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É melhor conseguir sabedoria do que ouro; E mais excelente, adquirir 
a prudência do que a prata.”
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#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

Entenda o cenário da Indústria 4.0 no 
Brasil e veja como se adequar.

A Indústria 4.0 no Brasil representa uma nova 
etapa de transformações no mercado, com a 
chegada de meios digitais e softwares modernos, 
em meio a novas formas de produção e de 
consumo. 

Entretanto, esse cenário tecnológico avança 
a passos lentos e, portanto, ainda não é uma 
realidade disseminada em todas as empresas 
brasileiras. 

Por outro lado, o movimento de atualização do 
negócio é mais do que necessário para se manter 
competitivo. Prova disso é que, mundialmente 
falando, ele vem sendo adotado pelas principais 
organizações. Agora, conheça tudo sobre a 
Indústria 4.0 no Brasil e veja como se adequar!

O que é Indústria 4.0 no Brasil? 
Indústria 4.0 no Brasil nada mais é que a 
4º revolução industrial pela qual as nossas 
organizações estão passando, com a inserção da 
digitalização em todos os processos industriais.

Assim como ocorre no mundo todo, trata-se 
de um momento em que homem, máquinas e 
sistemas trabalham juntos, conectados em redes 
inteligentes, através da integração de diferentes 
tipos de tecnologia. Essa fusão do mundo real 
com o virtual, gera um impacto em todas as áreas 
das empresas. 

Ao mesmo tempo em que permite processos mais 
automatizados, sendo mais ágil e produtivo, 
também gera o que podemos chamar de fábrica 
inteligente.

Por exemplo: as máquinas operam sozinhas, 
comunicam-se entre si e aprendem com os próprios 
erros, sempre se atualizando e desenvolvendo.

Além disso, ainda é possível gerenciar e entregar 
dados importantes enquanto mudam toda a rotina 
– do chão de fábrica à diretoria. Tudo isso de forma 
mais simplificada e eficiente, ajudando também os 
gestores a terem um controle sincronizado de tudo 
que acontece.

Agora, vamos entender melhor o cenário da 
Indústria 4.0 no Brasil, antes de botar a mão na 
massa para aplicá-la em sua empresa. 

Confira!

Qual o cenário da Indústria 4.0 no Brasil?

Inicialmente, vale destacar que a Indústria 4.0 
no Brasil ainda caminha a passos lentos. Apenas 
indústrias de grande porte, ou com atuação 
internacional, já adquiriram algumas dessas 
tecnologias que vem revolucionando as cadeias 
produtivas.

Segundo um estudo da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp), a indústria 4.0 no 
Brasil ainda não avançou em Big Data, Internet 
das Coisas e Inteligência Artificial, por exemplo. 

Mas, para se manter competitivo dentro e fora do 
Brasil, é hora de dar os primeiros passos para essa 
mudança que já é indispensável.

A Indústria 4.0 no Brasil é uma transformação mais que necessária para 
empresas que querem se manter competitivas. Saiba o motivo e veja como 
se adequar!

Inclusive, atualmente, temos a Agenda Brasileira 
para a Indústria 4.0, que visa fortalecer o 
ecossistema de inovação (startups), o crescimento 
das linhas de crédito para implementação de 
tecnologias e o aumento da confiabilidade. 

Além disso, a agenda gera aumento da 
competitividade industrial, impulsiona mudanças, 
abre novos mercados, incentiva fábricas do futuro 
e dissemina tecnologias.

Ou seja, esse é o momento certo de colocar sua 
empresa dentro da Indústria 4.0, acompanhando 
as mudanças do mundo e se mantendo forte no 
mercado.

Como investir na Indústria 4.0 no Brasil? 
Inicialmente, podemos falar de um dos maiores 
destaques da Indústria 4.0 no Brasil atualmente: a 
inteligência artificial.

Constantemente, empresas dos ramos de fábrica 
e indústria vêm utilizando a inteligência artificial, 
principalmente para os setores mais operacionais, 
como o de produção.  

Através dessa tecnologia, diversas máquinas e 
processos ganharam novas funções, além de maior 
agilidade no trabalho. Bem como garantia de 
resultados com qualidade. 

Diversos setores, como agricultura, indústria e 
tecnologia, já contam com essas mudanças para 
otimização do trabalho. 

Em outras palavras, as indústrias poderão promover 
um salto no seu desenvolvimento e levar o país a 
um lugar mais privilegiado no Índice Global de 
Inovação.

Dentro das indústrias, as maiores oportunidades 
são:

Integrar processos e tecnologias;
Oportunizar o surgimento e crescimento de startups;
Ampliar a produtividade;
Agregar mais qualidade ao produto final;
Cooperar com instituições de ensino voltadas à 

pesquisa, gerando ecossistemas de inovação;
Criar novos modelos de negócios.
Dessa forma, investir em inovação para a 
digitalização da Indústria 4.0 no Brasil é a 
oportunidade que o país precisa para se tornar 
mais competitivo e enfrentar os desafios da 
produtividade e comercialização em nível global.

Afinal, cada vez mais os consumidores não 
encontram fronteiras na hora de comprar produtos 
ou contratar serviços. Por esse motivo, é mais do 
que necessário se atualizar.

Agora, para entender melhor como funciona a 
indústria 4.0 no Brasil na prática, conheça as 
principais tecnologias que você pode (e deve!) 
implementar na sua empresa – pensando nesse 
novo momento do mercado.

Conheça as principais tecnologias que integram a 
Indústria 4.0 no Brasil
Chamadas de pilares da indústria 4.0, 
algumas tecnologias são indispensáveis para a 
transformação digital da Indústria 4.0 no Brasil.

Conheça agora algumas dessas tecnologias 
que estão ganhando cada vez mais espaço nas 
empresas e você pode aplicar na sua:

Internet das Coisas (IoT);
Inteligência Artificial (IA);
Realidade Virtual (VR);
Realidade Aumentada (AR);
Big Data;
Computação em Nuvem;
Manufatura Aditiva (3D);
Cyber Segurança;
Integração de Sistemas;
Sistemas Cyber Físicos (CPS);
Machine Learning;
Biologia Sintética.
De antemão, é importante compreender que essa 
mudança possui uma infinidade de possibilidades, 
por isso, é essencial entender as necessidades da 
sua empresa.

https://blog-pt.checklistfacil.com/industria-4-0-
no-brasil/
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#SALMOS
Manuella Florentino - manuella.silva@agpr5.com

Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos;
então meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza;

fortalece-me conforme a tua promessa.  Desvia-me dos caminhos enganosos;
por tua graça, ensina-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade;

decidi seguir as tuas ordenanças. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor não me 
confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. 

Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim.
Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração.

Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer.
Inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não à cobiça.

Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho.

Salmos 119:31-37

Juliana P. de B. Laufer

Aniversariantes

19/10

23/10

Rafael A. Campos Mata

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

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

Datas Comemorativas

AGPR5 nas mídias 

#MARKETINGEDESIGN
Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Manuella Florentino - manuella.silva@agpr5.com

19/10 - Dia do Profissional de TI 

19/10 - Dia Nacional da Inovação

24/10 - Dia Mundial do Desenvolvimento da 
Informação

26/10 - Dia do Trabalhador da Construção 
Civil

27/10 -Dia do Engenheiro Agrícola

Acesse nosso Instagram: 
https://www.instagram.com/agpr5a5group/

Juliana Fátima - juliana.fatima@agpr5.com

26/10
José Antonio Pedroso

31/10
Edson Panzenhagen

Ramon da Cruz Roque
27/10



252 253
Edição 25  - W42  e 43 - 18/10 a 31/10/2021 Edição 25  - W42  e 43 - 18/10 a 31/10/2021

#PROJETOSESERVICE

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

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

Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Service
Maria Eduarda Flaviano - maria.eduarda@agpr5.com

#INVENTÁRIO

C002 - JBS Nuporanga-SP
C003 - JBS Criciúma-SC
C007 - Cooprata Prata-MG
C010 - Bunge Rondonópolis-MT
C031 - JBS Dourados-MS
C034 - JBS Rolândia-PR
C054A - JBS Aves Morro Grande-SC
C055 - GT Foods Paranavaí-PR
C068  - DB-DanBred Patos de Minas-MG
C071 - Cotrijal Não-Me-Toque-RS
C076 - Poli-Nutri Treze Tílias-SC
C088 - BRF Videira-SC
C091 - SCALA Sacramento-MG
C104 - Vibra Itapejara D’Oeste-PR
C107 - Correcta Ponta Porã-MS
C112 - JBS Brasilia-DF

C285 - Louis Dreyfus Paranaguá-PR
C286 - Louis Dreyfus Rio Verde-GO
C295 - Timac Agro Rio Grande-RS
C296 - Timac Agro Santa Luzia do Norte-AL
C297 - Timac Agro Candeias-BA
C298 - JBS Xanxerê-SC
C310 - ADORO São Carlos SP
C317 - BRF Chapecó-SC
C318 - CVI Santa Maria-RS
C323 - JBS Itaiópolis-SC
C324 - JBS Seberi-RS
C326 - Copagri Cuiaba-MT
C330 - Agrominas Araguaína-TO
C331 - Frigobet Betim-MG
C332 - Lar Ceu Azul-PR

C010 - Bunge Rondonópolis-MT
C034 - JBS Rolândia-PR
C051 - Macedo Campo Mourão-PR
C054A - JBS Aves Morro Grande-SC
C055 - GT Foods Paranavaí-PR
C060 - Agrogen Guarapuava-PR
C063 - Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
C066 - Vibra Sete Lagoas-MG
C068 - DB-DanBred Patos de Minas-MG
C071 - Cotrijal Não-Me-Toque-RS
C076 - Poli-Nutri Treze Tílias-SC
C079 - BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
C088 - BRF Videira-SC

C091 - SCALA Sacramento-MG
C094 - Frísia Carambeí-PR
C099 - Farben Içara-SC
C104 - Vibra Itapejara D’Oeste-PR
C107 - Correcta Ponta Porã-MS
C112 - JBS Brasilia-DF
C115 - Copacol Cafelândia-PR
C295 - Timac Agro Rio Grande-RS
C297 - Timac Agro Candeias-BA
C298 - JBS Xanxerê-SC
C303 - Prodap Barra do Garça-MT
C317 - BRF Chapecó-SC
C327 - Itabom Itapui-SP

007 - Cooprata Prata - MG
010-Bunge Rondonópolis-MT
014 - BRF Brasil Foods SA Nova Mutum-MT
031 - JBS Dourados-MS
034 - JBS Rolândia-PR
049-Agrogen Montenegro-RS
051-Macedo Campo Mourão-PR
054A-JBS Aves Morro Grande-SC
060-Vibra Guarapuava-PR
061-JBS Santo Inácio-PR
066-Vibra Sete Lagoas-MG
071-Cotrijal Não-Me-Toque-RS
073 -GT Foods Indianópolis-PR
079 - BRF Brasil Foods Catanduvas - SC

088 - BRF Videira - SC
091-SCALA Sacramento-MG
094-Frísia Carambeí-PR
095-BRF Jataí-GO
102-BRF Faxinal dos Guedes-SC
104 - Vibra Itapejara D’Oeste - PR
106-Salus Group Santo Antonio de Posse-SP
107-Correcta Ponta Porã-MS
112 - JBS Brasilia-DF
178-JBS Guapiaçú-SP
264-Geraleite São Gotardo-MG
298-JBS Xanxerê-SC
303-Prodap Barra do Garça-MT

Agradecemos aos colaboradores que  participaram 
da contagem de estoque de 2021

Carmem Lúcia do Amaral Ghedin - lucia.ghedin@agpr5.com
Giovani Mota - giovani.mota@agpr5.com
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Artigo Técnico
Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Maria Eduarda Flaviano - maria.eduarda@agpr5.com

487 - DATAMANAGERSCADA - ERRO 1053

488 - CONFIGURAÇÃO DE INVERSOR G120 P0290
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#DS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

Diálogo de Segurança

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

Diálogo de Segurança

SECRETARIA
DA SAÚDE

ESTRATÉGIAS PARA DETECÇÃO
PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA 
• Exame clínico das mamas - deve ser realizado 
anualmente por médicos
ou enfermeiros 
• Mamografia diagnóstica - exame realizado 
quando a mulher apresenta algum dos sinais 
mencionados anteriormente, independente
da idade 
• Mamografia de rastreio - exame realizado
em uma população aparentemente saudável, 
com o objetivo de identificar lesões sugestivas 
de câncer e, a partir daí, encaminhar as 
mulheres com resultados alterados para 
investigação diagnóstica e tratamento.
É realizado como parte de programas de 
rastreamento. No caso do SUS, o Ministério
da Saúde estipula que o exame seja feito
em mulheres com idade de 50 a 69 anos 
(população-alvo) ou em mulheres
com histórico familiar de câncer, a partir
dos 35 anos (população de risco elevado) 
 
TRATANDO O CÂNCER DE MAMA 
O tratamento depende do tipo de tumor e 
também do estágio de cada doença. Para cada 
tipo de câncer de mama, haverá um tratamento 
específico. Formas de tratamento: cirurgia, 
radioterapia, quimioterapia ou hormônioterapia. 

A mamografia é o principal
método diagnóstico para detectar 
precocemente o câncer de mama.
Visite regularmente
um médico especialista.
 
 

O QUE É O CÂNCER DE MAMA  
Acontece quando ocorre
um desenvolvimento anormal das células
da mama, que multiplicam-se repetidamente
até formarem um tumor maligno. É o tipo de 
câncer mais frequente nas mulheres,
mas que também pode acometer homens. 
 
O CÂNCER DE MAMA TEM CURA? 
Sim. Quanto mais cedo ele for diagnosticado, 
melhores serão os resultados. 
 
FATORES DE RISCO PARA
O CÂNCER DE MAMA 
• Idade avançada 
• Menarca precoce (primeira menstruação
antes dos 12 anos de idade) 
• Menopausa tardia (última menstruação
após os 50 anos) 
• Gravidez após os 30 anos 
• Histórico familiar (parente de primeiro
grau com a doença) 
• Ingestão regular de álcool (mesmo em 
quantidade moderada) 
• Não ter tido filhos 
• Obesidade 
• Dieta rica em gordura 
 
SINAIS ANORMAIS QUE VOCÊ
DEVE TER ATENÇÃO 
• Qualquer deformação ou alteração
no contorno natural da mama 
• Qualquer retração ou desvio do mamilo 
• Qualquer saliência da pele ou mama 
• Vermelhidão e/ou descamação em torno
do mamilo ou da auréola 
• Perda de sangue pelo mamilo 
• Qualquer nódulo ou caroço duro
na mama ou na axilas 
 

O cuidado
não pode p��.

OUTUBRO

ROSA

/saudegovba

saiba mais em:
www.saude.ba.gov.br/outubrorosa

O diagnóstico precoce aumenta as 
chances de cura do câncer de mama.


