Nossos valores
Somos uma empresa “antenada”, sempre de olho nos acontecimentos e nos
adaptando às grandes mudanças do momento, queremos nos destacar sendo
relevantes agora e no futuro.
Nossa principal riqueza são as pessoas! São elas que têm as ideias, colocando em
prática, tendo autonomia e flexibilidade para tomar decisões no dia a dia e lidando
com imprevistos, buscando soluções para os melhores resultados.
Nossos funcionários são os protagonistas no negócio e buscamos dar a eles todo o
suporte para que possam ter capacitação e treinamentos contínuos para desempenhar
suas funções da melhor forma possível, crescendo cada vez mais pessoal e
profissionalmente.

Como é trabalhar conosco

Com a mente aberta e visando melhorar a cada dia, buscamos proporcionar aos
nossos funcionários as melhores condições de trabalho. Temos acompanhamento
profissional, vale alimentação, seguro de vida, possibilidade de crescimento dentro da
empresa, oportunidades de capacitação, interação com grupos de trabalho de outras
áreas, programa de participação nos resultados da empresa, networking e interação
em um dos principais locais de conhecimento atualizado do agronegócio.
Trabalhar na AgriPoint envolve querer realizar algo com qualidade, daquelas coisas
que você olha para trás e tem orgulho de ter feito parte. Muitas vezes, estaremos
trilhando caminhos desconhecidos, com obstáculos e riscos. Mas o engajamento de
nossa equipe nos permite superar e adaptar, aprendendo e nos fortalecendo a cada
dia.
Transparência, realismo, seriedade, foco nos resultados, compromisso, hierarquia
reduzida, agilidade, cooperação e diálogo são valores que procuramos praticar no dia
a dia.
Hoje, temos pessoas com mais de 10 anos de empresa; várias com mais de 5 anos de
AgriPoint. São pessoas que cresceram conosco (muitas começaram aqui) e que, junto
às demais de nosso time, contribuem para que nossa cultura seja transmitida para
todos aqueles que chegam!

Sobre nossos produtos
MilkPoint
O ponto de encontro da cadeia do leite brasileira, principal portal do leite no Brasil,
com mais de 100.000 cadastrados.

EducaPoint
Plataforma de e-learning desenvolvida internamente, contando com recursos diversos
que tornam a experiência do aluno intuitiva e completa. Os cursos são ministrados por
professores e pesquisadores das mais renomadas universidades e institutos de
pesquisa, além de consultores com ampla experiência teórica e prática.

Eventos técnicos presenciais
A AgriPoint é a realizadora do evento Interleite – Simpósio Internacional sobre
Produção Competitiva de Leite, principal evento do setor lácteo no Brasil, que já teve
24 edições entre suas versões nacionais: Interleite Brasil, Interleite Sul e Interleite
Nordeste.
A empresa também realiza o Dairy Vision, em parceria com a Zenith International,
consultoria britânica atuante no segmento de bebidas. O evento é focado em
executivos e proprietários de laticínios, recebendo palestrantes e participantes do
mundo inteiro.

MilkPoint Mercado
Por meio da divisão MilkPoint Inteligência, a AgriPoint desenvolve uma série de
serviços para o mercado corporativo do setor lácteo. Um deles é a plataforma
MilkPoint mercado, que leva informação para quem atua no mercado de leite e
derivados, interpretada por uma equipe de especialistas que acompanham
diariamente o mercado e disponibilizada em uma plataforma exclusiva online.

