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Agronegócio: importância da ciência
e da tecnologia
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O Brasil se transformou num dos maiores dos maiores produtores e exportadores
de produtos agrícolas do mundo devido ao desenvolvimento e incorporação de
inovações tecnológicas em todas as fases das cadeias produtivas.
Esses avanços foram obtidos graças aos
investimentos em pesquisa, tanto básica
quanto aplicada, realizados nas instituições
públicas e privadas.
Estima-se que, no Brasil, cada real investido
em pesquisa tenha trazido um retorno de 12
a 20 reais. Investir em pesquisa no agro é um
excelente negócio. As instituições de pesquisa
no Brasil deverão continuar a ser prestigiadas.

“

“Procura conhecer o estado das tuas ovelhas; cuida bem
dos teus rebanhos; “
Provérbios 27:23

NESTA EDIÇÃO
Mensagem do CEO:

Gestão de Pessoas
pag. 314

Avanços digitais no
agronegócio...

Marketing e Design
pag. 311

Projetos e Service

Mensagem Bíblica
Salmos 109:1 -14

pag. 312

#SOUAGPR5
Depoimento de
colaboradores

pag. 315
pag. 316

DS - Dialogo de Segurança
pag. 318

pag. 313

Até os anos 1970 o Brasil não se destacava no
cenário mundial como um grande produtor
agrícola. Éramos importadores de alimentos.
Embora nossa pesquisa agronômica tenha
mais de 100 anos, em instituições como o
Instituto Agronômico de Campinas e as Escolas
de Engenharia Agronômica, o grande salto
ocorreu com a criação da Embrapa (Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária), o
fortalecimento de instituições federais e
estaduais de ensino, pesquisa e extensão em
todo o país e os investimentos das empresas
privadas do setor agro.
Para que o Brasil cumpra com a expectativa
do mundo de ser o país que mais vai
contribuir para atender a demanda crescente
de alimentos, fibras naturais e biomassa nos
próximos anos, é fundamental que continue
investindo em pesquisa!
DESAFIOS
Os desafios da pesquisa são cada vez
maiores. É necessário produzir em quantidade
e qualidade, com sustentabilidade. É
fundamental respeitar o ambiente e as
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pessoas. Aumentar a produção principalmente
pelo incremento do rendimento e não de
expansão da área cultivada.
Isso significa uso de mais tecnologia, tanto
dentro das propriedades rurais (“dentro da
porteira”), como nas atividades “antes da
porteira” (sementes/mudas, fertilizantes,
defensivos, máquinas e equipamentos)
e “depois da porteira” (transporte,
armazenamento,
processamento
e
distribuição).
As soluções tecnológicas do agro brasileiro
não podem ser, simplesmente, importadas
de países mais desenvolvidos. Temos que
desenvolver nossas próprias soluções. As
principais regiões de produção agrícola do
mundo são temperadas. O Brasil é líder
mundial de uma agricultura tropical graças a
pesquisa agrícola aqui desenvolvida.
Embora a pesquisa seja importante para a
evolução da humanidade em todos os setores,
no agro o investimento local é essencial. Foi
graças a pesquisa desenvolvida no Brasil
que foi conquistado o Cerrado, implantado
o Plantio Direto, criado plantas e animais
adaptados para serem produzidos em todo
o Brasil, utilizadas técnicas de agricultura de
baixo carbono, como a Fixação Biológica de
Nitrogênio, a Integração Lavoura-PecuáriaFloresta, o cultivo em duas ou três safras na
mesma área, etc.
Graças a incorporação de tecnologias
adequadas para os diferentes sistemas
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de produção, o agro vem contribuindo
para economia brasileira, com expressiva
participação no PIB, na balança comercial,
exportações, na geração de emprego, renda
e qualidade de vida da população. Somos
importantes produtores e exportadores de
soja, café, açúcar, carnes (bovina, suína
e de frango), leite, celulose/papel, citros,
milho, algodão, fumo, hortaliças e frutas.
Precisamos agregar mais valor à nossa
produção, aprimorando o processamento/
industrialização de nossas matérias-primas.
Outros setores também têm contribuído

para a pujança do agro brasileiro: gestão,
conectividade, regulamentação, seguro,
regularização fundiária, assistência técnica
e extensão rural, defesa agropecuária,
rastreabilidade, certificação, etc. Entretanto,
a pesquisa, gerando inovações tecnológicas,
é fundamental para termos um agro cada
vez mais sustentável.
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Depoimentos dos colaboradores
Participe e marque nas redes sociais #souagpr5

POR STEFHANI ROMANHUK
https://digitalagro.com.br/2020/10/22/
agronegocio-importancia-da-ciencia-e-datecnologia/

#SA L M O S

Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

Ó

Deus do meu louvor, não te cales,
Pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas
contra mim. Têm falado contra mim com uma língua mentirosa.
Eles me cercaram com palavras odiosas, e pelejaram contra mim sem
causa.
Em recompensa do meu amor são meus adversários; mas eu faço
oração.
E me deram mal pelo bem, e ódio pelo meu amor.
Põe sobre ele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita.
Quando for julgado, saia condenado; e a sua oração se lhe torne em
pecado.
Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício.
Sejam órfãos os seus filhos, e viúva sua mulher.
Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos, e busquem pão fora dos
seus lugares desolados.
Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despojem os estranhos o
seu trabalho.
Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça
os seus órfãos.
Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte
geração.
Esteja na memória do Senhor a iniqüidade de seus pais, e não se apague
o pecado de sua mãe.

#souagpr5 #Operacional #OrgulhodeSerAGPR5

#souagpr5 #AutomaçãoeSoftware #OrgulhodeSerAGPR5
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#GE STÃ O DEPE SS OA S

# M ARKET INGED ES IGN

Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com
Leandro Cachoeira - cachoeira@leandrocachoeira.com.br

Recordações AGPR5

Datas Comemorativas
09/11/2020 - Dia do Técnico em
Eletrotécnica
12/11/2020 - Dia do Diretor de Escola
13/11/2020 - Dia Mundial da Gentileza
15/11/2020 - Proclamação da
República (1889) e Eleições 2020.

2019 - Novembro Azul

Marketing Digital

Feliz Aniversário
“Desejamos paz, amor, felicidade e saúde e
que seus sonhos se realizem sempre!”
Marcelo M. Bristot Filho

Rafael D. Vedova Cardoso

13/11

12/11

Valdineia R.M. Brigido

14/11

Acompanhe os aniversariantes do dia no Instagram:
@agpr5a5group
Edição: 308 - W46 - 09/11 a 15/11/2020.

314

Edição: 308 - W46 - 09/11 a 15/11/2020.

315

Service

#PR O JE TO SE SE R V I C E

Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Valéria Ferrari da Silva de Almeida - valeria.ferrari@agpr5.com

010-Bunge Rondonópolis-MT
031-JBS Dourados-MS
034-JBS Rolândia-PR
063-Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
071-Cotrijal Não-Me-Toque-RS
079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
088-BRF Videira-SC

Projetos e Instalações/Obras Elétricas
Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com
Vanio Arend - vanio.arend@agpr5.com

C015 - BRF Brasil Foods SA - Rio Verde/GO
C031 - JBS - Dourados/MS
C060 - Agrogen - Guarapuava/PR
C061 - JBS - Santo Inácio/PR
C088 - BRF - Videira/SC
C091 - SCALA - Sacramento/MG
C104 - Vibra - Itapejara D’Oeste/PR
C112 - JBS - Brasilia/GO
C178 - JBS - Guapiaçú/SP
C201 - BsBios - Marialva/PR
C231 - Indukern - Jundiaí/SP
C286 - Louis Dreyfus - Rio Verde/GO

C298 - JBS - Xanxerê/SC
C310 - ADORO - São Carlos/SP
C311 - VIBRA (Ab) - Pato Branco/PR
C312 - ALERIS - Jundiaí/SP
C313 - LAR - Caarapo/MS
C315 - JBS - Mafra/SC
C316 - Louis Dreyfus - Sorriso/MT
C317 - BRF - Chapecó/SC
C319 - Yerbalatina - Colombo/PR

115-Copacol Cafelândia-PR
174-Nutrisoma Patrocínio-MG
212-CooperA1 Itapiranga-SC
284-Agroval Coromandel-MG
285-Louis Dreyfus Paranaguá-PR
307-SoyaMill Rio Claro-SP

Automação e Software
Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

C003 - JBS - Criciúma/SC
C034 - JBS - Rolândia/PR
C053 - Becker’s - Quatro Pontes/PR
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C079 - BRF Brasil Foods - Catanduvas/SC
C088 - BRF - Videira/SC
C090 - BRF Brasil Foods - Mineiros/GO
C104 - Vibra - Itapejara D’Oeste/PR
C231 - Indukern - Jundiaí/SP
C264 - Geraleite - São Gotardo/MG
C286 - Louis Dreyfus - Rio Verde/GO

C294 Timac Agro - Porto Alegre/RS
C295 - Timac Agro - Rio Grande/RS
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP
C310 - ADORO - São Carlos/SP
C311 - VIBRA (Ab) - Pato Branco/PR
C313 - LAR - Caarapo/MS
C316 - Louis Dreyfus - Sorriso/MT
C317 - BRF - Chapecó/SC

Projetos e Indústria Mecânica

Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com

C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP
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C318 - CVI - Santa Maria/RS
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#DS

Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DS - Diálogo de Segurança
7 Erros no Escritório
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