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“Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo 
do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos 
tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo.”

Hebreus 9:26
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com expressiva participação no PIB, na balança 
comercial, exportações, na geração de emprego, 
renda e qualidade de vida da população. Somos 
importantes produtores e exportadores de soja, 
café, açúcar, carnes (bovina, suína e de frango), 
leite, celulose/papel, citros, milho, algodão, 
fumo, hortaliças e frutas. Precisamos agregar 
mais valor à nossa produção, aprimorando 
o processamento/industrialização de nossas 
matérias-primas.

Outros setores também têm contribuído 
para a pujança do agro brasileiro: gestão, 

conectividade, regulamentação, seguro, 
regularização fundiária, assistência técnica 
e extensão rural, defesa agropecuária, 
rastreabilidade, certificação, etc. Entretanto, 
a pesquisa, gerando inovações tecnológicas, 
é fundamental para termos um agro cada vez 
mais sustentável.

POR STEFHANI ROMANHUK
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#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

Agronegócio: importância da ciência 
e da tecnologia

O Brasil se transformou num dos maiores dos maiores produtores e exportadores de produtos 
agrícolas do mundo devido ao desenvolvimento e incorporação de inovações tecnológicas em 
todas as fases das cadeias produtivas.

Esses avanços foram obtidos graças aos 
investimentos em pesquisa, tanto básica quanto 
aplicada, realizados nas instituições públicas e 
privadas.

Estima-se que, no Brasil, cada real investido 
em pesquisa tenha trazido um retorno de 12 
a 20 reais. Investir em pesquisa no agro é um 
excelente negócio. As instituições de pesquisa 
no Brasil deverão continuar a ser prestigiadas.

Até os anos 1970 o Brasil não se destacava no 
cenário mundial como um grande produtor 
agrícola. Éramos importadores de alimentos. 
Embora nossa pesquisa agronômica tenha mais 
de 100 anos, em instituições como o Instituto 
Agronômico de Campinas e as Escolas de 
Engenharia Agronômica, o grande salto ocorreu 
com a criação da Embrapa (Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária), o fortalecimento 
de instituições federais e estaduais de ensino, 
pesquisa e extensão em todo o país e os 
investimentos das empresas privadas do setor 
agro.

Para que o Brasil cumpra com a expectativa do 
mundo de ser o país que mais vai contribuir para 
atender a demanda crescente de alimentos, 
fibras naturais e biomassa nos próximos anos, 
é fundamental que continue investindo em 
pesquisa!

DESAFIOS
Os desafios da pesquisa são cada vez maiores. É 
necessário produzir em quantidade e qualidade, 
com sustentabilidade. É fundamental respeitar 

o ambiente e as pessoas. Aumentar a produção 
principalmente pelo incremento do rendimento 
e não de expansão da área cultivada.

Isso significa uso de mais tecnologia, tanto 
dentro das propriedades rurais (“dentro da 
porteira”), como nas atividades “antes da 
porteira” (sementes/mudas, fertilizantes, 
defensivos, máquinas e equipamentos) e  “depois 
da porteira” (transporte, armazenamento, 
processamento e distribuição).

As soluções tecnológicas do agro brasileiro não 
podem ser, simplesmente, importadas de países 
mais desenvolvidos. Temos que desenvolver 
nossas próprias soluções. As principais 
regiões de produção agrícola do mundo são 
temperadas. O Brasil é líder mundial de uma 
agricultura tropical graças a pesquisa agrícola 
aqui desenvolvida.

Embora a pesquisa seja importante para a 
evolução da humanidade em todos os setores, 
no agro o investimento local é essencial. Foi 
graças a pesquisa desenvolvida no Brasil que foi 
conquistado o Cerrado, implantado o Plantio 
Direto, criado plantas e animais adaptados para 
serem produzidos em todo o Brasil, utilizadas 
técnicas de agricultura de baixo carbono, como 
a Fixação Biológica de Nitrogênio, a Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta, o cultivo em duas ou 
três safras na mesma área, etc.

Graças a incorporação de tecnologias adequadas 
para os diferentes sistemas de produção, o agro 
vem contribuindo para economia brasileira, 

 
Eis aqui, bendizei ao SENHOR todos vós, servos do SENHOR, que 

assistis na casa do SENHOR todas as noites.
Levantai as vossas mãos no santuário, e bendizei ao Senhor.

O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião.

Salmos 134:1-3

#MARKETINGEDESIGN
Anita Dal Pont - anita.silva@agpr5.com
Estagiária Manuella Florentino - manuella.silva@agpr5.com

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

Aniversariante

17/06 18/06
Eduardo Esequiel Faviano Lariany Batista Farias

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

07/06
Arilson Mendes
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Datas Comemorativas

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

12/06 - Dia dos Namorados

14/06 - Dia Munidial do
Doador de Sangue

16/06 - Dia Internacional da 
Tartaruga Marinha

AGPR5 nas mídias 

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

Anita Dal Pont - anita.silva@agpr5.com

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

ACADEMY AGPR5 - CONCLUSÃO DOS 
CURSOS
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Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com

Service
Maria Eduarda Faviano - maria.eduarda@agpr5.com

014-BRF Brasil Foods SA Nova Mutum-
MT
031-JBS Dourados-MS
053A-Cargill Quatro Pontes-PR
053A-Cargill Quatro Pontes-PR
054A-JBS Aves Morro Grande-SC
055-GT Foods Paranavaí-PR
060-Agrogen Guarapuava-PR
063-Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
071-Cotrijal Não-Me-Toque-RS
073-GT Foods Indianópolis-PR

079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
088-BRF Videira-SC
090-BRF Brasil Foods Mineiros-GO
095-BRF Jataí-GO
104-Vibra Itapejara D’Oeste-PR
106-Salus Group Santo Antonio de Posse-
SP
178-JBS Guapiaçú-SP
278-JBS Foods Garibaldi-RS
298-JBS Xanxerê-SC
310-ADORO São Carlos-SP

Automação e Software

C003 - JBS Criciúma-SC
C053A - Cargill Quatro Pontes-PR
C057 - Granja Alvorada Angatuba-SP
C060 - Agrogen Guarapuava-PR
C063 - Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
C073 - GT Foods Indianópolis-PR
C080 - Cooper A1 Mondaí-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
C231 - Indukern Jundiaí-SP
C244 - Louis Dreyfus Bebedouro-SP
C294 - Timac Agro Porto Alegre-RS
C317 - BRF Chapecó-SC
C298 - JBS Xanxerê-SC
C307 - SoyaMill Rio Claro-SP

#PROJETOSESERVICE

Projetos e Instalações/Obras Elétricas
Vanio Arend - vanio.arend@agpr5.com
Eduardo Marques - eduardo.marques@agpr5.com

C031 - JBS Dourados-MS
C047 - Nogueira Rivelli Ressaquinha-MG
C055 - GT Foods Paranavaí-PR
C080 - Cooper A1 Mondaí-SC
C244 - Louis Dreyfus Bebedouro-SP
C310 - ADORO São Carlos-SP
C319 - Yerbalatina Colombo-PR
C324 - JBS Seberi-RS

C331 - 
Frigobet Betim-MG
C334 - JBS Caarapó-MS
C335 - GT FOODS Paraíso do Norte-PR
C336 - Panelaço Alimentos Turvo-SC
C060 - Agrogen Guarapuava-PR
C112 - JBS Brasilia-DF
C330 - Agrominas Araguaína-TO

Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com
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#DS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DS - Diálogo de Segurança


