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Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo 
infiel; livra-me dos homens traidores e perversos.”
                                                                                 Salmo 43-01 
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como se desenvolver como lider

pag. 95

Mensagem do CEO:

Salmos 109:21-31
pag. 97

Mensagem Bíblica

pag. 98
Gestão de Pessoas

pag. 99
Marketing e Design

Projetos e Service

Service

DS - Dialogo de Segurança

News Letter

pag. 100

pag. 102

pag. 103

Mentalidade de crescimento: como se 
desenvolver como líder

#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

 O insight para escrever este texto, veio da 
conversa com o meu cliente, da importância 
de desenvolver uma mentalidade de 
crescimento na liderança e impacto que isso 
gera no time e no negócio.

O termo foi criado pela professora de 
psicologia na Universidade Stanford e 
especialista internacional em sucesso e 
motivação, Carol S. Dweck. Ela desenvolveu, 
ao longo de décadas de pesquisa, um 
conceito fundamental: a atitude mental com 
que encaramos a vida, que ela chama de 
“Mindset”.

Quando falamos em Mindset, na tradução, 
“mentalidade”, ou seja, é a predisposição 
para certos tipos de pensamento e 
comportamento, tanto de pessoas, quanto de 
sociedades e organizações.

Em outras palavras, podemos chamar de 
modelo mental, é a maneira de uma pessoa 
pensar ou o tipo de visão que cada uma tem 
do negócio.

Na liderança, a forma como encaramos 
desafios, as constantes mudanças e 
principalmente como reagimos a elas, terá 
um impacto gigante no desenvolvimento do 
negócio. 

Vamos entender um pouco melhor.

Mentalidade fixa x Mentalidade de 
crescimento
Existem basicamente dois tipos de 
mentalidade, a fixa e a de crescimento.

Funciona mais ou menos assim, os líderes 
com mentalidade fixa, tendem a acreditar 
que a inteligência é um dom inato e imutável, 
errar para elas é algo insuportável.

Para elas, sair da sua zona de conforto, 
não vale a pena, deixa como está, que está 
ótimo. Não acreditam no desenvolvimento de 
novas habilidades e preferem ter seus dons 
reconhecidos do que receberem feedbacks 
sinceros.

Já as pessoas de mentalidade de crescimento 
acreditam que sua inteligência melhora cada 
vez mais, enfrentam desafios, enxergam o 
erro como caminho para o aprendizado, 
persistem diante dos obstáculos e usam os 
feedbacks para melhorar seu desempenho.

É importante ressaltar que temos a 
predominância de uma ou outra perspectiva, 
dependendo da situação e contexto que 
estamos envolvidos.

Também vale lembrar que não há uma 
mentalidade correta ou errada. Porém, ter 
uma mentalidade de crescimento, abre portas 
para desenvolver novos conhecimentos e 

Na última sexta-feira, estava conversando com um cliente, falávamos sobre livros, 
músicas, filmes e viagens, lógico, recomendações que poderíamos fazer um ao outro.
Por coincidência, tínhamos muitos gostos em comum, o livro que ele estava lendo por 
exemplo, é um que eu sempre recomendo, que na minha opinião, todo líder, deveria ler, 
falo Mindset, da Carol S. Dweck
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atingir o êxito com mais facilidade.

Mentalidade dos aprendizes e não 
aprendizes.
O sociólogo Benjamin Barber diz que há 
muitas maneiras de segmentar o mundo. 
Uma delas é dividi-lo entre aprendizes e 
não aprendizes.

Os chamados aprendizes acreditam que 
eles têm a capacidade de se superarem 
progressivamente e, assim, fazer da 
mudança constante uma realidade.

Já os não aprendizes acreditam que “as 
coisas são como são” e que não faz sentido 
ou é muito difícil mudá-las.

Como desenvolver uma mentalidade 
de crescimento.
Você pode perceber que a mentalidade de 
crescimento tem tudo a ver com o sucesso 
dentro do ambiente de trabalho?

O primeiro passo, é identificar que ninguém 
nasce pronto, que não somos naturalmente 
inteligentes, esforçados ou persistentes, 
mas sim, podemos desenvolver cada uma 
dessas características, isso vai ajudar muito, 
para que grandes transformações dentro 
das organizações ocorram.

Uma etapa bem importante é o aprendizado 
com os erros. Todo mundo vai cometer erros. 
Mas apenas bons líderes saberão examiná-
los, transformá-los em aprendizado e 
compartilhá-los com sua equipe.

Incentivar o aprendizado coletivo, é 
também um outro aspecto fundamental. 
Ouvir outros pontos de vista, trabalhar de 
forma colaborativa, externalizar os desafios 
que você está enfrentando, pode ajudar a 
conseguir encontrar novas soluções.
Ter que se adaptar a diferentes situações te 
tornará um líder mais completo e capaz de 
encontrar novas oportunidades e soluções 

para os problemas existentes. Portanto não 
tenha medo.

Como incentivar a equipe a ter uma 
mentalidade de crescimento?
Uma coisa é certa, ao desenvolver uma 
mentalidade de crescimento em sua equipe, 
as possibilidades de realizar grandes 
transformações e conquistar o sucesso 
aumentam consideravelmente.

Oferecer um feedback sincero e constante à 
equipe, é o primeiro grande passo. É essencial 
que cada membro entenda quais são as 
suas habilidades, os seus pontos fortes, mas 
também entendam, quais são os seus pontos 
de melhoria, os pontos cegos, vai colaborar 
para atingir o objetivo em comum.

Acredito muito, que por meio de bons 
feedbacks, aos poucos, vai se desenvolvendo 
a crença de que é possível aprender e 
melhorar.

Outra estratégia que eu gosto, é sempre 
valorizar e celebrar metas alcançadas. Isso 
vai engajar o seu time, mostrar que você está 
comprometido com os objetivos do negócio e 
incentiva a equipe a ir ainda mais longe.

Já citei neste texto, que em ambientes com 
segurança psicológica, onde os colaboradores 
se sintam realmente partes fundamentais do 
negócio, maiores são as chances de eles 
desenvolverem a mentalidade de crescimento.

Conclusão
 Uma dica que eu li neste artigo da endeavor, 
que fala, que não precisamos ir longe para 
encontrar estes dois tipos de mentalidade, 
basta olhar ao nosso redor. 

Você verá que os líderes de sucesso, seguem 
esse mesmo padrão de comportamento que 
citei logo acima.

Gosto do conceito lifelong Learning, acredito 

que o sucesso é por meio da aprendizagem 
contínua. Se você quer ganhar uma 
promoção, ou o bônus, tenha a certeza de 
que você irá ganhar, mas o caminho é o 
da mentalidade de crescimento. Isso pode 
levar tempo e esforço, mas acontecerá.

Para finalizar, tudo é uma questão de 
escolha, basta você escolher qual você quer 
para a sua vida. 

Fonte:
contato@eduardozanini.com.br

Trecho publicado originalmente em: 
www.eduardozanini.com.br

h t t p s : / /www. l i nked in . com/pu l se /
mentalidade-de-crescimento-como-
se-desenvolver-l%C3%ADder-eduardo-
zanini/

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

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 109:21-31
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Datas Comemorativas

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

13/04 - Dia do Hino Nacional 
(1º Execução do Hino Nacional 
Brasileiro -1831)

19/04 - Dia do Índio

19/04 - Dia do Exército 
Brasileiro

21/04 - Tiradentes

20/04

Aniversariantes 

14/04

24/04

Douglas Schroeder

Alvaro Ghedin

Izadora Felisberto Martins

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

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

Recordações AGPR5

Dia das mulheres - 2018

Marketing Digital

O MELHOR MARKETING QUE UMA EMPRESA PODE 
TER É O ENGAJAMENTO PRODUZIDO COM A 
PARTICIPAÇÃO DE SEUS COLABORADORES.

Por isso, não deixe de compartilhar nossos valores, princípios e 
soluções gerais!

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS 
COMPARTILHE SUAS EXPERIÊCIAS
CURTA E COMENTE NOSSOS POSTS
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#PROJETOSESERVICE

C003 - JBS - Criciúma/SC
C034 - JBS - Rolândia/PR
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C088 - BRF - Videira/SC
C091 - SCALA - Sacramento/MG
C112 - JBS - Brasilia/GO
C178 - JBS - Guapiaçú/SP

C231 - Indukern - Jundiaí/SP
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C303 - Prodap - Barra do Garça/MT
C317 - BRF - Chapecó/SC
C319 - Yerbalatina - Colombo/PR
C321 - Copagril - Marechal Cândido Rondon/PR

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

Automação e Software

C030A - Seara - Ipojuca/PE
C031 - JBS - Dourados/MS
C049 - Agrogen - Montenegro/RS
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C073 - GT Foods - Indianópolis/PR
C079 - BRF Brasil Foods - Catanduvas/SC
C088 - BRF - Videira/SC

C091 - SCALA - Sacramento/MG
C112 - JBS - Brasilia/GO
C231 - Indukern - Jundiaí/SP
C296 - Timac Agro - Santa Luzia do Norte/AL
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C317 - BRF - Chapecó/SC

Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

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

C088 - BRF - Videira/SC C318 - CVI - Santa Maria/RS

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

002-JBS Nuporanga-SP
007-Cooprata Prata-MG
010-Bunge Rondonópolis-MT
014-BRF Brasil Foods SA Nova Mutum-MT
015-BRF Brasil Foods SA Rio Verde-GO
030A-Seara Ipojuca-PE
031-JBS Dourados-MS
043-Mantiqueira Primavera do Leste-MT
049-Agrogen Montenegro-RS
051-Macedo Campo Mourão-PR
053A-Cargill Quatro Pontes-PR
055-GT Foods Paranavaí-PR

059A-Pluma Bariri-SP
060-Agrogen Guarapuava-PR
061-JBS Santo Inácio-PR
063-Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
088-BRF Videira-SC
090-BRF Brasil Foods Mineiros-GO
094-Frísia Carambeí-PR
095-BRF Jataí-GO
102-BRF Faxinal dos Guedes-SC
104-Vibra Itapejara D’Oeste-PR
172-Celucon Morro da Fumaça-SC

Service

174-Nutrisoma Patrocínio-MG
177-Fertisanta Imbituba-SC
178-JBS Guapiaçú-SP
200-Pozosul Capivari de Baixo-SC
231-Indukern Jundiaí-SP
261-Integrada Londrina-PR

272-Nutribio Sinop-MT
278-JBS Foods Garibaldi-RS
284-Agroval Coromandel-MG
298-JBS Xanxerê-SC
303-Prodap Barra do Garça-MT
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Artigo Técnico
Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com

452 - Instalação dos softwares/Integração ao setor de engenharia

453 - Parâmetros de peletización - C1010 (ES)

454 - OPC Codesys do SoMachine comunicando com o Vijeo Citect

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

DS - Diálogo de Segurança

Como Evitar Choques Elétricos

1. Não sobrecarregue as instalações elétricas
Apesar de ligar vários aparelhos na mesma tomada ser um hábito bastante comum, a ação 
poderá ocasionar uma sobrecarga no circuito, podendo ocasionar desarme no disjuntor. 
Evite colocar vários aparelhos numa mesma tomada para evitar o risco de curtos-circuitos.

2. Não deixe aparelhos eletrônicos energizados perto da pia
Caso um aparelho eletrônico caia na água (seja na pia, no chuveiro ou na banheira) ele 
poderá sofrer uma pane elétrica que além de danificar o equipamento, pode dar choques 
em quem estiver muito perto.

3. Tenha cuidado ao trocar a temperatura do chuveiro
O ideal é que o chuveiro esteja desligado para trocar a temperatura, ainda mais se o corpo 
estiver molhado. Além desses cuidados, é recomendável sempre estar usando chinelos de 
borracha (apesar de não ter muita eficácia na prevenção de acidentes, pode amenizar o 
choque.

4. Tenha cuidado ao instalar antenas de TV
Só faça as instalações de antenas de TV caso o tempo esteja bom e tome cuidado para não 
chegar perto de fios elétricos. Calcule também a distância para que a antena não encoste 
nos fios em casos de queda, contatando a distribuidora de energia caso haja algum acidente 
pela aproximação destes elementos.

5. Tenha atenção com as crianças
Crianças pequenas, em seus primeiros anos de vida têm bastante curiosidade de mexer em 
todos os objetos que possam encontrar pela frente, por isso, tome cuidado com os objetos 
energizados perto dos pequenos, se possível coloque protetores nas tomadas e não deixe os 
fios espalhados pela casa.

6. Utilize um organizador elétrico
Para organizar seu ambiente com mais segurança, utilize um organizador elétrico. Além de 
acabar com um emaranhado de fios espalhados pelos cômodos, este produto não interfere 
no funcionamento dos aparelhos.

7. Tome cuidado ao se aproximar de vítimas de choques elétricos
Para interromper os choques elétricos que uma pessoa estiver sofrendo, nunca toque 
diretamente nela. O ideal é afastá-la do agente causador do choque com materiais não 
condutores como uma corda, materiais de borracha ou até mesmo um pedaço de pau.


