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Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com 
louvor; deem-lhe graças e bendigam o seu nome.”

Salmos 100:4

“
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#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

7 Tendências para a Indústria 2022

Pensando nisso, o que se espera de 2022, é que 
seja um ano de recuperação, que vai exigir muito 
de todas as empresas do segmento industrial. 
Pensando nessa necessidade de dar respostas 
através de resultados concretos, as tecnologias 
surgem como as melhores alternativas para 
transformar de vez a forma de se produzir no 
Brasil. Isso porque em muitos países, a integração 
entre as máquinas e tecnologias de alto nível, 
já estão em pleno funcionamento, conferindo 
mais eficiência ao sistema produtivo. Um bom 
exemplo disso são as Tendências da Indústria 
para 2022. Uma lista de principais pontos de 
investimento e de melhorias que vão dominar o 
setor no próximo ano. Confira agora:
IoT – Internet das Coisas
Talvez essa seja uma das tecnologias mais 
importantes do futuro próximo, isso porque ela 
viabiliza que muitas outras novidades sejam 
implementadas. Ao permitir que praticamente 
tudo se conecte com a internet, gera a integração 
total de cada elemento e sistema de uma fábrica. 
Em outras palavras, é a ponte de ligação capaz 
de tornar a “4ª Revolução Industrial” possível.
2. Inteligência Artificial
Uma das mais interessantes da nossa lista, 
a Inteligência Artificial é muito utilizada em 
outros setores, mas dentro da indústria também 
possui um potencial enorme, principalmente na 
otimização e automação de processos, e no 
relacionamento com o cliente.
3. Análise de Big Data (Big Data Analytics)
Um dos bens mais preciosos que se pode ter hoje 
em dia é a informação. A análise e o cruzamento 
de dados são capazes de identificar padrões, 
prever tendências, e gerar análises e relatórios 
muito mais precisos. Por isso é muito importante 
contar com sistemas que conseguem lidar com 
esse alto volume de dados.

4. Cibersegurança
Se por um lado os dados são importantes, ter a 
confiança e a segurança necessária para lidar 
com essas informações também é indispensável. 
Além disso, cada vez mais as empresas são 
alvos de ataques cibernéticos que podem gerar 
prejuízos e comprometer diversas operações. Aí 
então é que surge a chamada cibersegurança, 
especializada nesse tipo de atividade.
5. Automação Industrial
Processos automatizados retiram o fator humano 
da equação, diminuindo assim, os índices de 
falhas, atrasos, aumentando significativamente 
a eficiência de cada processo. A Automação 
Industrial ainda permite que as análises sejam 
feitas em tempo integral, facilitando a tomada 
de decisões.
6. Impressão 3D
Pensando em diminuir gastos e aumentar a 
facilidade da produção, a impressão 3D é uma 
das tendências que mais se destacam. Esse tipo 
de fabricação inovadora, permite que sejam 
feitas modelagens em larga escala, com baixos 
custos de produção e alta eficiência.
7.Energias Renováveis
Nada do que podemos prever será possível se 
não houver energia, e é ela que se destaca na 
nossa última tendência, ou melhor, as energias 
renováveis. Isso porque a crise energética já é 
vista por muitos como uma realidade para os 
próximos anos e ter opções que causam menos 
impacto e não se esgotam é a principal busca 
do setor.

https://bmstecnologia.com.br/2021/12/09/7-
tendencias-da-industria-para-2022/

2021 foi um ano de muitos desafios e a indústria foi fortemente afetada pelas recessões 
econômicas, que fizeram com que o setor se reinventasse para manter as atividades.

 

#SALMOS
Estagiária Juliana Dereviani - juliana.fatima@agpr5.com

Tenho observado os teus preceitos, e os teus testemunhos, 
porque todos os meus caminhos estão diante de ti.

Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor; dá-me entendimento conforme a tua palavra.
Chegue a minha súplica perante a tua face; livra-me segundo a tua palavra.
Os meus lábios proferiram o louvor, quando me ensinaste os teus estatutos.

A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça.
Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos.

Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor; a tua lei é todo o meu prazer.
Viva a minha alma, e louvar-te-á; ajudem-me os teus juízos.

Desgarrei-me como a ovelha perdida; busca o teu servo, 
pois não me esqueci dos teus mandamentos.

Salmos 119:168-176

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

15/02
Sergio Donizetti Borges

Aniversariantes

16/02
José C. S. Albano Junior

18/02
Gabriel Giuliani Cypriano

19/02
Emerson Simon

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

19/02
Issacar Souza Brunow 

20/02
Juliano Luis Costa Martins
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AGPR5 nas mídias 

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

Datas Comemorativas

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

15/02- Dia Internacional de Luta contra 
o Câncer na Infância

17 /02 - Fim da Semana da
 Arte Moderna (1922)

Estagiária Juliana Fátima - juliana.fatima@agpr5.com

19/02 - AGPR5 DAY
20/02 - Dia Mundial da Justiça Social

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

007-Cooprata Prata-MG
057-Granja Alvorada Angatuba-SP
061-JBS Santo Inácio-PR
079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
088-BRF Videira-SC
090-BRF Brasil Foods Mineiros-GO
104-Vibra Itapejara D’Oeste-PR

112-JBS Brasilia-DF
213-CooperA1 Palmitos-SC
264-Geraleite São Gotardo-MG
303-Prodap Barra do Garça-MT
317-BRF Chapecó-SC

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

C003 - JBS Criciúma-SC
C014 - BRF Brasil Foods SA Nova Mutum-MT
C029 - Frivasa Itajubá-MG
C051 - Macedo Campo Mourão-PR
C053A - Cargill Quatro Pontes-PR
C057 - Granja Alvorada Angatuba-SP
C068 - DB-DanBred Patos de Minas-MG
C071 - Cotrijal Não-Me-Toque-RS
C088 - BRF Videira-SC
C297 - Timac Agro Candeias-BA
C307 - SoyaMill Rio Claro-SP

C310 - ADORO 
São Carlos-SP
C311 - VIBRA (Ab) Pato Branco-PR
C317 - BRF Chapecó-SC
C326 - Copagri Cuiaba-MT

#PROJE TOSESER VICE

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

C057 - Granja Alvorada Angatuba-SP
C060 - Agrogen Guarapuava-PR
C080 - Cooper A1 Mondaí-SC
C094 - Frísia Carambeí-PR
C104 - Vibra Itapejara D’Oeste-PR
C112 - JBS Brasilia-DF
C160 - BRF Uberlândia-MG
C244 - Louis Dreyfus Bebedouro-SP
C307 - SoyaMill Rio Claro-SP
C310 - ADORO São Carlos-SP
C312 - ALERIS Jundiaí-SP

C317 - BRF 
Chapecó-SC
C326 - Copagri Cuiaba-MT
C330 - Agrominas Araguaína-TO
C331 - Frigobet Betim-MG
C332 - Lar Ceu Azul-PR
C333 - Comil Cascavel-PR
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Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Academy Service
Maria Eduarda Faviano - maria.eduarda@agpr5.com
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#DS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DS - Diálogo de Segurança   

 


