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Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao 
Senhor: Tu és o meu Senhor; além de ti não tenho outro 
bem. “   
             Salmos 16:1-2
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2020, O ANO DO CISNE 
NEGRO GLOBAL

#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

Costumamos falar “SEM DOR NÃO 
HÁ APRENDIZADO CONSISTENTE 
QUE PERPETUE”, mas nunca podíamos 
imaginar um CISNE NEGRO de dimensões 
globais como a PANDEMIA que estamos 
nesse ano. Mas para isso vamos  trazer o 
conceito do que é um “ CISNE NEGRO”.

O termo Cisne Negro remete a uma 
história. No séc. XVII pensava-se que 
todos os cisnes fossem brancos. Por 
mais cisnes que fossem vistos, eles eram 
todos brancos. Até que, na Austrália, foi 
descoberto o primeiro cisne negro. Apesar 
de milhares de anos de observações de 
cisnes brancos, bastou um único evento 
de cisne negro para derrubar a hipótese 
de que “todos os cisnes são brancos”. Este 
termo foi criado pelo filósofo inglês David 
Hume, nos anos 1700, justamente para 
demonstrar o “Problema da Indução”, ou 
seja, a fraqueza do nosso processo de 
raciocínio indutivo.

Vivemos num mundo em que não 
conhecemos. Esta é a premissa básica da 
teoria dos Cisnes Negros, popularizada 
pelo pensador contemporâneo Nassim 
Nicholas Telb. Ele trabalhou por muito 
tempo como trader no mercado financeiro, 
e neste ramo, viu várias pessoas fazendo 
fortunas espetaculares para tudo virar pó 
em alguns dias.

FOTO CISNE

Cisnes Negros são eventos de baixa 
probabilidade, mas impacto extremamente 
elevado. É um Outlier difícil de acontecer, 
mas que pode ocorrer um dia, e, se 
ocorrer, terá efeitos catastróficos.

Esta é a definição, mas não o problema 
real. O grande problema é que o ser 
humano tende a subestimar a existência 
de Cisnes Negros. Umas das razões é 
que, por serem tão raros, alguns desses 
eventos nunca ocorreram na história. E, 
mesmo nos casos em que ocorreram, 
rapidamente o conhecimento humano 
se adapta para mostrar que o evento era 
previsível, não era tão aleatório assim. É 
o que Taleb chama de “Falácia narrativa”.  
O que era estória de ficção nas telas de 
cinemas, estamos vivendo  nos últimos 9 
meses..
Mas como somos bons lutadores, nós 
integrantes da família/time AGRP5, mais 
uma vez não poderíamos deixar esta 

Em 2018 dissemos em nossa mensagem que foi “ UM 2018 DESAFIADOR”, já 
em 2019  colocamos “ 2019, O ANO PARA FORTES E VALENTES”, achando 
que o pior já tinha passado, ledo engano...

oportunidade de aprender muito e ser 
perseverante e resiliente na busca de 
ficarmos vivos como empresa e preservar 
a vida de nossos colaboradores e seus 
familiares.

Como já viemos desde 2018, agora mais 
do que nunca nossa pegada comercial “ 
Reimaginar com Engenhosidade” nunca 
foi tão real e necessária para nós e para 
nossos clientes.

Nossa imensa  GRATIDÃO A TODOS OS 
COLABORADORES AGPR5 de 2020, pois 
esses fizeram acontecer, foram guerreiros 
da vida real, principalmente os que tiveram 
que viajar para atender os clientes durante 
essa pandemia, além disso arriscaram 
sua saúde para o bem comum de todos 
da AGPR5.

Estamos fechando 2020 de forma 
ESPETACULAR, todos os membros da 
AGPR5 com saúde, mesmo o que já 
contraíram a COVID-19 passaram muito 
bem por ela, não tivemos perdas de vidas, 
conseguimos ganhar o pão de cada dia 
honestamente com suor de nosso rosto. 

Enfim fomos PRÓSPEROS EM TUDO, 
conseguimos pagar nossas contas e nada 
nos faltou nesta jornada de PEREGRINOS 
passando por essa TERRA.

Que venha 2021 da forma que for, o que 
pedimos é que o Senhor JESUS CRISTO 
nos dê SABEDORIA para passar por 
ele levando a AGPR5 sempre adiante, 
deixando um LEGADO para a sociedade...

ESTAMOS FECHANDO AGPR5 20+20, VEM AÍ AGPR5 21+20...
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#GESTÃODEPESSOAS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

2019 - Natal Solidário

Recordações AGPR5
Nascimento de Jesus

Aniversariantes 

12/12
Michela Lotti

“Desejamos paz, amor, felicidade e saúde e 
que seus sonhos se realizem sempre!”

Acompanhe os aniversariantes do dia 
no Instagram:

@agpr5a5group

#PASSAGEMBÍBLICA
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: 
Que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, 

achou-se ter concebido do Espírito Santo.
Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, 

intentou deixá-la secretamente.
E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, 
dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, 

porque o que nela está gerado é do Espírito Santo;
E dará à luz um filho e chamarás o seu nome JESUS; porque ele salvará 

o seu povo dos seus pecados.
Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do 

Senhor, pelo profeta, que diz;
Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, E chamá-lo-ão pelo 

nome de EMANUEL, Que traduzido é: Deus conosco.
E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, 

e recebeu a sua mulher;
E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito; e pôs-lhe 

por nome Jesus.

Mateus 1:18-25
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Datas Comemorativas

#MARKETINGEDESIGN

Leandro Cachoeira - cachoeira@leandrocachoeira.com.br

Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

25/12 - Natal

31/12 - Virada do Ano

Marketing Digital

Feliz Natal
Equipe  Marketing

e um Próspero Ano Novo!

#PROJETOSESERVICE

C031 - JBS - Dourados/MS
C034 - JBS - Rolândia/PR
C055 - GT Foods - Paranavaí/PR
C060 - Agrogen - Guarapuava/PR
C061 - JBS - Santo Inácio/PR
C079 - BRF Brasil Foods - Catanduvas/SC
C088 - BRF - Videira/SC
C091 - SCALA - Sacramento/MG
C112 - JBS - Brasilia/GO
C166 - CME Montagens - Criciúma/SC
C201 - BsBios - Marialva/PR

C231 - Indukern - Jundiaí/SP
C284 - Agroval - Coromandel/MG
C286 - Louis Dreyfus - Rio Verde/GO
C293 - JBS - Montenegro/RS
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C312 - ALERIS - Jundiaí/SP
C315 - JBS - Mafra/SC
C316 - Louis Dreyfus - Sorriso/MT
C317 - BRF - Chapecó/SC
C319 - Yerbalatina - Colombo/PR

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

Automação e Software

IFI 2016.05 EQM - Gestão da Qualidade Em-
presarial (Gestão Pessoas/Treinamento/Qualidade/ 
Redmine) 
IFI 2017.09 OEE/OPE
IFI 2020.17 - Desenvolvimento OAenterprise
IFI 2020.21 - Gemba Mill
IFI 2020.26 - Gemba MES - Serviço Windows
IFI 2020.37 - Análise Concorrentes
C003 - JBS - Criciúma/SC
C028 - Pif Paf - Patrocínio/MG
C030 - Bunge - Ipojuca/PE
C031 - JBS - Dourados/MS
C034 - JBS - Rolândia/PR
C053 - Becker’s - Quatro Pontes/PR

C060 - Agrogen - Guarapuava/PR
C088 - BRF - Videira/SC
C094 - Frísia - Carambeí/PR
C102 - BRF - Faxinal dos Guedes/SC
C201 - BsBios - Marialva/PR
C295 - Timac Agro - Rio Grande/RS
C297 - Timac Agro - Candeias/BA
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP
C317 - BRF - Chapecó/SC
C318 - CVI - Santa Maria/RS

Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com
Projetos e Indústria Mecânica

“IFI 2019.24 - Micro Dosagem 8 Silos com Trans-
porte Pneumático 

IFI 2020.07 - Check Weigth
C318 - CVI - Santa Maria/RS



356 357
Edição: 312 - W50 - 07/12 a 13/12/2020. Edição: 312 - W50 - 07/12 a 13/12/2020.

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

010-Bunge Rondonópolis-MT
014-BRF Brasil Foods SA Nova Mutum-MT
015-BRF Brasil Foods SA Rio Verde-GO
031-JBS Dourados-MS
034-JBS Rolândia-PR
043-Mantiqueira Primavera do Leste-MT
049-Agrogen Montenegro-RS
053-Becker’s Quatro Pontes-PR
055-GT Foods Paranavaí-PR
063-Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
065-Frigorífico Nicolini Nova Araçá-RS
073-GT Foods Indianópolis-PR

076-Poli-Nutri Treze Tílias-SC
079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
088-BRF Videira-SC
090-BRF Brasil Foods Mineiros-GO
095-BRF Jataí-GO
102-BRF Faxinal dos Guedes-SC
104-Vibra Itapejara D’Oeste-PR
115-Copacol Cafelândia-PR
178-JBS Guapiaçú-SP
264-Geraleite São Gotardo-MG
284-Agroval Coromandel-MG

#DS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DS - Diálogo de Segurança

Ginástica Laboral

A importância da Ginástica Laboral para os colaboradores e a empresa

A Ginástica Laboral é a prática de atividades físicas leves no local de trabalho, 
com o objetivo de prevenir e aliviar dores e incômodos que ocorrem devido às 
atividades dos colaboradores. Essa prática é considerada um investimento na 
qualidade de vida dos funcionários, diminuindo a incidência de dores e aumen-
tando a motivação e entrosamento da equipe.

A Ginástica Laboral é o resultado da preocupação das empresas com o bem-
-estar dos funcionários, fator que influencia na produtividade. A atividade é 
elaborada por um fisioterapeuta ou professor de educação física, que vai até 
as empresas, e aplicam exercícios, como alongamento, relaxamento muscular 
entre outros. Dessa forma, a equipe passa por um momento de descontração e 
interação, surtindo efeitos físicos e psicológicos positivos.


