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“Procura conhecer o estado das tuas ovelhas; cuida bem 
dos teus rebanhos; “
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5 benefícios do autoconhecimento 
para a liderança

#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

Em determinado ponto, ele disse: “não existe 
profissional que tenha qualquer perspectiva de sucesso 
que não invista permanentemente em formação. Não 
existe mais a figura do formado, existe a figura do 
formando”, o que me fez refletir por alguns dias. 
Conhecimento e aprendizado contínuo se tornaram 
o ouro e a prata do século XXI.

Considero que se você se sentasse com a maioria 
daqueles que estão em posições estratégicas das 
empresas que estão fazendo diferença no mercado, 
eles diriam o mesmo. Para pessoas que exercem 
posições de liderança, a realidade é ainda mais 
intensa já que esse papel naturalmente demanda a 
habilidade de ser um facilitador em prol da equipe que 
trabalha ao lado. Felizmente, também começamos a 
perceber que o termo formação é muito mais amplo 
do que estudar determinadas competências técnicas 
que nos fariam mais especialistas ou aprender quais 
são as soft skills mais desejadas do momento. A 
formação que faz diferença leva em conta quem você 
é de forma integral e sistêmica.

Portanto, não é possível pensar em crescimento ou 
formação sem pensar em autoconhecimento.

Entender em qual contexto está inserido, conhecer 
seu propósito, quais lições que suas experiências 
ensinam, entre outros elementos, são fatores tão 
importantes quanto ter empatia, falar inglês ou 
saber o que está acontecendo de mais recente no 
seu mercado profissional. Nenhum deles deve ser 
deixado de fora da equação. Arrisco dizer que sem os 
primeiros, não pode haver equilíbrio entre os diversos 
papéis que cada um de nós é convidado a assumir 
durante a vida.

Existem, naturalmente, diversos métodos e ferramentas 
para desenvolver o conhecimento sobre si mesmo. 
Mas, particularmente, acredito que entender seu 
tipo psicológico é uma base interessante para iniciar 
ou aprofundar essa jornada. Isso por que os itens 
determinantes para a “auto compreensão”, como os 
que foram citados acima, serão, na maior parte das 
vezes, filtrados e processados por esse sistema de 
personalidade.

Assim, sem mais delongas, quero compartilhar 
cinco benefícios e aprendizados alcançados por um 
autoconhecimento mais aprimorado, especialmente 
quando o assunto é liderança:

Os outros são os outros

Talvez o primeiro e mais importante aprendizado 
que temos quando buscamos autoconhecimento 
é que não somos iguais a ninguém. Assim como a 
impressão digital, a retina e até as batidas do coração 
de cada ser humano são únicas, nosso conjunto de 
habilidades, competências e experiências também 
nos faz incomparáveis.

Igualmente, isso significa que os outros não são 
como nós. Ou seja, cada pessoa de uma equipe tem 
sua própria personalidade, além de características, 
perspectivas, pontos fortes e pontos a desenvolver. 
O líder habilidoso usa isso a seu favor, já que está 
em posição de promover times que explorem a 
melhor entrega de cada profissional, garantindo 
ambientes que alimentem diversidade, autonomia e 
acompanhamento.

Recentemente, ouvia o professor e historiador Leandro Karnal em uma aula. O tema 
se referia às competências necessárias para enfrentar tempos tão tempestuosos como 
os que vivemos.

Mais conhecimento sobre a energia da equipe

Parece algo místico, mas não é. Quando se aprende 
sobre personalidade, especialmente quando se fala em 
MBTI, é possível perceber quais cenários e atividades 
podem recarregar ou sugar potência mental, tanto sua 
quanto da equipe. Exemplo: há uma boa chance de 
que pessoas que costumeiramente ganham energia 
ao se manterem em contato com o mundo interno, de 
teorias e conceitos, estejam altamente desgastadas 
após um dia recheado com diversas reuniões (ainda 
mais, em tempos de videoconferências, onde não 
existe mais o tempo de deslocamento para dar uma 
recarregada).
Por outro lado, aqueles que se energizam com o 
constante contato com o mundo externo, de coisas e 
pessoas, podem se sentir deprimidos ao final de um 
dia de isolamento ou foco excessivo, sem troca. Tudo 
isso impacta no bom andamento de seu time. Como 
líder, você pode se beneficiar deste conhecimento em 
planejamentos e atribuições, além de orientações, 
caso sejam necessárias. E não é preciso ser 
especialista no tema para mapear esta característica. 
Observação e algumas perguntas serão suficientes 
para determinar superficialmente em qual ritmo cada 
pessoa trabalha.

Conhecer o que naturalmente é importante 
para mim (e o que não é)

Este ponto é extremamente importante no que diz 
respeito a tomada de decisão. Conhecer seu estilo de 
personalidade e saber aplicá-lo à liderança significa 
saber que, quando estiver em modo automático – 
sem muita consciência do momento presente, em 
momentos de alta pressão ou de estresse – tenderá 
a identificar e confiar mais em determinados tipos de 
informações, nuances ou até falas. Existem aqueles 
que confiam nos dados, os que preferem gastar 
tempo olhando para o todo, os que antes de tudo 
querem determinar a visão de futuro ou que acreditam 
que todos devem ser incluídos e ouvidos para que a 
decisão seja mais ampla e aceita.

Certamente, não existe um estilo ideal. Sempre há pelo 
menos uma perspectiva que não nos é natural, mas 
necessária para a melhor resolução. Ter consciência 
disso é, como diz o ditado, meio caminho andado. 
Deste modo, você pode encontrar ferramentas (e, 
em alguns casos, pessoas) que auxiliem a expandir 
o processo e assegurar que seja a escolha mais 
assertiva possível.

Aprimorar minha comunicação com a equipe

Sabemos que a comunicação é uma das ferramentas 

mais poderosas que temos, tanto para o bem, como 
para o mal. Seu uso equivocado é responsável pela 
maioria dos desalinhamentos e desgastes do dia 
a dia de trabalho. Conhecer sua personalidade 
naturalmente ajudará a entender melhor seu próprio 
estilo de comunicação e como utilizá-lo em prol de 
garantir a entrega e o recebimento de informações 
qualificadas e de valor.
Lembre-se que, como dito no ponto 1, você não é 
igual a ninguém, logo, não deve se acomodar em 
conceitos obsoletos e até irresponsáveis como “eu 
dei a informação, foram eles que não entenderam”. 
Garantir o entendimento é responsabilidade 
do emissor e, como líder, boa parte de sua 
responsabilidade é transmitir os diversos dados que 
a companhia produz nas diversas instâncias e apoiar 
seu time no processamento e resposta dos mesmos.

Conhecimento sobre gatilhos que me colocam 
em estresse

Ter limites é parte da existência de qualquer ser humano. 
Portanto, o autoconhecimento é fundamental para 
saber quais são suas próprias fronteiras e perceber 
quando está próximo delas. Todos temos dificuldade 
em lidar com determinadas situações, contextos e 
informações e também já notamos que a ideia de 
separação plena de vida pessoal e profissional não 
funciona tão bem quanto diziam. Somos um ser 
inteiro e o que acontece em uma esfera de nossas 
vidas gera consequências em outras.

Quando o conhecimento sobre a personalidade é 
colocado em prática, pode ser mais fácil (veja que eu 
digo “pode ser”) perceber quando estamos diante de 
estímulos de estresse e como reagimos em primeiro 
plano. Assim, existe espaço para lidar com gatilhos 
de forma mais aderente a quem somos. Inclusive, 
podemos desenvolver planos de ação para que isso 
não interfira no bom ambiente criado junto ao time 
ou demais profissionais com quem trabalhamos e 
que não interfira no processo de decisão, citado no 
item 2.

Incentivo você a expandir a visão sobre o que 
significa ser um profissional altamente qualificado e 
desenvolver seu autoconhecimento, iniciando por sua 
própria personalidade. Posso afirmar por experiência 
que é um caminho sem volta e com diversos 
benefícios, que transbordam para as diferentes áreas 
de nossas vidas e nos permitem encontrar resiliência 
e perseverança, mesmo em meio a tempos incertos 
como os que enfrentamos dia após dia.

https://consense.com.br/blog/2020/10/06/5-
beneficios-do-autoconhecimento-para-a-lideranca/



322 323
Edição: 309 - W47- 16/11 a 22/11/2020. Edição: 309 - W47- 16/11 a 22/11/2020.

#SALMOS
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a 
sua memória da terra.

Porquanto não se lembrou de fazer misericórdia; antes perseguiu ao 
homem aflito e ao necessitado, para que pudesse até matar o quebrantado 

de coração.
Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou 

a bênção, ela se afaste dele.
Assim como se vestiu de maldição, como sua roupa assim penetre ela nas 

suas entranhas, como água, e em seus ossos como azeite.
Seja para ele como a roupa que o cobre, e como cinto que o cinja sempre.
Seja este o galardão dos meus contrários, da parte do Senhor, e dos que 

falam mal contra a minha alma.
Mas tu, ó DEUS o Senhor, trata comigo por amor do teu nome, porque a tua 

misericórdia é boa, livra-me,
Pois estou aflito e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim.

Vou-me como a sombra que declina; sou sacudido como o gafanhoto.
De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne emagrece.

E ainda lhes sou opróbrio; quando me contemplam, movem as cabeças.
Ajuda-me, ó Senhor meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia.

Para que saibam que esta é a tua mão, e que tu, Senhor, o fizeste.
Amaldiçoem eles, mas abençoa tu; quando se levantarem fiquem confundidos; 

e alegre-se o teu servo.
Vistam-se os meus adversários de vergonha, e cubram-se com a sua própria 

confusão como com uma capa.
Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca; louvá-lo-ei entre a 

multidão.
Pois se porá à direita do pobre, para o livrar dos que condenam a sua alma.

Salmos 109:15-31

#SOUAGPR5
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com
Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

Depoimentos dos colaboradores

Participe e marque nas redes sociais #souagpr5 

#souagpr5 #Obras #OrgulhodeSerAGPR5

#souagpr5 #Obras #OrgulhodeSerAGPR5
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Feliz Aniversário

21/11

21/11

Rafael da Silva Dagostim

Jorge Silva de AlmeidaHelio Vanio Ferreira

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

21/11

Acompanhe os aniversariantes do dia no Instagram:
@agpr5a5group

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

2018 - Novembro Azul

Recordações AGPR5 Datas Comemorativas

#MARKETINGEDESIGN

Leandro Cachoeira - cachoeira@leandrocachoeira.com.br

Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

17/11/2020 - Dia da Criatividade

19/11/2020 - Dia da Bandeira

20/11/2020 - Dia Nacional da 
Consciência Negra

22/11/2020 - Dia do Músico

Marketing Digital
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#PROJETOSESERVICE

C034 - JBS - Rolândia/PR
C060 - Agrogen - Guarapuava/PR
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C088 - BRF - Videira/SC
C104 - Vibra - Itapejara D’Oeste/PR
C112 - JBS - Brasilia/GO
C166 - CME Montagens - Criciúma/SC
C231 - Indukern - Jundiaí/SP
C264 - Geraleite - São Gotardo/MG
C286 - Louis Dreyfus - Rio Verde/GO

C293 - JBS - 
Montenegro/RS
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C302 - Supley Laborátorio - Matão/SP
C312 - ALERIS - Jundiaí/SP
C315 - JBS - Mafra/SC
C316 - Louis Dreyfus - Sorriso/MT
C317 - BRF - Chapecó/SC
C319 - Yerbalatina - Colombo/PR

Projetos e Instalações/Obras Elétricas
Vanio Arend - vanio.arend@agpr5.com
Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com

Automação e Software

IFI 2016.05 EQM - Gestão da Qualidade Empre-
sarial (Gestão Pessoas/Treinamento/Qualidade/ 
Redmine) 
IFI 2017.09 OEE/OPE
IFI 2020.05 - Gemba Foods 
IFI 2020.17 - Desenvolvimento OAenterprise
IFI 2020.21 - Gemba Mill
IFI 2020.37 - Análise Concorrentes
C015 - BRF Brasil Foods SA - Rio Verde/GO
C034 - JBS - Rolândia/PR
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC

C079 - 
BRF Brasil Foods - Catanduvas/SC
C088 - BRF - Videira/SC
C104 - Vibra - Itapejara D’Oeste/PR
C201 - BsBios - Marialva/PR
C231 - Indukern - Jundiaí/SP
C284 - Agroval - Coromandel/MG
C294 - Timac Agro - Porto Alegre/RS
C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP
C311 - VIBRA (Ab) - Pato Branco/PR
C317 - BRF - Chapecó/SC

Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com
Projetos e Indústria Mecânica

C249 - Oral Gift - Curitiba/PR
C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP

C318 - CVI - Santa Maria/RS

Service
Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Valéria Ferrari da Silva de Almeida - valeria.ferrari@agpr5.com

007-Cooprata Prata-MG
014-BRF Brasil Foods SA Nova Mutum-MT
015-BRF Brasil Foods SA Rio Verde-GO
028-Pif Paf Patrocínio-MG
031-JBS Dourados-MS
034-JBS Rolândia-PR
060-Agrogen Guarapuava-PR

073-GT Foods Indianópolis-PR
079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
088-BRF Videira-SC
090-BRF Brasil Foods Mineiros-GO
094-Frísia Carambeí-PR
095-BRF Jataí-GO
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#DS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DS - Diálogo de Segurança
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