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          Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio 

de nosso Senhor Jesus Cristo.

1 Coríntios 15:57.

“

pag. 292 pag. 313

pag. 294 pag. 315

pag. 295 pag. 317

pag. 309 pag. 317

pag. 311 pag. 319

Mensagem do CEO: Auditorias e Inventário

Mensagem Bíblica Segurança do Trabalho e 
Sustentabilidade

Colaboradores AGPR5 Digital

Responsabilidade Social Segurança

Reconhecimento Feliz Ano Novo

NewsLetter



292
Edição Especial - W50,51 e 52 

Mensagem do CEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

2021, A Virada Sabática e o 
Melhor Ano da AGPR5

Mais uma virada de ano está chegando e com 
ela a retrospectiva do que ocorreu ao longo 
desse 2021 é naturalmente realizada, para 
isso é muito fundamental relembrarmos a 
jornada de transformação ou do Reimaginar 
com Engenhosidade da própria AGPR5 
desde 2018. Então precisamos relembrar os 
caminhos e momentos que passamos de erros, 
frustações, dores, acertos, sucessos, felicidades 
e esperanças, já que são esses sentimentos que 
nos fazem aprender e que ficam cravados em 
nossa mente e que certamente nos tornam mais 
fortes e sábios para encarar os novos desafios 
que teremos que superar. Logo temos:

“Um 2018 Desafiador”, ano que iniciamos o 
pivotar da AGPR5 para uma nova forma de se 
apresentar e pensar a empresa, seus produtos 
e serviços.

“2019 - O Ano para Fortes e Valentes”, onde 
o principal legado foi o Reimaginar do todo, o 
“Propósito, Missão, Visão”, onde surgiu o AGPR5 
+ 20 que é pensar a empresa para os próximos 
+20 anos, ano que tivemos que cortar na carne 
quase 50% dos colaboradores da empresa, ano 
onde os fracos nos deixaram e que felizmente 
percebemos quem estava realmente no mesmo 
barco unido, engajado em fazer uma nova 
AGPR5 transformadora aparecer.

“2020 - O Ano do Cisne Negro” foi uma menção 
ao evento mais inesperado que a sociedade 
moderna já teve que foi o inicio da “Pandemia 
de COVID-19” e com ela toda alteração 
comportamental que tivemos com o lockdown, 
crise provocada pela queda de PIBs ao redor 
do mundo. Mas felizmente a jornada da AGPR5 
em sua transformação digital, incremental 
e comportamental, mais uma vez conseguiu 

absorver essa loucura toda, principalmente 
porque o “Agro Brasileiro” alimentou 1/3 da 
população da Terra e não parou de trabalhar, 
ao contrário, foi ele que sustentou esse Brasilzão 
principalmente no setor econômico.

Entramos 2021 sem sabermos o que nos 
esperava, como deveríamos agir em um cenário 
mais uma vez não vivenciado ou que novas 
habilidades deveríamos ter ou passar a ter, já 
que a pandemia continuava. Nestes momentos 
sem lastrearmos uma sabedoria mínima de 
eventos passados em nossa jornada, ficamos 
apreensivos sem muitas vezes saber que atitude 
tomar ou planejar, tentando cercar ao máximo 
os cenários prováveis.

Como nos relata a Bíblia em Eclesiastes 7:12-
14:” A sabedoria protege como protege o 
dinheiro; mas o proveito da sabedoria é que ela 
dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras 
de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele 
torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, 
mas no dia da adversidade, considera em que 
Deus fez tanto este como aquele, para que o 
homem nada descubra do que há de vir depois 
dele.”

Com o passar de 2021 percebemos que a Visão 
AGPR5 +20, ou seja, estabelecer uma tentativa 
de visão dos próximos 20 anos foi fundamental 
para primeiro elaborador um “Plano de Carreira 
AGR5” em aproximadamente 40 transições e 
20 anos para alcançar o topo e mais do que 
isso, colocar o plano em prática e enquadrar 
todos neste plano, mostrando uma visão clara 
de crescimento sustentado. Dessa forma, 
transformamos as pessoas no pivô de agente 
de transformação da AGPR5 + 20.
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Graças a todo esse planejamento de cenários, 
conseguimos crescer em aprox. 35% (60) a 
quantidade de colaboradores apenas em 2021, 
sem cair com o KPI do índice de produtividade. 
Crescemos em faturamento, crescemos em 
vendas, enfim, 2021 foi a coroação de todo 
um trabalho que iniciou em 2018 e pivotou em 
2021.

Mais do que exitoso, percebemos ao longo da 
trajetória nos 21 anos de AGPR5 até aqui, ela se 
reformula quase que totalmente de 7 em 7 anos, 
induzindo que os modelos exaurem também de 
7 em 7 anos. Não é coincidência que na Bíblia 
diz:  6 dias trabalharás em 1 dia descansarás, 
que seria no “Sábado”, não é coincidência 
que as instituições de ensino a cada 7 anos, o 
professor tem um ano “ Sabático” que é o ano 
de aperfeiçoamento, visto que possivelmente o 

mesmo já deve ter ficado obsoleto,  necessitando 
de atualização ou de mudança de rota.

Diante dessa análise podemos dizer que “2021 
foi a Virada Sabática da AGPR5” para um novo 
florescer dos próximos 7 anos.

Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos 
dê sabedoria para trilhar o caminho da verdade 
e da justiça e que façamos o bem.

Provérvios 37:” Confia no Senhor e faze o 
bem; habita na terra e alimenta-te da verdade. 
Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do 
teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, 
confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a 
tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol 
ao meio dia. Descansa no Senhor e espera nele.

Depois veio a consolidação, as bases/pilares de sustentação da AGPR5 +20 em nosso foco, sendo 
elas: 

- ODS,ESG e  Sustentabilidade +20;
- Pessoas Certas nos Lugares Certos;
- Lean, Eficiência em Operações e Custos;
- Fábrica de Inovação + 20;
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Mensagem Bíblica

O Nascimento de Jesus

E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada 
Belém (porque era da casa e família de Davi), A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava 

grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz.

E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque 
não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam 

no campo, e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho.

E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram 
grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, 
que será para todo o povo: Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o 
Senhor. E isto vos será por sinal: Achareis o menino envolto em panos, e deitado numa manjedoura.

E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, 
e dizendo: Glória a Deus nas alturas, Paz na terra, boa vontade para com os homens.

E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: 
Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber.

E foram apressadamente, e acharam Maria, e José, e o menino deitado na manjedoura.
E, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita; E todos os que a ouviram se 
maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-
as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham 

ouvido e visto, como lhes havia sido dito. 
Lucas 2:4-20
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Pessoas incríveis constroem a AGPR5!

AGPR5 - Colaboradores

Hoje somos quase 148 colaboradores, se contarmos os terceiros chegamos a 166 e com os indiretos 
passamos de 400 pessoas, fornecendo serviços e/ou produtos para AGPR5. Trabalho que resulta em 
mais de 1500 clientes.

O maior valor que temos são as pessoas que se entregam, deixando o seu melhor, construindo e 
enriquecendo a nossa história. Sem os colaboradores não existiria AGPR5.
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Diretores

Líderes
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Gestores

Especialistas
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Suprimentos e Recebimentos

Almoxarifado
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Gestão de Pessoas

Operacional
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Patrimônio

Serviços Gerais
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Cozinha

Comercial
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Inovação

Projetos de Quadros Elétricos e Mecânicos
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Indústria de Quadros Elétricos

Indústria Mecância
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TI

Marketing e Design
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Recepção

Software
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Automação

Service
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TPMS
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Nossa Comemoração

Muito obrigado ...

Ao setor de Cozinha, Patrimônio e Serviços Gerais

Ao setor de Gestão de Pessoas
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Ao setor de Cozinha, Patrimônio e Serviços Gerais

Responsabilidade Social

Desde a fundação mantemos nossa responsabilidade social com ações solidárias. 

Ajudamos instituições beneficentes através de doações de cestas básicas, enxovais de gestantes 
e bebês, roupas, doações financeiras mensais e colaborações em almoços beneficentes e festas 
comemorativas. 

Instituições parceiras:

Em 2021...

Desde 2003 temos uma parceria com o Asilo São Vicente, 
localizado em Criciúma-SC. Em 2021, recebemos a placa 
pela nossa parceria.

AGPR5 E ABADEUS fecharam parceria para formação de 
Desenvolvedores de Software de Automação, através de 
cursos de capacitação no Centro de Inovação Social da 
ABADEUS, sendo uma turma em 2021 e outras em 2022.
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Parceria com o Refúgio 343:
O Refúgio 343 dedica-se à reinserção socioeconômica de refugiados e migrantes e trabalha nas frentes 
de ajuda humanitária (abrigamento e saúde) e desenvolvimento social (educação e interiorização).
A organização compõe a Operação Acolhida, trabalhando em parceria com as principais entidades 
envolvidas nesta ação: Força-Tarefa Logística Humanitária, agências da Organização das Nações 
Unidas, Adra e Pastoral Universitária, entre outras.

Em dois anos de atuação, a organização já acolheu mais de 1.400 pessoas e está presente 137 
cidades, de 15 estados + Distrito Federal. 

Mais de 300 beneficiários já passaram pela Escola Refúgio, onde aprendem Língua Portuguesa, 
Educação Intercultural e capacitação profissional, entendimentos fundamentais para a interiorização 
– deslocamento planejado e que visa dar autonomia aos refugiados.

O Refúgio 343 promoveu mais de 700 consultas médicas e, recentemente, passou a atuar, em parceria 
com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), no Posto de Recepção e Apoio (PRA). 
Nesse espaço, as equipes do Refúgio 343 realizam diagnósticos da população local, organização 
dos beneficiários para o monitoramento da entrega de refeições diárias, banho e lavanderia, e 
identificação de casos de proteção, entre outras atuações.
 
“Ter um emprego é um passo essencial para a interiorização dos migrantes e refugiados. A parceria 
da AGPR5 no acolhimento de três beneficiários do Refúgio 343 foi fundamental para que eles 
alcancem a reinserção socioeconômica e tenham autonomia. Agradecemos a confiança da AGPR5 
nos processos da nossa organização.”
 
Fernando Rangel, Cofundador e Diretor-Executivo do Refúgio 343.

Parceria
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GPTW 2021 - 2022

Em 2021, de acordo com a metodologia do Great Place to Work,  conquistamos a 42ª posição como 
um excelente lugar para trabalhar no Brasil na categoria de médias empresas.

Somos certificados desde 2013 pelo Great to Place do Work Brasil. A renovação do nosso selo em 
2021 é o resultado do comprometimento do nosso time em fazer da AGPR5 um ótimo lugar para 
trabalhar, proporcionando realizações e resultados com qualidade de vida.

Reconhecimento

Conquistamos certificações importantes em 2021
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A Revista Amanhã elegeu a AGPR5 entre as 5 empresas mais inovadoras do Sul do Brasil, na 
categoria MPEs.

A Revista Amanhã elabora este Ranking a partir de um questionário elaborado e apurado pela 
Central do IXL-Center, em Cambrigde, na região metropolitana de Boston, nos Estados Unidos. 
https://amanha.com.br/index.php

Fomos reconhecidos pela Siemens, como Destaque do Ano pelo excelente trabalho realizado na 
área de negócios CONTROL PANELS, alcançando o maior volume de vendas de integradores - 
SOLUTION PARTNER.

Siemens - Solution Partner

5° Lugar no Ranking da Revista Amanhã

Reconhecimento
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Auditorias

A Auditoria Contábil foi feita do dia 15/03/2021 a 26/03/2021, referente as demonstrações 
contábeis do ano 2020, com a Martinelli Auditores.

Auditoria Contábil

No dia 26 de novembro de 2021, a AGPR5 recebeu novamente a certificação das normas:
• ISO 9001:2015 Sistema de Gestão da Qualidade;
• ISO 14001:2015 Sistema de Gestão Ambiental;
• ISO 45001:2018 Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional.

Auditoria do Sistema de Gestão Integrado - Qualidade, 
Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional
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Contagem de Estoque 2021

Inventário



315
Edição Especial - W50,51 e 52 

Segurança do Trabalho

1773 Dias sem Acidentes

Equipe da CIPA - Gestão 2021 - 2022
No dia 19/02/2021, foram empossadas as novas membras da Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da AGPR5.

Presidente Vice-Presidente

Titulares

Suplentes

SEGURANÇA: Responsabilidade de cada um | Tarefa de todos!
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Equipe da Brigada

Sustentabilidade

A AGPR5 reciclou em 2021:

• Mais de 3.000 kg de sucata (cobre, fio, ferro e inox);
• Mais de 250 litros de óleo de cozinha;
• Plástico e papel também.

No dia 10/08/2021, foram empossados os novos membros da Brigada da AGPR5.

Presidente Vice-Presidente

Segurança do Trabalho
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AGPR5 Digital

Em 2021, a AGPR5 cresceu no mundo digital. Comparamos os resultados de 2021 
com 2020:

1.805 seguidores

4.308 seguidores

agpr5.com

loja.agpr5.com/

2270 seguidores

358 seguidores

Alcance total

516.545
  53.404 no período anterior

Alcance total

  36.822
  11.164 no período anterior

Visitas ao site

  70.198 visitas
  39.567 no período anterior

Visitas ao ecommerce

  25.104 visitas
    1.326 no período anterior

Alcance total

1.711.010
   131.831 no período anterior

Alcance total

32.814   visualizações do 
 canal em 2021 
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Segurança no Final de Ano

Durante as festas de fim de ano, as estatísticas de acidentes costumam aumentar. Um 
dos maiores vilões é o consumo de bebidas alcólicas antes de dirigir. O alcool afeta a 
capacidade de coordenação, e diminui os reflexos, concentração e a capacidade de 
tomar decisões rápidas em situações inesperadas. Em outras palavras, dirigir depois 
de beber aumenta o risco de acidentes de trânsito.

Outra causa de acidentes são o sono e o cansaço dos motoristas. Para reduzir os 
riscos alguns cuidados são necessários, já que dirigir com sono é tão arriscado como 
conduzir veículos após ter ingerido bebida alcoólica.
Lembre-se que ao dirigir com sono ou após ingerir bebidas alcólicas, você não estará 
colocando apenas a sua vida em risco, mas também a de muitas outras pessoas.

Algumas dicas para quem pretende viajar:
Se beber, não dirija;
Descanse antes de pegar a estrada. Não dirija cansado ou com sono;
Nunca use o celular se estiver ao volante;
Não deixe de usar o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro;
Transporte crianças nos equipamentos adequados de acordo com as idades;
Mantenha sempre distância de segurança do veículo da frente para evitar choques e 
colisões;
Não ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento. Isso pode confundir os outros 
motoristas e causar um acidente.

Sua vida é seu maior bem. Não esqueça: se beber ou estiver cansado não 
dirija.

Segurança durante a época de final de ano

Durante as festas de fim de ano, as 
estatísticas de acidentes costumam 
aumentar. Um dos maiores vilões 
é o consumo de bebidas alcólicas 
antes de dirigir. O alcool afeta a 
capacidade de coordenação, e 
diminui os reflexos, concentração 
e a capacidade de tomar decisões 
rápidas em situações inesperadas. 
Em outras palavras, dirigir depois de 
beber aumenta o risco de acidentes 
de trânsito.
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Feliz Natal e um ótimo Ano Novo

Mais um ano está finalizando e independente da história dos fundamentos do Natal, o 
que temos de mais concreto é que o ser humano não consegue viver sem amor, dádiva 
dada por Deus. Necessitamos um do outro, da convivência, de compartilharmos, para 
que tenhamos vida e não fiquemos vivendo só para nós mesmos.

Mais um NATAL está chegando e em seguida um ANO NOVO, ou seja, já passaram 
quase 365 dias desde o último NATAL. Você já parou para pensar quantas pessoas 
saíram ou entraram no vagão do trem da vida que você estava, pois certamente tivemos 
ao longo desse tempo dores profundas que rasgaram nosso peito, como também 
tivemos momentos memoráveis, onde nossas vitórias nos encheram de esperança em 
um novo rumo.

Que neste NATAL possamos nos encher de amor, afeto, gratidão e companheirismo, 
a ponto de que nossa energia e esperança possam contagiar as pessoas que estão ao 
nosso redor. 

Lembre-se de ser grato e sempre agradecer a Deus por tudo que nos tem dado. E, não 
esqueça  do mandamento que Jesus nos deixou “….de amar ao próximo como a nós 
mesmos”. Fazer o bem sempre nos deixa motivados e esperançosos, que neste NATAL 
e ANO NOVO que se aproxima, possamos nos recarregar de vida e esperança. 

Em nome da AGPR5, nosso muito obrigado a cada colaborador e que o Senhor Deus 
abençoe a todas as nossas famílias.
 


