
	

	
	

RELATÓRIO	II	ACADEMIA	DE	LÍDERES	
DA	AVIAÇÃO	AGRÍCOLA	BRASILEIRA	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Goiânia,	27	e	28	de	junho	de	2019.	
	
	
	



	
	
	
	

Organização:	
	
	

	
	
	
	
	
	

Patrocínio	Exclusivo:	(R$	25.000,00)	
	

	
	
	
	
	
	
	



	
	

PARTICIPANTES	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Empresa Nome 
Aero Agrícola Rio verde Ltda Klaus Dahlke 
Aero agrícola Vargas Ltda Paulo Alberto kern 
Aerotek Aviação Agrícola Tiago Henrique Textor 
Amazon Aero Agrícola Claudia Brunetta 
Amazônia Aviação Agrícola Ltda Gustavo de Oliveira Heringer 
Centroar Agro Aéreo Ltda Helena da Silva Oliveira 

Centroar Agro Aéreo Ltda 
João Augusto Valente Brandão 
Moura 

Cruzada Aéreo Agrícola Ltda Gerhard Fernando Sudbrack 

Globo Aviação Agrícola Ltda 
Mariane  Balthazar de Oliveira 
Heringer 

Inovar Aviação Agrícola Ltda Ana Maria Sides Machado Stival 
Inovar Aviação Agrícola Ltda Sergio Pego Barbosa 
Precisão Aeroagrícola Ltda João Gonçalves Junior 
Rambo Aviação Agrícola ltda William Rambo 
Stal Serviços de Tratamento Aéreo a Lavouras Ltda Alexandre de Lima Schramm 
Tangará Rogério Vellludo Ribeiro 
Travicar Juliano Petry 
Travicar Vinícius Klenemann 
Instrutora Líder Luiza Utzig Modesti 
Instrutor Luciano Giannini 
Instrutor Junior Oliveira 
Instrutor Gabriel Colle 



	
	
	

MATÉRIAS	SOBRE	O	EVENTO	
	
	

Inscrições	abertas	para	a	II	Academia	de	Líderes	da	Aviação	Agrícola,	que	
ocorrerá	em	Goiânia	

25	/	03	/	19	
		 		 Foram	 abertas	 na	 sexta-feira	 (22)	 as	 inscrições	 para	 a	 segunda	 edição	 da	
Academia	de	Líderes	da	Aviação	Agrícola	Brasileira,	que	vai	ocorrer	nos	dias	27	e	
28	de	junho,	em	Goiânia/GO	–	no	Comfort	Hotel	(Avenida	Dr.	Ismerino	Soares	de	
Carvalho,	52).	A	promoção	é	do	Sindag,	 com	patrocínio	da	Travicar	Tecnologia	
Agrícola,	 de	 Porto	 Alegre.	 O	 prazo	 de	 inscrições	 vai	 até	 o	 dia	 30	 de	 abril,	 ou	
enquanto	durarem	as	vagas	–	que	são	apenas	25	para	essa	edição.	
		 		 O	 curso	 é	 voltado	 a	 sócios	 proprietários	 de	 empresas	 associadas	 ao	 Sindag,	
com	apenas	uma	vaga	para	cada	uma	–	preferência	para	quem	não	participou	da	
primeira	 edição.	 Também	 é	 necessário	 que	 a	 empresa	 esteja	 em	 dia	 com	 o	
sindicato	aeroagrícola.	Segundo	o	diretor-executivo	da	entidade,	Gabriel	Colle,	a	
expectativa	 é	 de	 as	 vagas	 sejam	 preenchidas	 rapidamente,	 tendo	 em	 vista	 o	
sucesso	 da	 primeira	 edição	 da	 Academia	 de	 Líderes,	 ocorrida	 em	 abril	 do	 ano	
passado,	em	Ribeirão	Preto/SP.	
Clique	AQUI	para	fazer	a	inscrição	(com	almoço	nos	dois	dias),	a	reserva	no	hotel	
(se	for	o	caso)	e	emissão	do	boleto	ou	dados	para	depósito	do	valor	para	o	curso	
(não	incluídas	despesas	de	deslocamento)	
					A	programação	ocorre	em	dois	dias	de	imersão	em	atividades	que	vão	das	8	às	
18	horas.	O	 roteiro	 abrange	 temas	 como	vivência	 e	 autopercepção,	 liderança	 e	
comunicação,	além	da	 troca	de	experiências.	São	diversos	exercícios	simulando	
situações	 de	 conflitos,	 gestão	 de	 pessoal	 e	 tomadas	 de	 decisões.	 O	 currículo	
abrange	ainda	oportunidades	no	setor,	planejamento	e	relações	com	o	mercado,	
discutindo	também	questões	éticas	e	reputação.	
		 		 Segundo	 Colle,	 a	 proposta	 é	 promover	 um	 salto	 de	 excelência	 para	 as	
empresas,	aprimorando	a	humanização	das	relações	internas	e	externas	de	cada	
uma.	 “Além	 da	 alta	 tecnologia	 presente	 na	 rotina	 dessas	 empresas,	 seus	
dirigentes	 precisam	 estar	 atentos	 a	 formas	modernas	 de	 gestão,	 com	 foco	 nos	
processos	 humanos	 e	 na	 própria	 visão	 estratégica	 de	 mercado	 e	 sociedade”,	
ressalta	o	diretor.	
APOIO	
		 		A	 filosofia	da	Academia	de	Líderes	 foi	decisiva	para	que	a	Travicar	 seguisse	
apostando	na	iniciativa,	como	patrocinadora	desde	a	primeira	edição.	Conforme	
o	gerente	comercial	Juliano	Petry,	a	fornecedora	de	equipamentos	e	tecnologias	
aeroagrícolas	se	identifica	com	o	projeto.	“Como	uma	das	empresas	mais	antigas	
no	 setor	 do	 País,	 ao	 logo	 dos	 anos	 a	 Travicar	 também	 precisou	 ir	 além	 do	
desenvolvimento	de	produtos	e	tecnologias	cada	vez	mais	inovadoras.”	
		A	estratégia	então	foi	aprimorar	a	gestão	de	pessoas,	trabalhando	lideranças	e	
formando	 profissionais	 competentes	 e	 equipes	 comprometidas	 com	 a	
responsabilidade	social	e	ética,	melhorando	resultados	e	 fidelização	de	clientes	
com	 incremento	 também	 na	 boa	 reputação	 no	 mercado.	 “Ficamos	 muito	
honrados	 e	 empolgados	 com	 a	 nossa	 participação	 e	 apoio	 naquilo	 que	



	
acreditamos”,	resume	Petry,	sobre	a	parceria	com	o	Sindag.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	

Empresários	têm	encontro	marcado	na	Academia	de	Líderes	na	próxima	
semana	

18	/	06	/	19	
			
	A	próxima	semana	será	de	Academia	de	Líderes	para	empresários	aeroagrícolas	
de	 diversas	 partes	 do	 País,	 que	 têm	 encontro	marcado	 na	 quinta	 e	 sexta-feira	
(dias	 27	 e	 28)	 em	 Goiânia/GO.	 A	 movimentação	 vai	 ocorrer	 no	 –	no	 Comfort	
Hotel	(Avenida	Dr.	Ismerino	Soares	de	Carvalho,	52)	e	a	promoção	é	do	Sindag,	
com	patrocínio	da	Travicar	Tecnologia	Agrícola.	Em	sua	segunda	edição,	curso	é	
voltado	 a	 sócios	 proprietários	 de	 empresas	 associadas	 ao	 Sindag	 e	 serão	 25	
participantes	em	dois	dias	de	imersão	em	atividades	que	vão	das	8	às	18	horas.	
				

O	 roteiro	 da	II	Academia	 de	 Líderes	 da	 Aviação	 Agrícola	 Brasileira	
abrange	temas	como	vivência	e	autopercepção,	liderança	e	comunicação,	além	da	
troca	de	experiências.	São	diversos	exercícios	simulando	situações	de	conflitos,	
gestão	 de	 pessoal	 e	 tomadas	 de	 decisões.	 O	 currículo	 abrange	 ainda	
oportunidades	 no	 setor,	 planejamento	 e	 relações	 com	 o	 mercado,	 discutindo	
também	questões	éticas	e	reputação.	Os	instrutores	são	da	administradora	Luiza	
Utzig,	 fundadora	 da	 Três	 Desenvolvimento	 Humano,	 junto	 com	 o	 diretor-
executivo	 do	 Sindag,	 Gabriel	 Colle	 e	 o	 secretário	 executivo	 da	 entidade,	 Júnior	
Oliveira.	

 
 

Primeira	edição	da	Academia	ocorreu	no	ano	passado,	no	interior	paulista	
	
			 	Como	patrocinadora,	a	Travicar	aposta	na	iniciativa	desde	a	sua	primeira	
edição,	 ocorrida	 em	 abril	 do	 ano	 passado,	 em	 Ribeirão	 Preto/SP.	 Segundo	 o	
gerente	comercial	da	empresa,	Juliano	Petry,	o	motivo	do	entusiasmo	é	a	própria	
filosofia	 da	 Academia	 de	 Líderes,	 com	 a	 qual	 a	 empresa	 porto-alegrense	 se	
identifica	bastante.	 “Como	uma	das	empresas	mais	antigas	no	setor	do	País,	ao	
logo	 dos	 anos	 a	 Travicar	 também	 precisou	 ir	 além	 do	 desenvolvimento	 de	
produtos	e	tecnologias	cada	vez	mais	inovadoras”,	assinala	Petry.	
			 	Conforme	 o	 diretor-executivo	Gabriel	 Colle,	 a	 proposta	 é	 promover	 um	
salto	de	excelência	para	as	empresas,	aprimorando	a	humanização	das	relações	
internas	 e	 externas	 de	 cada	 uma.	 “Além	 da	 alta	 tecnologia	 presente	 na	 rotina	
dessas	empresas,	seus	dirigentes	precisam	estar	atentos	a	 formas	modernas	de	



	
gestão,	 com	 foco	 nos	 processos	 humanos	 e	 na	 própria	 visão	 estratégica	 de	
mercado	e	sociedade”,	destaca.	
	

Academia	de	Líderes	–	segunda	edição	confirma	receita	de	sucesso	da	
iniciativa	
01	/	07	/	19	

	
Para	uma	turma	de	18	empresários	e	gestores	de	empresas	aeroagrícolas,	

a	 última	 quinta	 e	 sexta-feira	 (dias	 27	 e	 28)	 foram	 de	 imersão	 em	 palestras	 e	
exercícios	sobre	gestão	de	pessoal,	soluções	de	conflitos	e	tomadas	de	decisões.	
Tudo	por	conta	da	segunda	edição	da	Academia	de	Líderes	da	Aviação	Agrícola	
Brasileira,	que	teve	ainda	reflexões	sobre	planejamento,	relações	com	o	mercado,	
ética,	 reputação	 e	 outros	 temas.	 A	 movimentação	 ocorreu	 em	 Goiânia/GO,	 no	
espaço	de	convenções	do	Confort	Hotel.	

	

 
Encontrou	reuniu	18	empresários	e	gestores	em	dois	dias	de	imersão	para	
formar	lideranças	de	alta	performance	
	

A	 iniciativa	 do	 Sindag	 para	 desenvolver	 lideranças	 de	 alta	 performance	
entre	 suas	 associadas	 ainda	 aprimorou	 a	 receita	 de	 sucesso	 de	 sua	 primeira	
edição	(ocorrida	em	abril	do	ano	passado,	em	Ribeirão	Preto/SP).	Por	exemplo,	
com	 reflexões	 sobre	 gestão	 emocional	 e	 de	 conflitos	 através	 do	 Aikido	 (arte	
marcial	 japonesa).	 A	 Academia	 de	 Líderes	 teve	 novamente	 como	 instrutores	
Luísa	Utzig	(da	empresa	Três	Facilitação	e	Desenvolvimento	Humano),	o	diretor-
executivo	do	 Sindag,	Gabriel	 Colle,	 e	 o	 secretário	 executivo	da	 entidade,	 Júnior	
Oliveira,	 com	 o	 acréscimo	 do	 sensei	 Luciano	 Giannini,	 da	 Budo	 Experience	
(Aikido).	

“A	II	Academia	foi	projetada	para	ser	uma	imersão	no	ser	das	lideranças	
da	 Aviação	 Agrícola	 do	 Brasil.	 A	 lógica	 construída	 para	 a	 agenda	 levou	 os	
participantes	a	ampliar	sua	autopercepção	e	compreender	o	papel	de	cada	um	na	
liderança	 do	 seu	 negócio”,	 explica	 Luísa	 Utzig.	 “Na	 reta	 final,	 os	 participantes	
foram	 convidados	 a	 treinar	 algumas	 técnicas	 importantes	para	 líderes,	 como	a	



	
habilidade	 de	 construir	 boas	 perguntas	 e	 construir	 um	 feedback”,	 completa.	
Além	 disso,	 os	 empresários	 e	 gestores	 puderam	 definir	 um	 plano	 de	 ação	 no	
prazo	de	um	ano,	guiado	por	uma	visão	pessoal	de	5	anos.	
	
IMPACTO	
	

Novamente,	a	Academia	de	Líderes	surpreendeu	muito,	e	positivamente,	
quem	participou.	“Achei	muito	bom	o	curso.	Muito	bom	mesmo,	tanto	a	dinâmica	
quanto	o	material”,	conta	Helena	Silva	Oliveira,	da	empresa	Centroar	Agro	Aéreo,	
de	Goiânia.	“Achei	que	íamos	só	ouvir	e	ouvir.	Não	esperava	que	fosse	assim	tão	
bom”,	 completa,	 ressaltando	 que	 não	 só	 indicou	 a	 Academia	 para	 vários	
empresários,	como,	se	puder,	espera	repetir	a	experiência.	

Já	 a	 gestora	 administrativa	 da	 Inovar	 Aviação	 Agrícola,	 Ana	 Machado	
Stival,	de	Sidrolândia/MS,	classifica	a	experiência	como	“indescritível”.	“Foi	uma	
oportunidade	 incrível	 para	 desenvolver	 o	 autoconhecimento,	 aprender	 a	 lidar	
com	os	conflitos	e	desafios	do	cotidiano,	dominar	as	emoções	tendo	por	base	as	
dimensões	 do	 ser	 (pensar,	 querer,	 sentir),	 reconhecer	 os	 próprios	 talentos	 e,	
principalmente,	os	da	equipe”,	resume.	“Saio	muito	realizada	e	desejo	que	todos	
os	empresários	e	 líderes	da	aviação	agrícola	 tenham	a	oportunidade	de	passar	
pela	Academia.”	
	
QUALIFICADOR	DE	CAPITAL	HUMANO	
	

Para	o	gerente	 comercial	 Juliano	Petry,	da	Travicar	Tecnologia	Agrícola,	
que	patrocinou	o	evento	pelo	segundo	ano	consecutivo,	essa	edição	da	Academia	
de	Líderes	 “contemplou	positivamente	 todas	 as	 expectativas	 criadas	pelo	 êxito	
da	edição	2019,	certificando	o	projeto	como	qualificador	do	capital	humano	nas	
empresas	 de	 aviação	 agrícola	 do	 Brasil”.	 Mais	 do	 que	 isso,	 Petry	 destacou	 a	
elevação	 de	 nível	 já	 nessa	 segunda	 edição.	 “Novas	 palestras,	 depoimentos	 e	
dinâmicas,	com	uma	excelente	participação	e	interação	de	todos.”	

A	 qualificação	 do	 capital	 humano	 é	 uma	 das	 políticas	 da	 Travicar	 e	 o	
representante	 patrocinadora	 ainda	 ressaltou:	 “Esperamos	 que	 em	 2020	
tenhamos	 um	 evento	 ainda	 mais	 qualificado	 e	 que	 cada	 vez	 mais	 consigamos	
despertar	o	interesse	e	envolvimento	do	nosso	setor.”	
   



	

 



	

 

	


