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“

Assim, tudo o que nasceu de Deus vence o mundo; e esta é
a vitória que venceu o mundo: a nossa fé.”
(I João 5, 5)
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#M E N SAGEMCE O

Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

Que tipo de profissional você será
em 2021?
“A autogestão da carreira definirá o futuro dos profissionais no mercado de trabalho”
Falar de um ano desafiador, incerto e de
muitas mudanças, com certeza, é falar
de 2020. Foram meses que colocaram à
prova governos, empresas e pessoas. Todos
tiveram que vivenciar, de fato, a palavra
disrupção. Foi necessário revisar planos
pessoais, planejamentos corporativos, sonhos,
promoções na carreira, casamentos e até
mesmo lançamento de produtos ou unidades
de negócios. No entanto, os momentos difíceis
só são determinantes e cruéis para quem não
enxerga as oportunidades.

estará desempregado em breve.
Além disso, está mais claro do que nunca que
de nada vale somente ter um título, mesmo
que seja da Universidade Harvard, se o
indivíduo não possui empatia, escuta ativa e
uma liderança sustentável.

Aqui, reforçando que sustentabilidade nos
negócios vai muito além do meio ambiente:
diz respeito ao modo como os colaboradores,
fornecedores e parceiros são tratados, a
compliance, à governança e à ética. Sem
falar de tantos outros atributos que deveriam
Nas empresas, transformações positivas ser básicos, porém ainda são usados para
também surgiram, com destaque para as distinguir o ótimo do medíocre: resiliência,
mudanças na cultura organizacional, o que, comunicação, persuasão, gestão de conflitos,
por sua vez, ampliou as exigências em relação adaptação ao novo, incluindo à tecnologia, só
às competências e habilidades de lideranças para dar alguns exemplos.
e liderados. Sendo assim, este é um bom
momento para que os profissionais repensem Do estagiário ao presidente de qualquer
– se ainda não o fizeram – o caminho em porte da organização – familiar, nacional ou
que estão e de que maneira ele os conduzirá internacional –, terão destaque apenas os
para onde desejam. Afinal, você quer ser talentos, ou seja, aqueles que se moldam de
considerado talentoso ou medíocre em 2021? acordo com o tempo, das novas necessidades
de mercado e de suas habilidades. São
Para essa reflexão, é bom lembrar que, do dia profissionais que se desafiam a serem melhores
31 de dezembro para 1º de janeiro, muda-se hoje do que foram ontem e, sobretudo, que
apenas uma data do calendário. Apesar de não tenham medo da mudança.
muitos acreditarem, erroneamente, mas com
muita esperança, que tudo vai se resolver e Como diria Albert Eisntein, “a vida é como andar
melhorar com essa troca de ano, o poder de de bicicleta. Para ter equilíbrio, é preciso estar
transformação está, na verdade, nas atitudes em movimento”. Assim, evidentemente, os
de cada um – aliás, uma das principais que saíram e sairão à frente serão sempre
características apreciadas pelas empresas.
aqueles que, mesmo diante das piores
E a autogestão da carreira definirá não apenas
o presente, como, também, o futuro dos
profissionais no mercado de trabalho. Nesse
caso, as iniciativas, a forma com a qual ele lida
com as pessoas, o poder de engajamento e de
entrega dos resultados continuarão a definir
quem mantém a empregabilidade ou quem
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adversidades, criam novos caminhos e têm
novas ideias, conseguem pensar de forma
criativa e desenvolver novos produtos,
novas soluções e se apropriar do melhor
da tecnologia, da inteligência artificial e,
particularmente, dos indivíduos. Afinal, por
mais tecnológica que seja uma empresa,
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é por meio das pessoas que se obtêm os coaching. Dessa forma, é mais fácil ter
resultados.
essa clareza a respeito de quais são suas
principais competências e habilidades
Por fim, discute-se tanto sobre propósito, (soft skills), que pontos ainda precisam
felicidade
no
trabalho,
legado, ser melhorados e, especialmente, o que
espiritualidade, compliance, capitalismo deseja da vida. Quando alcançamos esse
consciente, diversidade e tantos outros autoconhecimento, é exatamente quando
temas mais atuais do que nunca. Então, assumimos o controle das nossas ações –
o profissional precisa saber o que quer ou o tão falado protagonismo. Portanto,
da vida, seja no âmbito pessoal, seja na para aquelas pessoas que projetam um
carreira.
2021 diferente e mais produtivo, esse é o
caminho a seguir.
Para ter essa clareza, é vital se conhecer,
o que pode ser acelerado por uma https://administradores.com.br/noticias/
terapia ou um processo qualificado de que-profissional-voce-sera-em-2021

# S AL M O S

Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

L

ouvai ao SENHOR. Bem-aventurado o homem que teme ao
SENHOR, que em seus mandamentos tem grande prazer.
A sua semente será poderosa na terra; a geração dos retos
será abençoada.
Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça
permanece para sempre.
Aos justos nasce luz nas trevas; ele é piedoso, misericordioso e
justo.
O homem bom se compadece, e empresta; disporá as suas coisas
com juízo;
Porque nunca será abalado; o justo estará em memória eterna.
Não temerá maus rumores; o seu coração está firme, confiando
no Senhor.
O seu coração está bem confirmado, ele não temerá, até que veja
o seu desejo sobre os seus inimigos.
Ele espalhou, deu aos necessitados; a sua justiça permanece para
sempre, e a sua força se exaltará em glória.
O ímpio o verá, e se entristecerá; rangerá os dentes, e se consumirá;
o desejo dos ímpios perecerá.
Salmos 112:1-10
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#GE STÃ O DE PESS OA S

Giovani Mota Serafim

Tuanny G. Serafim

Robert A. P. Marcano

Josiane Zilli Dagostin

21/12

Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

22/12

Recordações AGPR5

24/12

25/12

Acompanhe os aniversariantes do dia no
Instagram:
@agpr5a5group

SIPAT 2019

# M ARKET INGED ES IGN

Aniversariantes

Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com
Leandro Cachoeira - cachoeira@leandrocachoeira.com.br

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

16/12

Datas Comemorativas

Giuseppe do A. Ghedin

20/12/2020 - Dia do Mecânico

17/12

21/12/2020 - Início do Verão
27/12/2020 - Dia da Lembrança
Ariel Teixeira da Silva

18/12
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30/12/2020 - Criação do Vale do
Aço (1998)

Filipe Limas Simão

20/12

362

Edição: 01- W51 a W53 - 14/12 a 31/12/2020

363

Marketing Digital

# PRO JETO S ES ERV IC E

Falando de Marketing

Projetos e Instalações/Obras Elétricas

O marketing foi inserido no Brasil segundo
sabedoria popular com o significado de
mercadologia depois passou a ser chamado
como mercadização.

e servindo aos clientes, produtos que condizem
com suas necessidades, ensinando-lhes, como
consumirem tais produtos, e em contrapartida
recebem o reconhecimento pelo produto e/ou
serviços bem planejados e adequados as suas
A partir da década de 1970 passou denominá-lo expectativas.
com o termo de sua origem marketing, por falta
de uma tradução mais precisa.
Diante deste aspecto a empresa consegue uma
fidelização por parte do cliente, constituída por
Hoje, a palavra marketing está tão presente em intermédio da criação de valores, que a mesma
nosso dia a dia que é quase impossível saber passa a seus clientes, sejam esses clientes,
o quão importante é em nosso meio social. externos ou internos, assim como a marca e
Tudo que é propaganda e oferta, nos remete, a produtos que a organização oferece.
grosso modo definir como marketing. Essa visão
popular, denota ao marketing a responsabilidade No mundo tão competitivo, o marketing não deve
por vendas definindo a própria como a razão de ser compreendido como apenas uma fórmula de
ser do marketing.
fazer venda, mas sim no sentido de satisfação
com relação aos clientes internos e externos.
A atividade de marketing, constitui um processo
de troca mutua, onde a empresa passa a conhecer https://administradores.com.br/artigos/falandoos anseios dos clientes; avaliando sua produção, de-marketing

Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com
Vanio Arend - vanio.arend@agpr5.com

C015 - BRF Brasil Foods SA - Rio Verde/GO
C031 - JBS - Dourados/MS
C034 - JBS - Rolândia/PR
C055 - GT Foods - Paranavaí/PR
C060 - Agrogen - Guarapuava/PR
C088 - BRF - Videira/SC
C091 - SCALA - Sacramento/MG
C104 - Vibra - Itapejara D’Oeste/PR
C112 - JBS - Brasilia/GO
C166 - CME Montagens - Criciúma/SC
C201 - BsBios - Marialva/PR

C284
- Agroval - Coromandel/MG
C286 - Louis Dreyfus - Rio Verde/GO
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C303 - Prodap - Barra do Garça/MT
C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP
C316 - Louis Dreyfus - Sorriso/MT
C317 - BRF - Chapecó/SC
C318 - CVI - Santa Maria/RS
C319 - Yerbalatina - Colombo/PR

Automação e Software
Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

IFI 2016.05 EQM - Gestão da Qualidade Empresarial (Gestão Pessoas/Treinamento/Qualidade/
Redmine)
IFI 2020.05 - Gemba Foods
IFI 2020.17 - Desenvolvimento OAenterprise
IFI 2020.21 - Gemba Mill
IFI 2020.26 - Gemba MES - Serviço Windows
C034 - JBS - Rolândia/PR
C060 - Agrogen - Guarapuava/PR
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C079 - BRF Brasil Foods - Catanduvas/SC
C088 - BRF - Videira/SC

C094 - Frísia - Carambeí/PR
C102 - BRF - Faxinal dos Guedes/SC
C104 - Vibra - Itapejara D’Oeste/PR
C231 - Indukern - Jundiaí/SP
C264 - Geraleite - São Gotardo/MG
C284 - Agroval - Coromandel/MG
C295 - Timac Agro - Rio Grande/RS
C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP
C316 - Louis Dreyfus - Sorriso/MT
C317 - BRF - Chapecó/SC

Projetos e Indústria Mecânica

Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com

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
015-BRF Brasil Foods SA Rio Verde-GO
031-JBS Dourados-MS
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055-GT Foods Paranavaí-PR
063-Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
073-GT Foods Indianópolis-PR
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079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
088-BRF Videira-SC
093-Ambev Passo Fundo-RS
094-Frísia Carambeí-PR
095-BRF Jataí-GO
099-Farben Içara-SC
102-BRF Faxinal dos Guedes-SC
106-Salus Group Santo Antonio de Posse-SP

#DS

107-Correcta Ponta Porã-MS
231-Indukern Jundiaí-SP
264-Geraleite São Gotardo-MG
284-Agroval Coromandel-MG
303-Prodap Barra do Garça-MT
307-SoyaMill Rio Claro-SP
1010-Italcol Girón-CO

Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DS - Diálogo de Segurança
DICAS DO PROTEGILDO

A REPRODUÇÃO DESTA PÁGINA DA REVISTA PROTEÇÃO ESTÁ AUTORIZADA PARA USO INTERNO DAS EMPRESAS
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134 REVISTA PROTEÇÃO
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