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É como árvore plantada à beira de águas correntes:
Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham.
Tudo o que ele faz prospera!
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#ME N SAGEMCE O

Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

Locus de Controle da
Gestão Comercial
Existe um conceito na psicologia que se chama Locus de Controle. Definido em 1954, por Julian B.
Rotter, locus de controle é o sistema de crenças de uma pessoa em relação às causas das experiências
na sua vida e a quais fatores essa pessoa atribui seu sucesso ou fracasso.
De maneira geral, existem dois tipos de locus de
controle:
a) Locus de Controle Interno: a pessoa atribui seu
sucesso ou fracasso aos seus próprios esforços e
habilidades.
Uma pessoa que tem locus de controle interno terá
uma tendência maior de estudar e se desenvolver,
por exemplo, justamente por acreditar que seus
resultados dependem dela mesma.
Da mesma forma, uma pessoa com locus de
controle interno acredita que tem controle e
influência sobre sua vida e o que lhe acontece.
Nos estudos, alunos que tiram notas altas ou
baixas, quando têm locus de controle interno,
responsabilizam seus próprios hábitos de estudo
ou suas habilidades pelos resultados.
Um gestor comercial com locus de controle interno,
por exemplo, vai pensar o tempo inteiro em como
pode ajudar a equipe a se desenvolver, a se
organizar e planejar, a melhorar argumentação,
sua atitude, suas técnicas de levantamento de
necessidades, negociação e fechamento, que
treinamentos podem trazer mais resultados, como
seu feedback pode ser melhor realizado para que
seja mais útil e produtivo para a equipe etc.
b) Locus de Controle Externo: a pessoa atribui seus
resultados a fatores externos, como sorte/azar,
ambiente mais ou menos competitivo etc.
Frases típicas de locus de controle externo:
– “É difícil ter sucesso hoje em dia.”
– “O mercado está muito competitivo.”
– “Meus clientes estão muito exigentes.”
– O governo/a política/a economia/a situação/a
conjunção dos astros, etc... não está me ajudando.
Pessoas com locus de controle externo tendem a
acreditar menos em crescimento e desenvolvimento
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pessoal. “Afinal de contas, do que adianta eu me
dedicar mais ou menos, melhorar mais ou menos,
se no final da história o que vai decidir mesmo
meu sucesso/fracasso são os fatores externos?”
Justamente por este motivo as pessoas de locus
externo de controle sofrem de mais ansiedade, por
acreditarem que não têm muito controle sobre sua
vida e que seus resultados não dependem da sua
força, persistência, dedicação ou qualidade dos
seus esforços. Tudo depende de forças externas.
Sorte ou azar e forças ocultas guiam sua vida.
No caso de alunos de locus de controle externo,
por exemplo, geralmente a culpa pela nota é a
facilidade/dificuldade da prova ou a qualidade/
empatia do professor.
Um gestor de vendas com locus de controle externo,
ao não bater uma meta, vai culpar rapidamente
fatores externos pelos resultados fracos.
– “Minha equipe é fraca.”
– “Já falei para eles prospectarem, mas eles não
prospectam.”
– “Já falei para eles trabalharem, mas eles não
trabalham.”
– “Já falei para eles darem menos desconto, mas
eles nunca me ouvem.”
– “Já pedi sugestões de melhoria, mas nunca
ninguém participa.”
– “Nossos preços estão justos, mas são mais altos
do que os da concorrência.”
Comentários rápidos:
– Equipe é fraca porque alguém deixou ela assim.
– Vendedores não prospectam porque alguém
deixou isso acontecer.
– Vendedores não trabalham porque alguém
deixou isso acontecer.
– Vendedores dão desconto porque alguém
permite que eles deem.
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– Vendedores não dão sugestões de melhoria
porque provavelmente quem está pedindo não
aceita de verdade sugestões. Pede e depois
bloqueia ou não valoriza.
– Preços mais altos vão acontecer TODOS os dias
e é justamente onde uma equipe power de vendas
é necessária e se diferencia. Para vender com o
preço mais baixo não preciso nem de vendedores
e muito menos de gerente.
Uma pessoa de locus interno faz as coisas
acontecerem, tem controle sobre sua vida e sobre
seus resultados. Uma pessoa de locus externo
acredita que as coisas acontecem com ela, acha
que não tem controle sobre sua vida e sobre seus
resultados.
Como podemos notar, pessoas com locus de
controle interno vão ter a tendência de ter vidas
muito mais produtivas, autoestima mais elevada
e mais resiliência, persistência para estabelecer
metas ambiciosas e realizar seus planos para
atingi-las.
Você SEMPRE tem opções e SEMPRE pode agir e/
ou influenciar uma situação.
E se não puder controlar ou influenciar o que lhe

acontece, pode sempre controlar a forma como
reage ao que acontece.
Locus de controle interno é assumir a
responsabilidade. É ter controle sobre seus atos,
pensamentos, sentimentos. É entender que você
pode otimizar situações que acontecem e usar o
que a vida lhe colocar pela frente como combustível
e reforço para alcançar seus objetivos e ter uma
vida mais equilibrada, mais saudável (fisicamente
e mentalmente) e mais feliz.
Lembre-se de praticar com frequência esse
exercício, principalmente se você é gestor de uma
equipe de vendas:
– Estou chamando para mim a responsabilidade
ou estou terceirizando?
– O que eu posso fazer para tentar melhorar/
aproveitar melhor esta situação?
– Onde e no que eu tenho que melhorar se
quiser ter sucesso (ou reverter) esta situação?
Lembre que não dá para pedir locus de controle
interno para a equipe se você, líder, não fizer o
mesmo. Você precisa assumir a responsabilidade
também e dar o exemplo.
Por Raul Candeloro. Disponível em: https://www.
vendamais.com.br/locus-de-controle-na-gestaocomercial/

# S AL M O S

Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

Não a nós, SENHOR, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua
benignidade e da tua verdade.
Porque dirão os gentios: Onde está o seu Deus?
Mas o nosso Deus está nos céus; fez tudo o que lhe agradou.
Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens.
Têm boca, mas não falam; olhos têm, mas não vêem.
Têm ouvidos, mas não ouvem; narizes têm, mas não cheiram.
Têm mãos, mas não apalpam; pés têm, mas não andam; nem som algum sai da
sua garganta.
A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles
confiam.
Israel, confia no Senhor; ele é o seu auxílio e o seu escudo.
Casa de Arão, confia no Senhor; ele é o seu auxílio e o seu escudo.
Salmos 115:1-10
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#GE STÃ O DEPE SS OA S

# M ARKET INGED ES IGN

Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

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

Recordações AGPR5

Datas Comemorativas

27/01 - Dia Internacional em
Memória às Vítimas do Holocausto
28/01 - Dia da Abertura dos Portos
(1808)
30/01 - Dia da Saudade
07/02 - Dia do Gráfico

Sessão Pipoca

Setor de Service - 2014

3 Filmes sobre o Holocausto

Aniversariantes

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

Reginaldo Albino

31/01

Rafael da Silva Armindo

04/02

O Pianista

Durante a Segunda Guerra Mundial na Itália, o
judeu Guido e seu filho Giosué são levados para
um campo de concentração nazista. Afastado da
mulher, ele tem que usar sua imaginação para
fazer o menino acreditar que estão participando
de uma grande brincadeira, com o intuito de
protegê-lo do terror e da violência que os cercam.

Vencedor da Palma de Ouro do Festival de
Cannes em 2002, o filme de Roman Polanski
tem roteiro baseado nas memórias de Wladyslaw
Szpilman, músico polonês que testemunha como
Varsóvia é tomada pelos alemães na Segunda
Guerra Mundial e cuja família é assassinada no
campo de concentração de Treblinka. O próprio
Polanski sobreviveu ao Gueto de Cracóvia e
perdeu a mãe assassinada em Auschwitz.

O Menino do Pijama Listrado
A co-produção entre EUA e Reino Unido mostra
a visão de mundo pela perspectiva de duas
crianças durante a Segunda Guerra Mundial:
uma ariana e outra de ascendência judia. Shmuel
vive no campo de concentração em que o pai
de Bruno, seu amigo, trabalha, e a amizade dos
dois é posta à prova quando eles descobrem que
são de etnias “inimigas”.

Acompanhe os aniversariantes do
dia no Instagram:
@agpr5a5group
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A vida é Bela
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Service

#P R O JETO SESE R V I C E

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

Projetos e Instalações/Obras Elétricas

003-JBS Criciúma-SC
007-Cooprata Prata-MG
014-BRF Brasil Foods SA Nova Mutum-MT
015-BRF Brasil Foods SA Rio Verde-GO
031-JBS Dourados-MS
034-JBS Rolândia-PR
051-Macedo Campo Mourão-PR
052-Pif Paf Palmeiras de Goiás-GO
063-Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
066-Vibra Sete Lagoas-MG
079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
088-BRF Videira-SC

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

IFI 2020.07 - Check Weigth
C007 - Cooprata - Prata/MG
C014 - BRF Brasil Foods SA - Nova Mutum/MT
C055 - GT Foods - Paranavaí/PR
C060 - Agrogen - Guarapuava/PR
C061 - JBS - Santo Inácio/PR
C088 - BRF - Videira/SC
C091 - SCALA - Sacramento/MG
C104 - Vibra - Itapejara D’Oeste/PR
C112 - JBS - Brasilia/GO

C178 - JBS - Guapiaçú/SP
C201 - BsBios - Marialva/PR
C231 - Indukern - Jundiaí/SP
C264 - Geraleite - São Gotardo/MG
C293 - JBS - Montenegro/RS
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C311 - VIBRA (Ab) - Pato Branco/PR
C317 - BRF - Chapecó/SC
C320 - JBS - Cascavel/CE

090-BRF Brasil Foods Mineiros-GO
091-SCALA Sacramento-MG
094-Frísia Carambeí-PR
095-BRF Jataí-GO
107-Correcta Ponta Porã-MS
174-Nutrisoma Patrocínio-MG
178-JBS Guapiaçú-SP
212-CooperA1 Itapiranga-SC
231-Indukern Jundiaí-SP
298-JBS Xanxerê-SC
307-SoyaMill Rio Claro-SP
1010-Italcol Girón-CO

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

IFI 2016.05 EQM - Gestão da Qualidade
Empresarial (Gestão Pessoas/Treinamento/
Qualidade/ Redmine)
IFI 2020.17 - Desenvolvimento OAenterprise
IFI 2020.21 - Gemba Mill
C007 - Cooprata - Prata/MG
C031 - JBS - Dourados/MS
C059A - Pluma - Bariri/SP
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC

C079 - BRF Brasil
Foods - Catanduvas/SC
C088 - BRF - Videira/SC
C295 - Timac Agro - Rio Grande/RS
C297 - Timac Agro - Candeias/BA
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C316 - Louis Dreyfus - Sorriso/MT
C317 - BRF - Chapecó/SC

Projetos e Indústria Mecânica

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

IFI 2019.24 - Micro Dosagem 8 Silos com Transporte
Pneumático
IFI 2020.07 - Check Weigth
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C303 - Prodap - Barra do Garça/MT
C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP
C318 - CVI - Santa Maria/RS
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#DS

Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DS - Diálogo de Segurança
Primeiros Socorros e Cuidados com Queimaduras
Primeiros socorros:
Em caso de acidente envolvendo queimaduras, o primeiro cuidado é extinguir a fonte de calor,
ou seja, impedir que permaneça o contato do corpo com o fogo, líquidos e superfícies aquecidas,
entre outras causas do acidente.
Em seguida, procure lavar o local atingido com água corrente em temperatura ambiente, de
preferência por tempo suficiente até que a área queimada seja resfriada.
Também é importante buscar o auxílio de um profissional de saúde no posto de atendimento
mais próximo do local do acidente, para que sejam tomadas as providências necessárias para o
sucesso da recuperação e também para evitar o agravamento da lesão.

Cuidados:
Não passe no local atingido nenhum produto ou receita caseira. Qualquer substância que
seja passada sobre a pele queimada vai irritá-la. Há também o alto risco de infecção por bactérias,
fungos e vírus presentes nesses produtos, já que a barreira natural do organismo – a pele – está
danificada.
Não passe nenhuma pomada no local atingido. A pele fica extremamente sensível após uma
queimadura e as pomadas, ainda que adquiridas em farmácias, machucam ainda mais as células
cutâneas e podem irritar a pele e gerar infecções.
Não tente estourar as bolhas provocadas pela queimadura. Elas se manifestam nas
queimaduras de segundo grau e devem ser manuseadas apenas por um profissional especializado.
Ou seja, não devem ser rompidas, estouradas ou mesmo esvaziadas com uma agulha.
Tecidos ou materiais que grudam no ferimento, como o algodão, devem ser evitados. O
paciente queimado não deve retirar a roupa que estiver usando, ainda que houver sido atingida pelo
fogo. O ideal é molhar a vestimenta e permanecer assim até a chegada ao pronto-socorro, para
evitar que as bolhas estourem e que a pele seja arrancada.
Outro cuidado é retirar acessórios, como pulseiras e anéis, pois o corpo incha naturalmente
após uma queimadura e esses objetos podem ficar presos.
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