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O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei 
temor? O Senhor é o meu forte refúgio; de quem terei medo?

                                                                    (Salmo 27:1)
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Como será o líder em 2031?

#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

Esta é uma pergunta que todos gostaríamos de 
responder, mas, se não sabemos como será o 
mundo em 2031, é ainda mais complexo falar 
sobre as características dos líderes daqui 10 
anos. Década, aliás, que será marcada por uma 
era de intensa Transformação Digital.

O segredo não é adivinhar o futuro, mas nos 
desenvolvermos como pessoas e profissionais 
para qualquer cenário que apareça. Você está 
preparado para liderar as novas gerações agora 
e em 2031? Já pensou se tem as competências 
certas para liderar em um mundo completamente 
desconhecido?

É possível que se sinta preparado para lidar com 
jovens de 24 anos em 2021. Mas e em 2031? 
Como será? Teremos jovens de 24 anos em 2031 
(que hoje estão com 14) e que provavelmente 
serão muito diferentes dos atuais. O seu perfil 
de liderança mudará com o tempo? Para qual 
direção? Estas e outras perguntas teremos de 
responder, mas não já.

Mas não se engane: você não terá 10 anos para 
se preparar como líder. Irá, sim, enfrentar um 
desafio diferente a cada dia, além de se inteirar 
sobre as novas faces da diversidade igualmente 
incitantes. É pensando neste cenário que você 
deve refletir se estará preparado para o futuro 
incerto.

As pesquisas, experiências de executivos e 
especialistas no tema sugerem as seguintes 
competências-chave para os líderes de hoje:

· Aprendizado ágil
· Gestão de talentos
· Relacionamento interpessoal
· Liderança em uma era de disrupção digital
· Estratégia de negócio
· Negociação
· Digital
· Iniciativa e empreendedorismo
· Inteligência Emocional
· Articulações internacionais e interculturais
· Formação e desenvolvimento de equipes
· Capacidade de decisão
· Pensamento crítico
· Globalização
· Colaboração entre redes
· Liderança por influência
· Agilidade e adaptabilidade

Duas competências serão vitais para nos 
desenvolvermos em diferentes cenários: 
adaptabilidade e aprendizado ágil.

É verdade que o mundo sempre foi repleto de 
mudanças, mas a diferença para as atuais é a 
velocidade com que elas acontecem. Por isso, 
mais importante do que descobrirmos o futuro, é 
estarmos preparados para ele.

Experiência x repetição
Não podemos confundir experiência com 
repetição. Escuto várias pessoas falarem: “Faço 
isto há vinte anos e não precisa mudar nada”, 
quando o correto seria dizer “Fiz isto durante um 
ano e repito a mesma coisa há outros 19”. Desta 
forma, e diferentemente do que se imagina, a 
experiência foi acumulada em apenas um ano e 
não ao longo de duas décadas.

O segredo não é adivinhar o futuro, mas nos desenvolvermos como pessoas 
e profissionais para qualquer cenário que apareça.
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Desta forma, a Adaptabilidade é essencial, pois, 
seja qual for o futuro, precisamos estar atualizados 
para as mudanças. Lembre-se: a velocidade das 
inovações é muito alta e não teremos um tempo 
longo que irá separar a situação de hoje e a do 
futuro.

Teremos novas formas de contratações, da 
intermitente até uma nova forma de aquisição 
de competências (gig economy). Como 
desenvolveremos estas pessoas que ficarão por 
curtos períodos nas empresas? Como faremos 
com que elas acreditem na cultura das nossas 
organizações? Como nós as remuneraremos?

Da tecnologia, passando pelas novas áreas 
de conhecimento e formas de contratação, 
teremos de aprender rapidamente a lidar com 
estas inovações. Deste modo, deveremos ter a 
competência de Aprendizagem Ágil.

Quando nos atemos a uma lista de características 
pessoais, nosso primeiro pensamento é que 
precisaremos ser super-heróis - e não um 
líder. Não se deixe levar por este pensamento. 
É tecnicamente impossível ter todas estas 
características - ou mesmo a maioria delas. O que 
você precisa é procurar desenvolver parte delas 
e, com certeza, já será um líder diferenciado no 
mercado de trabalho!

Talvez, em meio a tantos questionamentos, a 
pergunta correta seja: teremos, nas empresas do 
futuro, líderes que atuem da mesma forma como 
nas organizações de hoje?
Pense nisto.

Fonte:
Armando Lourenzo - https://administradores.
c o m . b r / a r t i g o s / c o m o - s e r % C 3 % A 1 - o -
l%C3%ADder-em-2031

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

Quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó de um povo 
de língua estranha,

Judá foi seu santuário, e Israel seu domínio.
O mar viu isto, e fugiu; o Jordão voltou para trás.

Os montes saltaram como carneiros, e os outeiros como 
cordeiros.

Que tiveste tu, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que voltaste 
para trás?

Montes, que saltastes como carneiros, e outeiros, como 
cordeiros?

Treme, terra, na presença do Senhor, na presença do Deus 
de Jacó.

O qual converteu o rochedo em lago de águas, e o seixo em 
fonte de água.

Salmos 114:1-8

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

Feira de Empregabilidade - 2019

Recordações AGPR5

Aniversariantes 

13/01

23/01

11/01

20/01

Daniel Feliciano Felipe

Darlei Pereira de Almeida

Aline Alves da Silva

Dulcinéia Mello Sá

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

Acompanhe os aniversariantes 
do dia no Instagram:

@agpr5a5group
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Datas Comemorativas

#MARKETINGEDESIGN

Leandro Cachoeira - cachoeira@leandrocachoeira.com.br

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

11/01 - Dia do Controle da Poluição 
por Agrotóxicos

14/01 - Dia do Enfermo

15/01 - Dia dos Adultos

20/01 - Dia do Farmacêutico

24/01 - Dia Internacional da 
Educação

Marketing

”O objetivo do marketing é entender o consumidor 
tão bem que o produto ou serviço se ajusta a ele e 

se vende sozinho.”
                                                                

 Peter Drucker

Entrega de Enxoval

Design

Parabéns Tatiane de Oliveira Machado

Adesivagem Carro 1A

Entrega dos Cadernos AGPR5 2021
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#PROJETOSESERVICE

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

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 
Empresarial (Gestão Pessoas/Treinamento/
Qualidade/ Redmine) 
IFI 2020.17 - Desenvolvimento OAenterprise
IFI 2020.21 - Gemba Mill
C007 - Cooprata - Prata/MG
C031 - JBS - Dourados/MS
C053 - Becker’s - Quatro Pontes/PR
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

Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

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

IFI 2019.24 - Micro Dosagem 8 Silos com Transporte 
Pneumático
IFI 2020.07 - Check Weigth

C303 - Prodap - Barra do Garça/MT
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

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

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

DS - Diálogo de Segurança

OS EPI’s PARA PROTEÇÃO AUDITIVA

Existem coisas que você não precisa perder. A audição é uma delas! Você sabia 
que sete em cada dez pessoas convivem com níveis de ruído superiores ao limite 
de tolerância? 

O ruído pode agir sobre você de várias maneiras, prejudicando não só o 
funcionamento do aparelho auditivo como também a atividade física, fisiológica 
e mental. Certamente, o trabalhador que sofre com o barulho terá problemas, 
além de prejudicar a saúde, os ruídos tem o poder de atrapalhar a concentração 
e a produtividade do funcionário.

Mas, com tanto barulho, murmúrio e ruído por aí, o que fazer para se proteger?

Para os trabalhadores, a palavra de ordem é: protetor auditivo, o EPI que combate 
a esses vários tipos de sonidos. Há diversas formas, modelos e fabricantes de 
protetores auriculares, com variações importantes nas suas características de 
atenuação sonora. Os mais simples são os do tipo protetor auricular, também 
conhecidos como tampões ou “plugs“. Existem também os protetores chamados 
de “concha”, “fone” ou “abafador“.


