CAEP News | Conexão
Julho 2022

Mariana Brandt
Olá, tudo bem? Acredito que muitos de vocês já me conhecem, mas vou me apresentar
novamente. Meu nome é Mariana e sou especialista em operações de viagens técnicas aqui
na CAEP.
Chegamos à edição de julho da CAEP News! Será um prazer trazer a você as novidades do agro ao longo da nossa newsletter.
Neste mês vamos falar sobre a representatividade das culturas no agro e de como a nossa produtividade segue de modelo
para todo mundo. Falaremos também sobre tecnologia, de como a CAEP está conectada e à frente, com novas parcerias e
projetos. Iremos acompanhar também a TEC HUB, principal evento sobre novas tecnologias do Agro nos EUA.
Vamos ter ainda a participação da nossa intercambista Rafaela Maciel, que está neste momento fora do país vivendo experiências
incríveis e nos contará um pouco de como está sendo sua vivência nos Estados Unidos.
Vamos começar nossa viagem pelas principais notícias de julho? Vem com a gente!

Brasil uma potência mundial de olho no mercado internacional

O Brasil é um país tropical, com solos férteis, clima favorável e água abundante.
Associado a tudo isso, temos ainda, um país responsável, com leis ambientais rigorosas, consciência de preservação e agro
empresários altamente profissionais, florescendo seus negócios com base em conceitos de sustentabilidade.
Segundo dados do IBGE sobre produção e exportações brasileiras em 2020, o Brasil está no ranking de maior produtor e exportador mundial de soja, café, suco de laranja e açúcar.
Adiciona-se a esses ingredientes nossa capacitação tecnológica avançada em equipamentos, insumos para lavouras, agricultura
digital e de precisão, além da nossa evolução no conceito ESG e na geração de créditos de CO2, pelos benefícios das boas
práticas aplicadas no campo.

Por tudo, que o Brasil é uma potência na produção de alimentos de alta qualidade tanto para a população Brasileira como para
todo o mundo!
A CAEP se orgulha em fazer parte da internacionalização do desenvolvimento e do conhecimento técnico no agro, promovendo
experiências educacionais nos maiores e mais tecnológicos campos do mundo.
Vivenciar na prática a evolução do agro pelo mundo é uma ótima maneira dos produtores rurais brasileiros continuarem se
aprimorando e fazendo com que nosso país seja referência no agronegócio.
Traga seu desejo de intercâmbio de conhecimento para a CAEP. Nosso time de especialistas irá promover a melhor experiência
educacional para você.

Clique aqui e escolha sua experiência CAEP

Programa de Pontos e Plataforma de Trocas já é uma realidade
no Agro.
Cada vez mais os produtores e profissionais do agro estão
conscientes dos benefícios de participar dos programas de
pontos do produtor rural. As grandes indústrias utilizam essas
plataformas para estreitar as relações com os clientes e
aumentar sua fidelidade.
Em termos gerais, quando o produtor rural compra produtos de
uma determinada empresa, ganha pontos que podem ser
acumulados e trocados por serviços, produtos e até viagens de capacitação. Cada nota fiscal equivale a moedas digitais, que o
produtor rural irá acumular até alcançar o valor desejado para trocar pelo benefício.
As indústrias oferecem diferentes programas de benefícios, e os profissionais do agro podem se cadastrar em cada um deles.
Para que você possa resgatar e consultar os prêmios, as indústrias disponibilizam acesso a plataformas online exclusivas.
E a CAEP, de olho nas tendências e sempre com a missão de fomentar cada vez mais o estudo e capacitação técnica, acompanha
esse crescimento. Estamos presentes em dois dos principais programas de pontos do Agro: Seedz e Orbia.
Para nós é uma honra estar junto desses parceiros proporcionando cada vez mais conectividade a diferentes experiências
educacionais.
Os investimentos realizados na lavoura, podem levar você a vivências únicas!
Quer saber como trocar seus pontos por experiências CAEP?
CLIQUE AQUI e fale agora com os nossos especialistas!

Julho Tecnológico nos Estados Unidos com TEC HUB 2022!
Entre os dias 19 a 21 de julho acontece em Indianápolis, nos Estados Unidos, o TEC HUB LIVE, principal evento de tecnologia no
agro, com foco direto na usabilidade nas fazendas. O evento reúne profissionais de tecnologia e do agronegócio para se
conectarem, compartilharem experiências e aprenderem com líderes inovadores, que trazem grandes avanços ao setor.
Já imaginou como você pode usar melhor a tecnologia a favor do aumento da sua produtividade? Como nossa missão é conectar
os campos e tecnologias do mundo, estamos preparando experiências como essas para você, que deseja muito mais
conectividade no dia a dia da lavoura. Já estamos trabalhando nesse novo projeto para 2023!
Ter acesso ao conhecimento sobre tecnologia de ponta, já é uma realidade!
Fiquem ligados!

.

Conectamos você com os campos do mundo!
O momento de escolher o país e a cultura para viver uma experiência de estudo, em meio a tantas possibilidades, pode ser um
grande desafio. E você pode contar conosco nessa escolha.
Aqui na CAEP contamos com uma equipe de especialistas que irão ajudá-lo neste processo. Você poderá contar com uma
avaliação de perfil exclusiva, onde vamos entender seu momento e te direcionar as melhores opções.
O mesmo acontece ao criarmos um roteiro técnico para grupos, onde cada detalhe é pensado para oferecer soluções e entregas
de qualidade superior.
As experiências proporcionam conhecer diversas culturas, além de melhorar o entendimento do Agronegócio Internacional e
possibilitar muitas inspirações para o mercado de trabalho.
Confira em nosso mapa os países que você pode viver uma experiência CAEP na prática.
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CLIQUE AQUI e saiba mais

Aguarda Conteúdo
A CAEP transforma vidas!
Neste mês realizamos uma entrevista com a Rafaela Maciel, que está neste
momento realizando o intercâmbio nos Estados Unidos. Falamos sobre como está
sendo a experiência, os aprendizados e suas expectativas. Vem conferir!
Conte-nos um pouco da sua história Rafaela.
Sou a Rafaela Maciel, tenho 24 anos de idade. No Brasil eu moro em uma cidade
chamada Franco da Rocha em São Paulo. Meu maior sonho é transformar a
agricultura a fim de torná-la mais eficiente e sustentável. Sempre amei agronomia,
estou nessa área desde os 14 anos. Quando estava no ensino médio, fiz um curso
técnico em agropecuária por 3 anos, e logo depois iniciei minha graduação em
agronomia. Atualmente além do intercâmbio, faço MBA em agronegócio on-line!
Qual sua função atual no estágio agrícola?
Minha função hoje é ajudar em todas as atividades do dia a dia da empresa, desde
atividades mais simples como limpar silos, pequenos reparos em tratores e
equipamentos agrícolas, até entrega de insumos, tratamento de sementes e inserir
pedidos blends de fertilizantes no software da empresa. Resumindo, faço de tudo
um pouco.
Como está sendo viver essa experiência?
Está sendo ótima! Desde quando entrei na graduação de agronomia queria fazer
intercâmbio, por muito tempo fiquei insegura se daria certo, se eu teria capacidade
de me comunicar em inglês, se as pessoas seriam acolhedoras. Hoje me sinto super
segura onde estou, cada dia aprendo algo novo e tenho me comunicado muito bem!
Você também achou inspiradora a história de transformação da Rafaela?
Leia a história na íntegra no blog da CAEP,
CLICANDO AQUI
E anote na agenda, dia 27 de julho faremos uma LIVE com a Rafaela em nosso Instagram, onde ela irá compartilhar todos
os detalhes dessa experiência transformadora. Esperamos por você!

Quer ficar por dentro de tudo o que aconteceu nas
nossas redes sociais? CLIQUE AQUI!
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