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Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as 
suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal.”
                 Mateus 6:34

“
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Como liderar diferentes gerações 

#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

E qual o problema desse conflito?

O problema é que cada geração puxa para 
um lado, anulando o engajamento entre o time 
como um todo. E, como existe essa tamanha 
discrepância entre os opostos, o líder passa a ter 
grande dificuldade de gerar integração. 

Neste cenário, o time não entrega resultados 
esperados, e a empresa fica prejudicada como 
um todo. 
Como então resolver esse problema de liderar 
diferentes gerações? Esse é o assunto do artigo 
de hoje! Vamos lá?

Antes de tudo: você sabe como cada geração se 
comporta?
É muito difícil resolver o problema quando você 
não o conhece direito. Para falar a respeito de 
como solucionar o conflito entre gerações, vamos 
entender como cada uma se comporta?

Geração Baby Boomers

Nascidos entre 1940 e 1960, período pós guerra 
mundial, o que fez essa geração querer mais 
amor. Procuram por segurança, carreira sólida, 
manter-se muito tempo dentro de uma empresa.

É uma geração idealista, disciplinada e com 
espírito coletivo.
Atualmente com 60 a 80 anos, são tomadores 
de decisão e ocupam cargos de presidência e 
diretoria.

Geração X

Nascidos entre 1960 e 1980 , seu foco estava 
em trabalhar mais para ganhar mais.

É uma geração mais cética e perde um pouco 
do senso coletivo, se torna mais individualista e 
competitiva.
Apegados a títulos e cargos, gosta de deixar 
claro a posição que ocupa, afinal foi mérito de 
muito esforço e trabalho árduo. Atualmente com 
40 a 60 anos, muitos abriram suas próprias 
empresas, e hoje representam grande parte dos 
empresários.

Geração Y (millennials)

Nascidos entre 1980 e 1995 , aqui já vemos um 
grande salto de comportamento, os profissionais 
dessa geração não trabalham mais apenas pelo 
dinheiro: eles desejam um propósito claro.

Querem ter participação ativa nas tomadas de 
decisões, e não aceitam ter chefes que digam 
para eles apenas o que devem fazer.

Muitas vezes são impulsivos, impacientes, 
querem ascensão constante e de preferência que 
seja rápida. Por outro lado, tendem a ser mais 
otimistas, colaborativos e flexíveis.
Atualmente com 25 a 40 anos, tornaram-se uma 
inspiração para os mais velhos e uma referência 
para os mais jovens.
Geração Z

Nascidos entre 1995 e 2010, uma característica 
marcante é a impaciência elevada ao cubo e 
também a ansiedade.

Muitos líderes passam pelo seguinte problema: não conseguir liderar um time que possua uma 
diversidade de gerações. A reclamação comum é que os jovens não querem seguir regras e 
desejam tudo para ontem, enquanto por outro lado, os mais velhos precisam de diretrizes claras 
para dar quaisquer passos, pois se sentem inseguros em relação às mudanças de mercado.
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#SALMOS
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

Louvai ao SENHOR. Louvarei ao SENHOR de todo o meu coração, na assembléia dos 
justos e na congregação.

Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer.
A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre.

Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas; piedoso e misericordioso é o Senhor.
Deu mantimento aos que o temem; lembrar-se-á sempre da sua aliança.

Anunciou ao seu povo o poder das suas obras, para lhe dar a herança dos gentios.
As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos.

Permanecem firmes para todo o sempre; e são feitos em verdade e retidão.
Redenção enviou ao seu povo; ordenou a sua aliança para sempre; santo e tremendo é o 

seu nome.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; bom entendimento têm todos os que cumprem 

os seus mandamentos; o seu louvor permanece para sempre.

Salmos 111:1-10

Nasceram praticamente “com o celular na mão” 
e por isso são chamados de nativos digitais. Para 
eles o mundo online e offline é um só.

Voltados para causas sociais e questões 
ambientais, também se engajam em questões 
relacionadas à diversidade e inclusão. Tem um 
forte senso crítico, porém a insegurança com o 
futuro é marca dessa geração.

Atualmente com 10 a 25 anos, com uma 
participação mais baixa no mercado de trabalho, 
não podemos colocar essa geração em uma 
caixinha: eles são plurais e se permitem ser o que 
eles quiserem ser.

A gente até pode achar que isso acontece só na 
nossa empresa, mas realmente é mais comum 
do que se pensa!
Segundo estudos das consultorias ASTD 
Workforce Development e VitalSmarts, mostram 
que empresas gastam, em média, 5 horas ou 
mais, por semana com conflitos de gerações.
Além de interferir no clima organizacional, essa 
situação tem impacto direto na produtividade, 
que cai 12% nessa situação. Observa-se, ainda, 
que os conflitos mais frequentes ocorrem entre as 
gerações Baby Boomers e Millennials .

E por que isso acontece?
Porque uma geração não entende o modelo 
mental da outra, viveram experiências em 
momentos diferentes. E também porque seus 
valores e motivações são distintos, por isso há 
dificuldade de conexão.

Olhando dessa forma, esse problema parece 
não ter solução. Porém, ela existe! E vamos falar 
disso agora.
Apesar de ser um problema, há solução!
Não é tão desesperador quanto parece. Existem 
formas práticas que você pode aplicar na sua 
empresa para solucionar essa questão o quanto 
antes. Abaixo, organizei algumas das principais 
ações:

Mapeamento de perfil
Conhecer o perfil comportamental de cada 
membro da sua equipe é o primeiro e mais 

importante passo. Dessa forma, você líder, 
poderá alocar as pessoas certas nas posições 
certas.

Entendimento das motivações individuais
Lembre-se que motivação = motivo para entrar 
em ação. Apesar de entender que a motivação 
é algo interno, conhecer o que move cada 
pessoa, irá te ajudar a colocar o combustível 
certo para cada pessoa entrar em ação.

Valores
Entenda os valores e aspirações individuais do 
seu time. Para muitas pessoas, como eu, seus 
valores pessoais são inegociáveis. Então se 
algo estiver em desacordo com seus valores, 
ela não irá fazer.

Propósito:
Entenda qual é o porquê maior de cada um. 
Quais são os objetivos que levam essa pessoa 
a levantar da cama todos os dias e ir pra 
empresa?

Seja um líder inspirador
As pessoas estão carentes de bons líderes, elas 
precisam receber direcionamento e orientação. 
Não somente através de palavras, mas 
principalmente através do exemplo.

Crie um ambiente saudável
Se você como líder realizar todas as etapas 
anteriores, o ambiente saudável será 
consequência dessas ações.

Estabeleça uma relação de confiança
Como em qualquer outra relação, sem confiança 
não há liderança. Lembrando sempre que, se 
você quiser deixar um bom legado através da 
sua liderança, o primeiro passo é gostar de 
gente.
E, no fim de tudo, você descobrirá que 
a diversidade compensa! É ela que fará 
uma equipe evoluir e entregar resultados 
extraordinários.

Fonte:https://www.linkedin.com/pulse/como-
liderar-diferentes-gera%C3%A7%C3%B5es-
elen-vivanco/

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

Dia dos Trabalhadores - Foto Comemorativa
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19/05 20/05
Hévelin Alano Z. Pereira Alice Manenti

Almoço especial dia dos trabalhadores!

#PATRIMÔNIO
Cristine Amaral - cristine.amaral@agpr5.com

Datas Comemorativas

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

15/05 - Dia Internacional das 
Famílias

17/05 - Dia Internacional 
da Comunicação e das 
Telecomunicações

20/05 - Dia Mundial da Abelha

22/05 - Dia internacional da 
Biodiversidade

Marketing Digital

16/0514/05
Luiz Carlos Armani Sergio Kestering Filho

“Desejamos paz, amor, felicidade e saúde e 
que seus sonhos se realizem sempre!”
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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
312-ALERIS Jundiaí-SP
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Artigo Técnico
Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com

462 - Firmware update softstarter 3RW52

461 - Descritivo das melhorias na tela de ordem de recebimento Aurora

460 - Transilagem inicia, porem não sai de pause e não liga o equipamento fonte

459 - Endereçamento do Hardware para leitura de dados

https://ead.agpr5.com/
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#DS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DS - Diálogo de Segurança

Edição  - W19

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

DS - Diálogo de Segurança

Cuidados com pequenos ferimentos

Quando dizemos que o João se machucou ontem, queremos dizer que algo de sério acon-
teceu com ele.

Normalmente não consideramos um arranhão, uma pancada na cabeça ou na cocha como 
machucado ou ferimento.

Os pequenos ferimentos não nos preocupam porque não nos afastam do trabalho, nem 
requerem internação.

Isto é verdade desde que tomemos pequenas medidas para que a coisa não fique grave.
Vamos ver um exemplo.

Um jogador de futebol americano recebeu um forte bloqueio de corpo no meio do campo.
Saiu do jogo sentindo-se muito bem e depois de algum tempo foi para casa. Ele morreu no 
dia seguinte por ter sido vítima de uma ruptura de baço.

Por mais estranho que possa parecer, algumas vezes uma pessoa pode até sofrer uma fratura 
sem que se perceba.

Relate todos os ferimentos, pequenos e grandes, no momento em que acontecem e faça o 
tratamento imediato com as pessoas que estão qualificadas para isto.


