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A importância do olhar do líder para a
realidade

Edição 02 - W01 a W02 01/01a 10/01/2021

Um líder, além de ser responsável por uma equipe, um grupo ou até mesmo uma
empresa inteira, precisa ainda ter uma visão ampla dos pontos positivos e negativos
que o cercam. Mas o que isso quer dizer exatamente?
Significa que, ao mesmo tempo em que
é necessário motivar a sua equipe, é
importante também saber fazer com que
todos entendam quais são os reais objetivos
e quais são as dificuldades para alcançálos. E tudo isso precisa ser feito de uma
maneira que mantenha o engajamento de
todos.

Motivação e realidade

“

“Digo a verdade: Tudo o que vocês ligarem na terra terá
sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra
terá sido desligado no céu.”
(Mateus 18:18)
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Lidar com a motivação de toda uma equipe,
enquanto precisa lidar com problemas
reais e que nem sempre são fáceis, não é
uma tarefa simples. Porém, um líder não
pode simplesmente fechar os olhos para os
problemas. Ao invés disso, uma alternativa
é mudar a forma como eles são encarados.
Se há problemas, há soluções. É nelas que
o líder precisa estar focado para motivar
a si mesmo e, consequentemente, seus
colaboradores.
Uma das formas de manter uma equipe
engajada é por meio da técnica do ciclo
motivacional. Trata-se de uma estratégia
que foca na superação de obstáculos e não
nos problemas que existem ou que podem
vir a existir. A própria palavra superação
já muda o ponto de vista de uma pessoa
sobre um problema. Porém, obviamente,
só isso não é o suficiente para manter uma
equipe motivada o tempo todo.
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É necessário que as soluções apontadas
sejam concretas. Se em uma loja há um
problema de perda de clientes, um líder
não precisa apenas dizer que é possível
conseguir novos clientes. Ele precisa ser
capaz de mostrar para a equipe como
fazer isso. Traçar objetivos concretos e reais
ajuda, pois todos percebem que existe uma
evolução gradual.
Um grande diferencial do ciclo motivacional
é que ele é adaptável. Em outras palavras,
isso significa que, é possível mudar os
objetivos quando se percebe que os
resultados não estão sendo os melhores.
É claro que isso deve ser conversado com
a equipe, de maneira que todos entendam
por que o plano irá mudar. Quando todos
compram a ideia, também se motivam para
continuar.

A importância
decisões

da

tomada

de

Como exposto anteriormente, é também
papel de um líder saber quando mudar
ou continuar com a mesma estratégia.
Porém, saber exatamente quais são esses
momentos não é exatamente fácil. Apesar
disso, tomar decisões de maneira certeira e
confiante faz toda a diferença, não apenas
para as lideranças, mas para toda a equipe.
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O mundo dos negócios pode ser comparado
a um jogo de poker. Trata-se de uma
realidade concreta e matemática, mas que
também há informações incompletas. E da
mesma forma que a tomada de decisões
é uma das principais estratégias do poker,
um líder empresarial precisa saber avaliar
bem o cenário para gerir sua equipe da
melhor maneira. Os resultados individuais
e, consequentemente, da empresa, serão
frutos dessa tomada de decisão.

O segredo está no equilíbrio
Há vários fatores que podem gerar
desmotivação, como falta de perspectiva,
falta de reconhecimento e sentimento de
estagnação. E reverter a desmotivação de
um funcionário é outro papel fundamental
de qualquer líder.

mesma forma, assim como também não é
eficiente esconder os problemas para que
os membros da equipe acreditem que não
há nada de errado. Além de não ser uma
abordagem honesta e transparente, isso
também não ajuda a solucioná-los.

# GES T ÃO D EPES S OAS

Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

Recordações AGPR5

O segredo está em um equilíbrio entre
a motivação e a realidade. Não que a
realidade em si seja desmotivadora, mas é
importante apontar os desafios a partir de
uma perspectiva de superação.
Em resumo, olhar para a realidade significa
trabalhar na sua tomada de decisões ao
mesmo tempo em que mantém a motivação
dos seus funcionários. Trata-se de um
desafio diário, porém necessário. Afinal,
da mesma forma que você os mantém
motivados, é a reposta deles que vai lhe
manter engajado em seu trabalho.

Não basta apenas apontar direcionamentos
e esperar que todas as pessoas reajam da https://administradores.com.br/noticias/
a - i m p o r t % C 3 % A 2 n c i a - d o - o l h a r- d o l%C3%ADder-para-a-realidade

#SA L M O S

Inauguração GPR Teck Park - 14/11/2008

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

Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

L

Brenda Gamba

Yuri B.de Souza Damin

Mauricio de O. Rocha

Remco Kinkelaar

01/01

ouvai ao SENHOR. Louvai, servos do SENHOR, louvai o
nome do SENHOR.
Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre.
Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome
do Senhor.
Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua
glória sobre os céus.
Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas?
O qual se inclina, para ver o que está nos céus e na terra!
Levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado,
Para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes
do seu povo.
Faz com que a mulher estéril habite em casa, e seja alegre mãe
de filhos. Louvai ao Senhor.

01/01

Emerson Arend

08/01

Salmos 113:1-9
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Acompanhe os aniversariantes
do dia no Instagram:
@agpr5a5group
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#MA R K E T I N G E D E S I G N

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

Datas Comemorativas

Adesivagem do
Carro 23

01/01/2021 - Dia da Paz Mundial
06/01/2021 - Aniversário Criciúma
06/01/2021 - Dia da Gratidão

# PRO JETO S ES ERVIC E

09/01/2021 - Dia do Astronauta

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

Marketing

IFI 2020.07 - Check Weigth
C007 - Cooprata - Prata/MG
C014 - BRF Brasil Foods SA - Nova Mutum/MT
C088 - BRF - Videira/SC
C112 - JBS - Brasilia/GO
C166 - CME Montagens - Criciúma/SC
C178 - JBS - Guapiaçú/SP

Automação e Software

Novos calendários
de 2021.

Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

IFI 2020.17 - Desenvolvimento OAenterprise
IFI 2020.21 - Gemba Mill
IFI 2020.37 - Análise Concorrentes
C059A - Pluma - Bariri/SP
C060 - Agrogen - Guarapuava/PR
C061 - JBS - Santo Inácio/PR
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C073 - GT Foods - Indianópolis/.PR
C076 - Poli-Nutri - Treze Tílias/SC
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C201 - BsBios - Marialva/PR
C264 - Geraleite - São Gotardo/MG
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C315 - JBS - Mafra/SC
C318 - CVI - Santa Maria/RS
C320 - JBS - Cascavel/CE
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C079 - BRF Brasil
Foods - Catanduvas/SC
C088 - BRF - Videira/SC
C102 - BRF - Faxinal dos Guedes/SC
C295 - Timac Agro - Rio Grande/RS
C297 - Timac Agro - Candeias/BA
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C310 - ADORO - São Carlos/SP
C318 - CVI - Santa Maria/RS
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Projetos e Indústria Mecânica

#DS

Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

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

IFI 2020.07 - Check Weigth
C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP

C318 - CVI - Santa Maria/RS

DS - Diálogo de Segurança

Service

Higienização e conservação do EPI

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

003-JBS Criciúma-SC
031-JBS Dourados-MS
034-JBS Rolândia-PR
051-Macedo Campo Mourão-PR
063-Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
066-Vibra Sete Lagoas-MG

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são dispositivos de uso individual que servem para
garantir e preservar a segurança do trabalhador em caso de acidentes de trabalho e doenças
ocupacionais. Este conceito é definido pela Norma Regulamentadora de número 6 (NR 6) do Ministério
do Trabalho e Emprego, que também define como obrigatório que o empregador disponibilize os
EPIs adequados para cada função, sempre de forma gratuita e em boas condições de uso.

076-Poli-Nutri Treze Tílias-SC
104-Vibra Itapejara D’Oeste-PR
106-Salus Group Santo Antonio de Posse-SP
264-Geraleite São Gotardo-MG

No Brasil, os EPIs só podem ser vendidos com um Certificado de Aprovação (CA), que serve para
atestar que o equipamento passou por testes e estudos comprovando que ele é realmente eficiente
para atenuar os riscos ocupacionais.

Higienização e conservação
Caso o EPI seja lavável, prefira sempre realizar a lavagem com sabão neutro;
Seque os EPIs na sombra, pois eles podem ser danificados quando expostos ao sol;
Tome cuidado para não derrubar o EPI, pois isso pode comprometer sua integridade;
Assim que utilizar o EPI, guarde-o corretamente em local seguro e livre de fatores potencialmente
prejudiciais ao material do equipamento — como calor ou umidade;
Nunca guarde o EPI molhado ou úmido, pois ele pode criar mofo ou outras bactérias;
Jamais utilize os calçados de segurança sem meias.
Dica importante: a higienização e conservação dos EPIs são ações que devem ser realizadas
regularmente, Isso significa que é necessário que essas dicas sejam cumpridas adequadamente para
garantir a eficiência dos equipamentos.
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