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Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com 
os homens sanguinolentos,

Em cujas mãos há malefício, e cuja mão direita está cheia de subornos.

Salmos 26:9,10

#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

O país do futuro se constrói
com inovação na Indústria

O Brasil é um país de desafios e oportunidades. Analisar a situação macroeconômica atual do 
país é entender que há espaço para diferentes setores crescerem e conquistarem mercado em 
meio à incerteza política.

Com PIB projetado a 0,80%* (conforme 
projeções do relatório FOCUS do Banco 
Central publicado em 26/08/19) para 
este ano, discussões acerca da Reforma 
da Previdência, Tributária e do cenário 
político, o país continua sendo um terreno 
fértil para o desafio de todos os setores 
a encontrar uma saída para lucrar pois o 
potencial ainda é enorme por aqui. 

Evidentemente, se a economia caminha 
devagar em nível macro, em nível micro, 
diferentes setores acompanham o ritmo 
lento.

Na indústria, a falta de demanda, o 
acúmulo de estoque e as condições 
financeiras debilitadas ganham espaço 
como algumas das maiores preocupações 
apontadas por companhias que atuam 
em território nacional, segundo a 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI).

Superar essas adversidades depende 
de múltiplos fatores, relacionados a 
políticas econômicas eficazes e com efeito 
suficientemente notório para o setor.

Dentro de casa – onde é mais fácil mudar 
as coisas de lugar – a lição permanece 
a mesma: investir em produtos e serviços 
modernos, capazes de atender à demanda 
dos clientes de maneira eficaz sempre 

procurando aumento da produtividade.

Isso está ligado à modernização de 
sistemas, evidentemente, mas antes disso, 
depende de profissionais cada vez mais 
qualificados, aptos a entender a cadeia 
de produção de maneira ampla. Apesar 
de parecer relativamente óbvio, este é um 
ponto crucial em que muitas companhias 
ainda falham. 

Enquanto isso, nos Estados Unidos e 
Japão, por exemplo, o processo de 
formação envolve investimento contínuo 
em múltiplas frentes. Profissionais deixam 
de lado o conhecimento técnico acerca de 
operação de máquinas para compreender 
o processo como um todo, entendendo o 
impacto que cada função exerce dentro 
da linha de produção.

No Brasil, mesmo que a passos lentos, 
alguns benefícios relacionados à 
automatização de processos podem ser 
percebidos de maneira rápida e eficaz.

No  setor de autopeças,  por exemplo, 
aperfeiçoar processos humanos com 
colaboradores treinados e ferramentas 
capazes de integrar dados integrados 
do chão de fábrica à esfera corporativa 
trazem como resultado a redução de erros, 
aumento da transparência, qualidade e 
produtividade.
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É evidente que há divergências 
fundamentais entre ambos os países, 
em segmentos que vão muito além 
do industrial. Contudo, o horizonte 
de inovação pode ser mantido, dado 
o potencial que o mercado brasileiro 
representa.

No que depender das perspectivas 
positivas dos executivos, o caminho está 

trilhado. O mesmo estudo feito pela CNI 
mostra que as expectativas seguem positivas 
em relação ao aumento da produção nos 
próximos anos, mesmo em meio ao cenário 
geral tão desafiador.

Fonte: https://www.automacaoindustrial.
info/o-pais-do-futuro-se-constroi-com-
inovacao-na-industria/

 
SENHOR, tu me sondaste, e me conheces.

Tu sabes o meu assentar e o meu levantar; de longe entendes o meu 
pensamento.

Cercas o meu andar, e o meu deitar; e conheces todos os meus 
caminhos.

Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó 
Senhor, tudo conheces.

Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão.

Salmos 139:1-5

#MARKETINGEDESIGN
Anita Dal Pont - anita.silva@agpr5.com

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

Aniversariantes

23/08 25/08

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

Acesse nosso Instagram: 
instagram.com/agpr5a5group

Datas Comemorativas

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

27/08 - Dia do Psicólogo

28/08 - Dia da Avicultura

19/08 - Dia Nacional do 

Voluntariado

Anita Dal Pont - anita.silva@agpr5.com

Eduardo Marques VicenteDelmir Edson Fiedler

AGPR5 nas mídias 
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Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Academy Service
Maria Eduarda Faviano - maria.eduarda@agpr5.com

ACADEMY AGPR5 - CONCLUSÃO DOS CURSOS

ADESIVAGEM DO CARRO 5A

#QUALIDADE
Andreza Mota - andreza.mota@agpr5.com

Premiação 5S
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Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com

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

010-Bunge Rondonópolis-MT
014-BRF Brasil Foods SA Nova Mutum-MT
057-Granja Alvorada Angatuba-SP
060-Agrogen Guarapuava-PR
063-Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
071-Cotrijal Não-Me-Toque-RS
088-BRF Videira-SC
090-BRF Brasil Foods Mineiros-GO
094-Frísia Carambeí-PR

095-BRF Jataí-GO
099-Farben Içara-SC
104-Vibra Itapejara D’Oeste-PR
112-JBS Brasilia-DF
178-JBS Guapiaçú-SP
264-Geraleite São Gotardo-MG
298-JBS Xanxerê-SC
303-Prodap Barra do Garça-MT
310-ADORO São Carlos-SP

Automação e Software

C003 - JBS Criciúma-SC
C043 - Mantiqueira Primavera do Leste-MT
C057 - Granja Alvorada Angatuba-SP
C060 - Agrogen Guarapuava-PR
C063 - Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
C079 - BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
C080 - Cooper A1 Mondaí-SC
C088 - BRF Videira-SC
C099 - Farben Içara-SC

C102 - BRF Faxinal dos Guedes-SC
C174 - Nutrisoma Patrocínio-MG
C264 - Geraleite São Gotardo-MG
C303 - Prodap Barra do Garça-MT
C326 - Copagri Cuiaba-MT
C330 - Agrominas Araguaína-TO
C335 - GT FOODS Paraíso do Norte-PR
C336 - Panelaço Alimentos Turvo-SC

#PROJETOSESERVICE

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

C031 - JBS Dourados-MS
C065 - Frigorífico Nicolini Nova Araçá-RS
C070 - Detroit Brasil Itajaí-SC
C080 - Cooper A1 Mondaí-SC
C088 - BRF Videira-SC
C212 - CooperA1 Itapiranga-SC
C244 - Louis Dreyfus Bebedouro-SP
C285 - Louis Dreyfus Paranaguá-PR
C286 - Louis Dreyfus Rio Verde-GO

C313 - LAR Caarapo-MS
C319 - Yerbalatina Colombo-PR
C324 - JBS Seberi-RS
C330 - Agrominas Araguaína-TO
C333 - Comil Cascavel-PR
C334 - JBS Caarapó-MS
C335 - GT FOODS Paraíso do Norte-PR
C336 - Panelaço Alimentos Turvo-SC
C339 - Cooasgo São Gabriel do Oeste-MS

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

DS - Diálogo de Segurança


