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Digo a verdade: Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado 
no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado 
no céu.”         Mateus 18:18
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da Summit, por conta da pandemia 
causada pelo coronavírus. Quando 
percebemos os primeiros questionamentos 
e posicionamento do nosso público, não 
tivemos outra alternativa, a não ser ouvir 
quem nos consome e tomar uma decisão 
acertada. Deixamos nossas convicções de 
lado e seguimos em quem aposta em nós e 
investe o seu dinheiro no evento.

Por isso, foque o seu tempo inteiramente 
na experiência do cliente. Se pensar na 

evolução do produto, imagine como o seu 
consumidor final se sentiria. Ter o cliente 
final como centro de tudo pode trazer todo 
o retorno financeiro que você precisa para 
sua empresa. Ter pessoas ao lado do que 
você vende deve ser o principal ativo de 
sucesso da tua jornada, afinal, são elas 
que defenderão o seu produto.

https://amanha.com.br/categoria/gestao/
coloque-o-consumidor-no-centro-do-seu-
modelo-de-negocios

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

Porquanto não se lembrou de fazer misericórdia; antes perseguiu ao homem 
aflito e ao necessitado, para que pudesse até matar o quebrantado de 

coração.

Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a 
bênção, ela se afaste dele.

Assim como se vestiu de maldição, como sua roupa assim penetre ela nas suas 
entranhas, como água, e em seus ossos como azeite.

Seja para ele como a roupa que o cobre, e como cinto que o cinja sempre.

Seja este o galardão dos meus contrários, da parte do Senhor, e dos que falam 
mal contra a minha alma.

Salmos 109:16-20

Coloque o consumidor no centro do 
seu modelo de negócios

#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

Ao idealizarmos um projeto, imaginamos 
um modelo de negócio perfeito. Com ele, 
suprimos nossas necessidades e idealizamos 
um público-alvo. Passamos horas pensando 
na forma com que esse esboço impactará 
a nossa vida. Em seguida, investimos todo 
o nosso esforço em divulgações e não 
lembramos do principal impactado pelas 
nossas escolhas: o cliente final.

Pensar no cliente como a peça principal 
do seu negócio é a chave para que a 
engrenagem funcione. Esse post tem como 
objetivo te ensinar a olhar um pouco mais 
para as ações e as propostas dos seus 
clientes, fazendo com que você realmente 
visualize todos os tópicos que fazem parte 
do seu negócio.

Primeiro: esteja disposto a rever muitos 
processos e direcionamentos da sua empresa. 
Isso te dará mais liberdade e clareza, 
fazendo com o que alguns padrões sejam 
desconstruídos. Obviamente, ter um projeto  
estruturado  de vendas e entendimento 
do mercado é muito importante. Porém, 
entender o que o cliente pensa e quais são 
seus propósitos é essencial. Ao longo dos 
anos de Gramado Summit, fomos notando 
que muitas das nossas afirmações pessoais 
caíam por terra, quando confrontadas aos 
hábitos dos nossos consumidores.

E, a cada ano, semestre ou mês, esse 
termômetro vindo do consumidor precisa 
ser revisto. Mas como medir a satisfação 

do seu cliente? Como saber quais são os 
pontos que a minha empresa realmente 
precisa melhorar? Essa resposta pode estar 
em pequenas ações do dia a dia. Cada dia 
mais, o usuário vem se mostrando proativo, 
fazendo com que alguns feedbacks venham 
a se tornar decisores na hora de rever 
processos e entender o seu produto dentro 
do dia a dia da empresa, o que é muito 
válido. Muitas vezes estamos focados no 
operacional e nas formas de fazer com que 
o nosso cotidiano seja mais produtivo e não 
olharmos para certos aspectos do negócio 
é totalmente compreensível.

Na minha opinião, melhor do que 
conquistar diversos clientes, que também 
são importantes, o ideal é conquistar 
diariamente aqueles que já temos ao 
nosso lado. Isso é um desafio, certamente. 
Inovar deve ser uma meta diária. Porém, 
proporcionar ao usuário um apoio e fazer 
com que ele se sinta parte da sua empresa 
é um desafio que precisa ser encarado no 
dia a dia dos negócios. Prestar um bom 
serviço reverterá em novos consumidores, 
pois ainda que estejamos inundados por 
novas tecnologias, as experiências e as 
indicações entre o público são essenciais 
para a prospecção.

Aqui na Summit, nós tivemos que escutar 
constantemente o cliente para melhorar 
alguns de nossos processos e nos auxiliar 
em algumas tomadas de decisão. Um 
forte exemplo disso foi a troca de data 

A experiência positiva do usuário é a garantia de sucesso das marcas.
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Dia da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas

Workshop e Treinamentos

andreza.mota@agpr5.com

alvaro.ghedin@agpr5.com

Em 16 de março é celebrado o Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. 
A data chama a atenção da população para essa questão e também para a necessidade de ações 
que reduzam o impacto dessas mudanças sobre a Terra.

Como colaborar?

A necessidade de se reduzir emissões de gases de efeito estufa é urgente, com vistas a evitar um 
aumento ainda maior da temperatura do planeta. As formas apontadas para isso são a ampliação 
do uso de energias renováveis, melhoria na eficiência energética, nos transportes principalmente 
em grandes centros urbanos, além de reduzir o desmatamento.

O cidadão comum pode contribuir para a redução do aquecimento global e para um melhor 
enfrentamento das mudanças climáticas. Utilizar os recursos naturais com responsabilidade; fazer 
melhores escolhas ao consumir bens, produtos e serviços (consumir com consciência e apoiar ini-
ciativas de carbono neutro, por exemplo) e dar prioridade a atividades que reduzam a emissão de 
gases de efeito estufa (reduzir o consumo de energia é uma delas) são importantes para colaborar 
na busca pela solução do problema que afeta a todos.

Fonte: https://www.ipe.org.br/ultimas-noticias/389-16-de-marco-dia-nacional-da-conscientizacao-
-sobre-mudancas-climaticas

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

Recordações AGPR5

Meninas no encerramento empresarial - 2017

Datas Comemorativas

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

15/03 - Dia Mundial do Consumidor

16/03 - Dia Nacional da 
Conscientização sobre as Mudanças 
Climáticas

20/03 - Início do Outono

25/03 - Dia Nacional do Oficial de 
Justiçal
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Automação e Software

C030A - Seara - Ipojuca/PE
C031 - JBS - Dourados/MS
C034 - JBS - Rolândia/PR
C059A - Pluma - Bariri/SP
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C088 - BRF - Videira/SC
C112 - JBS - Brasilia/GO

C231 - Indukern - Jundiaí/SP
C297 - Timac Agro - Candeias/BA
C310 - ADORO - São Carlos/SP
C311 - VIBRA (Ab) - Pato Branco/PR
C317 - BRF - Chapecó/SC
C318 - CVI - Santa Maria/RS

Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

#PROJETOSESERVICE

C007 - Cooprata - Prata/MG
C031 - JBS - Dourados/MS
C034 - JBS - Rolândia/PR
C053A - Cargill - Quatro Pontes/PR
C060 - Agrogen - Guarapuava/PR
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C088 - BRF - Videira/SC
C112 - JBS - Brasilia/GO
C201 - BsBios - Marialva/PR

C231 - Indukern - 
Jundiaí/SP

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

Modelamento básico de simulador de plan-
tas e processos – SIMIT  (SIMIT_ONL)

Data: 19/04/2021 a 22/04/2021
Horário: 10h00 às 12h00

Aprenda os conhecimentos básicos sobre o 
modelamento de um simulador de plantas 
e processos utilizando CLPs configurados no 
Step7 V5.6 SP2 e Step7 V15.1

Execução automática de tarefas + OPC UA 
- (AUTO+OPC_O)

Data: 26/04/2021 a 30/04/2021
Horário: 09h00 às 16h00

Apresentamos nosso treinamento voltado 
aos pilares de Digital Workflow e Engenharia 
Continuada presentes na Industria 4.0. Este 
treinamento aborda o ambiente de Automa-
ção Totalmente Integrado TIA , focado na 
geração automática de tarefas de engenha-
ria, como geração automática de programas 
do PLC e telas para IHM’s Siemens. Além 
disso ao final deste treinamento, você estará 
familiarizado com a terminologia e os mo-
delos de dados do OPC UA no ambiente de 
automação

C298 - JBS - Xanxerê/SC
C311 - VIBRA (Ab) - Pato Branco/PR
C317 - BRF - Chapecó/SC
C318 - CVI - Santa Maria/RS
C319 - Yerbalatina - Colombo/PR
C321 - Copagril - Marechal Cândido Rondon/PR

SITRAIN - Treinamento Online
Cursos de Abril

Continuamos colaborando com o fornecimento de nossos treinamentos virtuais. O objetivo 
é fornecer conteúdo relevante no momento - em todo o Brasil.

As aulas virtuais, são estruturadas para transmitir conhecimentos dentro dos tópicos da 
automação de controle, acionamentos e sistemas do monitoramento, aplicando nossa 
metodologia de ensino facilmente compreensível e com interação direta com o instrutor. 
Isso permite que você continue sua educação de forma remota, e assim, use o tempo para 
aprimorar seus conhecimentos.

Introdução ao Sinumerik 840DSL  (CN-
C84SL_O)

Data: 29/03/2021 a 31/03/2021
Horário: 09h00 às 16h00

Aprenda os conhecimentos básicos para re-
alizar o comissionamento e operar o CNC 
da Linha Sinumerik 840D Solution Line. 
Através dele você terá um conhecimento de 
Hardware, HMI e demais ferramentas para 
operação deste equipamento.

SIMATIC PCS 7 Versão 9 (PCS7SYS_O)

Data: 05/04/2021 a 16/04/2021
Horário: 09h00 às 16h00

Aprenda a implementar projetos de enge-
nharia com o sistema de controle de pro-
cessos SIMATIC PCS 7 de maneira estrutu-
rada e eficiente. Você será capaz de criar 
programas de usuário compatíveis com os 
padrões PCS 7 usando as ferramentas mais 
importantes, como CFC, SFC, CMT e ferra-
mentas gráficas do conjunto de ferramen-
tas de engenharia PCS 7..

SIMATIC service 1 no TIA Portal com S7-
1500 (TIA-SERV1_)

Data: 05/04/2021 a 09/04/2021
Horário: 09h00 às 16h00

O Totally Integrated Automation Portal (TIA 
Portal) forma o ambiente de trabalho para 
a engenharia integrada com o SIMATIC 
STEP 7 e o SIMATIC WinCC. Aprenda os 
conhecimentos básicos sobre a estrutura 
do sistema de automação SIMATIC S7, 
configuração e parametrização de har-
dware, conceitos básicos de programação 
e a diagnosticar algumas falhas.

SIMATIC Programação 1 no TIA Portal 
com S7-1500 (TI-PRO1_O)

Data: 12/04/2021 a 16/04/2021
Horário: 09h00 às 16h00

Aprenda mais sobre um dos mais moder-
nos CLP’s do mercado, o S7-1500. Enten-
da na prática sobre a programação básica 
deste equipamento dentro do Software de 
engenharia TIA Portal. Nossos instrutores 
realizam diversos exemplos aplicados à 
situações do dia-a-dia simulados em um 
ambiente virtual.

https://www.sitrain-learning.siemens.com/BR/pt/rw89052/Treinamentos-Online
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Artigo Técnico
Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com

446 - Alteração do Horário de verão no OA (Java)

447 - Tela de login em vários micros ao mesmo tempo

448 - Agendamento de Reinicio Automático da Integração

464 - Produção não vinculou balança, acarretando produto sem dosagem

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

C318 - CVI - Santa Maria/RS

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

002-JBS Nuporanga-SP
003-JBS Criciúma-SC
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
053A-Cargill Quatro Pontes-PR
057-Granja Alvorada Angatuba-SP
060-Agrogen Guarapuava-PR
063-Aurora Alimentos Cunha Porã-SC

066-Vibra Sete Lagoas-MG
076-Poli-Nutri Treze Tílias-SC
079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
102-BRF Faxinal dos Guedes-SC
104-Vibra Itapejara D’Oeste-PR
115-Copacol Cafelândia-PR
201-BsBios Marialva-PR
231-Indukern Jundiaí-SP
298-JBS Xanxerê-SC
307-SoyaMill Rio Claro-SP

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

DS - Diálogo de Segurança


