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1. PALAVRA DO PRESIDENTE DO SINDAG 

 

Júlio Kämpf 

 

“O mercado não tem mais espaço para qualquer 

resquício de amadorismo ou falta de 

responsabilidade nas operações e na gestão das 

empresas aeroagrícolas. Disso depende não só a 

sobrevivência de cada uma como o 

fortalecimento da aviação agrícola e do próprio 

agronegócio dentro dos preceitos de qualidade 

do serviço e da segurança operacional e 

ambiental”, explica o presidente do Sindag, Júlio 

Augusto Kämpf. 

Segundo ele, daí o esforço do sindicato aeroagrícola não só na defesa de políticas do 

setor e em sua transparência e aproximação com a sociedade, mas também – e cada 

vez mais – na busca de excelência por parte de seu empresariado. O que resultou, 

entre suas ferramentas, na Academia de 

Líderes da Aviação Agrícola. 

“Em última instância, a própria credibilidade da aviação agrícola com ferramenta de 

segurança alimentar para o Brasil depende da capacidade de seus líderes de manterem 

equipes qualificadas e engajadas nesse objetivo. E é isso que queremos transmitir 

através da Academia de Líderes, que está se iniciando nesse encontro em Ribeirão 

Preto”, ressalta Kämpf. 
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2. PALAVRA TRAVICAR – PATROCINADOR OFICIAL 

 

Felipe André Boris 

Sócio Diretor 

 

Essa percepção sobre a importância da 

busca pela excelência por parte das 

lideranças aeroagrícolas também é 

compartilhada pelo empresário Felipe 

André Boris, da Travicar Tecnologia 

Agrícola. Justamente por isso a Travicar se tornou patrocinadora da Academia de 

Líderes. Para o diretor da empresa que há mais de 50 anos atua em prol da aviação 

agrícola, se a agricultura adota cada vez mais tecnologia, a exigência nesse sentido é 

ainda maior sobre o setor aeroagrícola. 

 

“Como fornecedores e desenvolvedores de equipamentos que vão desde sistemas de 

pulverização até a eletrônica de alta precisão para o Brasil e diversos outros países, 

temos uma visão privilegiada dessa tendência. E, por sabermos que tecnologia 

caminha junto com boa gestão e pessoal capacitado, é claro que não poderíamos 

deixar de apoiar a iniciativa do Sindag”, explica. 
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3. INSTRUTORES 
Luiza Utzig (Instrutora Líder) é administradora chapecoense de 27 anos. Atua 
há dez anos na gestão da distribuidora de carnes DIFRISUL. Aposta no 
voluntariado como um estilo poderoso de desenvolvimento pessoal, entre as 
quais destaca: membro fundador e presidente local da AIESEC em Chapecó e 
presidente da JCI Chapecó em 2016. Investe há 7 anos em formações na área 
de desenvolvimento humano, tendo visitado mais de 15 países. Em 2017 
fundou a Três - sua empresa na área de facilitação humana - para servir com 
aquilo que acredita ser seu propósito de vida. Entre os seus maiores 
reconhecimentos estão o prêmio de maior performance de grupo da AIESEC 

Chapecó em 2010, a troféu Líder do Futuro do programa Crescimentum (São Paulo), 9 projetos 
premiados da JCI Chapecó em 2016 e o recente reconhecimento Mulheres de Valor em 2017.  

CONTATO: luiza@difrisul.com.br – 49 9 88392325 – facebook: Luiza Utzig  

Gabriel Colle é Engenheiro Agrônomo formado pela Universidade Federal de 
Pelotas/2004; Mestre em Administração. Dissertação: Sucessão Familiar Rural; 
Diretor Executivo do SINDAG – Sindicato Nacional das Empresas de Aviação 
Agrícola; MBA em Gestão Empresarial Competitiva; MBA em Liderança e 
Comportamento Organizacional; Pós Graduado em Dinâmica dos Grupos; 
Consultor e instrutor credenciado ao Sebrae, Sesi e Sescoop; Professor de Pós 
Graduação ; Presidente do Conselho Curador do Fundo do Senado da JCI Brasil 
(2016-2019);  Presidente da JCI Brasil em 2012; Autor dos Livros: Aprenda a 
Falar em Público com Eficácia (6a Edição); Grêmio: a verdadeira história; 

Marketing de Relacionamentos (Editora Ser +); Seja diferente no mundo dos semelhantes; Seja + 
produtivo; Sicredi Planalto Médio: 30 anos de história; Sicredi Região da Produção – Resgate histórico 
dos 35 anos; De 24 horas até 365 dias para mudar sua atitude Membro do comitê de planejamento 
estratégico de Passo Fundo-RS; Membro do conselho de cultura de Espumoso-RS; Colunista de jornais 
e revistas especializados em agronegócio e comportamento; Consultor de empresas nas áreas de 
planejamento, estratégia e agronegócio; Acumula experiências e aprendizados adquiridos através do 
atendimento de clientes dos mais variados ramos de atuação e viagens para mais de 30 países. 
CONTATO: executivo@sindag.org.br - 54 9972-4770 – facebook: Gabriel Colle 

Junior Oliveira é formado em Marketing pela Universidade Luterana do Brasil 
(TCC – Planejamento Estratégico – Balanced  Score Card), pós-graduado em 
(MBA) Gestão Empresarial – (TCC Gerenciamento por Diretrizes), Líder 
Coaching e Mestrando em Industria Criativa (Universidade Feevale – 
Dissertação: Criatividade na Cultura Organizacional. Atuou como Coordenador 
de qualidade em Indústria Automobilística (ISO TS) e como Gerente na 
Metalúrgica Reuter, atendendo estratégias empresariais. Durante 10 anos foi 
Coordenador de planejamento e gestão do SINDIMETAL – Sindicato Patronal 

Metalmecânico, consultor da implantação de planejamento Estratégico com a CNI – Confederação 
Nacional das Indústrias em 700 sindicato no Brasil. Como Consultor atua desde 2009 em empresas 
do ramo calçadista (Calçados Coca-Cola), metalmecanico e entidades empresariais em Gestão 
Estratégica, Inovação e Humana. Foi Conselheiro do SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial no Rio Grande do Sul. Atualmente é Secretário Executivo do SINDAG – Sindicato Nacional 
das Empresas de Aviação Agrícola e professor de pós-graduação nas disciplinas de estratégias 
empresariais e liderança da Faculdade IENH. Colunista de revistas de associações comerciais, 
entidades patronais e do site administradores com mais de 50 mil visualizações. CONTATO: 
secretarioexecutivo@sindag.org.br – 51 98274.0200 – Facebook: Junior Oliveira 

mailto:luiza@difrisul.com.br
mailto:executivo@sindag.org.br
mailto:secretarioexecutivo@sindag.org.br
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4. LISTA DE PARTICIPANTES  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Jorge Humberto Morato de Toledo Imagem SP

2 Thiago Magalhães Tangará SP

3 Max Zenker Justo Sana SP

4 Daniel Martins Thomazin Tom SP

5 Sergio Serres Passamani Itaquiense RS

6 João Osório Egert Filho Destaque RS

7 Julio Martins JM MT

8 Marcos Anrtônio Camargo Itagro RS

9 Orlando Vieira Filho Combate GO

10 Arnaud Rubens Rodrigues de Araújo Agrossol SP

11 Danilo Iper de Lima Rondon MT

12 Ricardo Cavina Vale do Paranapanema SP

13 Lucio Pedrotti Aplitec SP

14 Marcos Aparecido Melocro Aplimax SP

15 João Marcolino da Silva Junior Triangulo SP

16 Joana Garcia Garcia SP

17 Caetano Gheller Egert Destaque RS

18 Valmir Lopes Mineiros GO

19 Marco Antonio Ranal Aplitec SP

20 Flávio Cunha Lemos Filho Precisa TO

21 Hoana Almeida Santos Precisa TO

22 Marino Vieira de Andrade Neto Produtiva SP
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5. INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO 

O quê – 1ª Academia de Líderes da Aviação Agrícola 

Onde – Hotel Arcor, em Ribeirão Preto/SP 

Quando –  Dias 12 e 13 de abril, das 8 às 18 horas 

Promoção – Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag) 

Patrocínio – Travicar Tecnologia Agrícola 

O evento, promovido pelo Sindag com patrocínio da Travicar Tecnologia Agrícola, ocorre em 
Ribeirão Preto/SP e conta com a participação de 24 gestores de empresas aeroagrícolas, 
de seis Estados. 

 

Link do vídeo institucional: https://youtu.be/szbTBsI_PMQ  

 

6. REPORTAGEM SOBRE O EVENTO 

Academia de Líderes: Sucesso total na 

primeira edição 

16 / 04 / 18 
    Vinte e dois representantes de empresas de aviação agrícola de seis Estados (SP, 
RS, TO, GO, MT e MS) participaram nos dias 12 e 13 de abril da primeira edição da 
Academia de Líderes da Aviação Agrícola Brasileira. O encontro ocorreu no Arco 
Hotel, em Ribeirão Preto/SP, onde os dirigentes tiveram uma imersão em vivência e 
autopercepção, liderança e comunicação, além da troca de experiências. 

    O grupo participou de diversos exercícios simulando situações de conflitos, gestão 
de pessoal e tomadas de decisões. Além disso, também refletiu sobre oportunidades 
no setor, planejamento e relações com o mercado, abordando também questões 
éticas e reputação. A promoção foi do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação 
Agrícola (Sindag), com patrocínio da empresa Travicar Tecnologia Agricola. 

RELAÇÕES 

https://youtu.be/szbTBsI_PMQ
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    Conforme o diretor-executivo do Sindag, Gabriel Colle, mais do que uma iniciativa 
pela qualificação do setor aeroagrícola, a proposta tem como objetivo promover um 
salto de excelência para as empresas, aprimorando a humanização das relações 
internas e externas de cada uma. 

    “Além da alta tecnologia, é preciso também estar atento a novas formas de gestão, 
modernizando os processos e a própria visão estratégica dos empresários 
aeroagricolas”, ressalta Colle. 

    “Esses dois dias serão fundamentais para uma nova vivência dessas lideranças”, 
resume instrutora Luiza Utzig, da Três Desenvolvimento Humano. “Saem daqui 
empresários mais conscientes de si mesmos, de seu papel como líderes e de suas 
estratégias”, completa. Além dela, também atuaram como instrutores na Academia 
Colle e o secretário-executivo do Sindag, Júnior Oliveira. 

    “A sobrevivência das empresas passa pela qualidade e segurança nas operações. 
Em última instância, a própria credibilidade da aviação agrícola com ferramenta de 
segurança alimentar para o Brasil depende da capacidade de seus líderes de 
manterem equipes motivadas e engajadas nesse objetivo”, assinala o presidente do 
Sindag, Júlio Kämpf. 

    Percepção que também é compartilhada pelo empresário Felipe André Boris, da 
Travicar Tecnologia Agrícola, patrocinadora do evento. “Como fornecedores e 
desenvolvedores de equipamentos de precisão e alta tecnologia para o Brasil e 
diversos outros países, temos uma visão privilegiada dessa tendência. Por isso, é 
claro que não poderíamos deixar de apoiar a iniciativa do Sindag”, explica. 
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7. FOTOS DO EVENTO 
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