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Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele 
que se apressa com seus pés.
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#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

Os pontos cegos que atrapalham
 muitos Líderes

Também podemos ter pontos cegos em 
nossas vidas - comportamentos que 
fazemos que não compreendemos ou 
apreciamos o impacto que eles têm nos 
outros e em nós mesmos. 

As estatísticas mostram que cerca de 
70% dos seus colaboradores sofrem com 
a falta de engajamento. No meu último 
artigo, eu escrevi, como você pode 
melhorar o engajamento do seu time.

 Infelizmente, muitos líderes não têm ideia 
de como envolver os seus funcionários, 
muitas vezes por causa de “pontos 
cegos”.

 O cofundador da Root Inc., Jim Haudan, 
e o seu CEO Rich Berens alertam para 
o fato de que não reconhecer estes 
pontos cegos pode acabar sufocando 
os melhores colaboradores em vez de 
lhes dar autonomia para brilharem. 
Esse entendimento ajuda a organização 
a explorar melhor o potencial criativo 
dos colaboradores, como os autores 
afirmam, basta abrir os olhos

Pontos cegos podem ser o calcanhar 
de Aquiles da liderança. Fraquezas são 
aspectos que podemos intencionalmente 
fortalecer com a prática, o tempo ou o 
desejo. Os pontos cegos, no entanto, 
são traços pessoais ou aspectos que 
nem conhecemos que podem limitar 
a maneira como agimos, reagimos, 
nos comportamos ou acreditamos e, 
portanto, limitamos ou efetivamos.

Uma extensa pesquisa aponta para 
dezenas de pontos cegos de liderança. 
Há, no entanto, 10 pontos cegos 
principais que apresentam com mais 
frequência. Esses são:

Fazer sozinho (ter medo de pedir ajuda)

Quando fazemos as coisas sem pedir 
a opinião dos outros. Exemplos deste 
comportamento incluem: não pedir 
ajuda, não aceitar ajuda, não expressar 
sentimento (estresse por exemplo), não 
incluir os outros nas decisões, sentir que 
precisa fazer as coisas por conta própria.

Ser insensível no comportamento com 
outros:

Quando tendemos a julgar os outros não 
por suas intenções, mas por suas ações. 
Os exemplos incluem: escolher palavras 
que podem ser mesquinhas ou mal 
compreendidas, não saber ouvir, não 
dialogar.

Ter uma atitude de “eu não sei”:

Quando achamos que estamos sempre 
certos e aqueles que discordam de nós 
estão errados. Os exemplos incluem: 
não ouvir os outros, sempre apresentar 
razões que outras ideias não funcionarão, 
desvalorizar outras ideias, discutir com 
alguém que discorde de você.
Evitando as conversas difíceis:

Tentamos evitar conflitos e situações 

Nos carros, temos pontos cegos onde não podemos ver o que está acontecendo 
ao nosso redor. Quanto maiores estes pontos, maior será o perigo.

estressantes - assim, evitamos as 
conversas em que isso pode acontecer. 
Os exemplos incluem: não levantar 
preocupações ou questões sobre o 
comportamento dos outros, evitando 
falar de informações negativas (vendas 
ruins, perda de prazo, etc)

Culpando os outros ou circunstâncias (ser 
vítima, não assumir a responsabilidade);
Quando evitamos a necessidade de 
prestar contas ou tentamos negar, 
transferindo a culpa. As caixinhas das 
desculpas incluem: sempre ter uma 
razão, desculpa ou explicação para o 
motivo de algo ter dado errado, nunca 
assume a responsabilidade pelo o que 
aconteceu, culpa os outros, a si mesmo 
e circunstâncias externas.

Tratar compromissos com descrédito:

Quando assumimos compromissos e 
não cumprimos. Os exemplos incluem: 
chegar atrasado para as reuniões, não 
conseguir fazer os projetos no prazo, 
não assumir compromissos difíceis.

Conspirar contra os outros (impulsionado 
por uma agenda pessoal)

Quando nos envolvemos em boatos 
e fofocas ou falamos negativamente 
por trás das costas das pessoas. Os 
exemplos incluem: falar sobre como 
você acha que um projeto não terá 
sucesso com os outros individualmente.

Não assimilar emocionalmente:

Podemos concordar intelectualmente, 
mas ainda assim impedir de colocar 
nosso coração e alma em um projeto. 
Exemplos desse comportamento 
incluem: apenas cumprir uma decisão, 
resistir à mudança, recusar apoio.

Não tomar uma posição (falta de 
compromisso com uma posição)

Às vezes, quando sabemos que 

devemos fazer alguma coisa, mas não 
sabemos por que isso pode nos afetar. 
Os exemplos incluem: não se manifestar 
em uma reunião quando você discorda 
da maioria, não se manifestar quando 
os executivos seniores estão por perto, 
fazendo com que as pessoas resolvam um 
problema em vez de resolvê-lo

Bom o suficiente (baixos padrões de 
desempenho):

Quando nos contentarmos em fazer as 
coisas bem, mas não nos obrigue ou 
a nossas equipes pela excelência. Os 
exemplos incluem: não responsabilizar os 
outros pelo seu trabalho, aceitar melhorias 
incrementais, não estar disposto a explorar 
opções radicais, permanecer dentro da 
zona de conforto, sem olhar para o que o 
futuro exigirá.

Cada um de nós tem esses pontos cegos, 
sendo alguns deles maiores. Assim como 
em um carro, conhecer seus pontos cegos 
é importante, pois você pode fazer algum 
esforço extra para garantir que você veja 
com clareza com que está por vir.

O primeiro passo para evitar esses pontos 
cegos é entendê-los e como eles se 
parecem. É fácil identificá-los em pessoas 
com quem trabalhamos, mas é difícil 
identificá-los em nós mesmos (por isso é 
chamado de: ponto cego)

Além dos pontos cegos pessoais, pontos 
cegos também surgem em equipes, 
organizações e na consciência / 
compreensão do mercado.

Curando seus pontos cegos

Siga estes passos para esclarecer seus 
pontos cegos, o que abrirá as portas para 
o crescimento, aprendizado e melhoria de 
desempenho.

1-) Busque feedback para identificar o 
caminho certo. 
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#SALMOS
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

Louvai ao SENHOR, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para 
sempre.

Diga agora Israel que a sua benignidade dura para sempre.
Diga agora a casa de Arão que a sua benignidade dura para sempre.

Digam agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade dura para sempre.
Invoquei o Senhor na angústia; o Senhor me ouviu, e me tirou para um lugar largo.

O Senhor está comigo; não temerei o que me pode fazer o homem.
O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam; por isso verei cumprido o meu 

desejo sobre os que me odeiam.
É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem.

É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes.

Salmos 118:1-9

20/08

25/08

23/08Igor Paulino da Silva

Eduardo Marques

Delmir E. Fiedler

Aniversariantes

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

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

Se pergunte:
Qual é o ponto cego que você acha que 
eu tenho e que deveria estar mais ciente?

  Você acha que existe uma área que esse 
ponto cego específico de _______ mostra 
em como eu me aproximo das coisas?

2-) Cerque-se de mentores, pessoas que 
admira e aprenda com elas

Suas comunidades de aprendizagem 
devem refletir uma variedade de 
perspectivas, experiências e abordagens 
para a solução de problemas que você 
pode adaptar.

3-) Examine seu passado para identificar 
padrões

Como você conseguiu ser tornar líder? 
Como você lutou? Que situações levaram 
a resultados desejáveis e indesejáveis? 
Qual feedback você recebeu de mentores, 
treinadores ou consultores sobre decisões 
tomadas que indicam um padrão de 
escolhas questionáveis?

4-)Identifique os gatilhos

Todos nós temos gatilhos - situações 
que nos levam a reagir impulsiva ou 
instintivamente, sem pensar. O especialista 
em liderança Marshall Goldsmith explica 
que em alguns momentoso vamos estar 
com pessoas, vamos estar em eventos, 
estas circunstâncias, muitas vezes têm 
o poder de moldar de como agimos ou 
reagimos. Quando dominamos nossos 
gatilhos, dominamos nossas respostas 
e as fazemos trabalhar para nós, e não 
contra nós.

5-)Procure alguém de confiança

Depois de receber feedback sobre seu 
ponto cego, peça a alguém em quem 
você confia para responsabilizá-lo pela 
mudança de comportamento.

O outro lado de cada ponto cego é 
uma força e sempre apresenta uma 
oportunidade de crescimento. 

Texto por Eduardo Zanini

https://www.linkedin.com/pulse/os pontos-cegos-
que-atrapalham-muitos-l%C3%ADderes-eduardo-
zanini/?trk=eml-email_series_follow_newsletter_01-
hero-1-title_&midToken=AQFemlw7l1QIng&fromEmail
=fromEmail&ut=09Zfscpd87z9U1

Datas Comemorativas

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

17/08 - Dia do Patrimônio Histórico 
Nacional

18/08 - Dia do Estagiário

19/08 - Dia Mundial da Fotografia

28/08 - Dia da Avicultura
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AGPR5 no Blog

Apesar de todas as restrições em 2020, o setor agro brasileiro não parou, conseguiu 
crescer com toda a cadeia produtiva. E a conta é simples, quando o país produz mais, 
a demanda por insumos para a produção agropecuária aumenta.

Com o aumento da produção, o uso de fertilizantes inorgânicos no Brasil também 
cresceu, sendo a maior parte importado. Para suprir a demanda nacional, a tecnologia 
é o caminho mais eficaz para aumentar a produtividade com alta qualidade e redução 
de desperdício na produção brasileira...

leia mais em nosso blog

#PROJETOSESERVICE

C003 - JBS - Criciúma/SC
C007 - Cooprata - Prata/MG
C031 - JBS - Dourados/MS
C034 - JBS - Rolândia/PR
C061 - JBS - Santo Inácio/PR
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C065 - Frigorífico Nicolini - Nova Araçá/RS
C112 - JBS - Brasilia/GO
C156 - MJM - Goianira/GO

C298 - JBS - 
Xanxerê/SC
C317 - BRF - Chapecó/SC
C321 - Copagril - Marechal Cândido Rondon/PR
C323 - JBS - Itaiópolis/SC
C324 - JBS - Seberi/RS
C326 - Copagri - Cuiaba/MT
C329 - Serra do Mato III - Trairi/CE

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

Automação e Software

C003 - JBS - Criciúma/SC
C007 - Cooprata - Prata/MG
C010 - Bunge - Rondonópolis/MT
C034 - JBS - Rolândia/PR
C054A - JBS Aves - Morro Grande/SC
C065 - Frigorífico Nicolini - Nova Araçá/RS
C088 - BRF - Videira/SC
C095 - BRF - Jataí/GO
C156 - MJM - Goianira/GO

C231 - Indukern 
- Jundiaí/SP
C294 - Timac Agro - Porto Alegre/RS
C295 - Timac Agro - Rio Grande/RS
C296 - Timac Agro - Santa Luzia do Norte/AL
C297 - Timac Agro - Candeias/BA
C311 - VIBRA (Ab) - Pato Branco/PR
C317 - BRF - Chapecó/SC
C321 - Copagril - Marechal Cândido Rondon/PR

Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com

010-Bunge Rondonópolis-MT
031-JBS Dourados-MS
034-JBS Rolândia-PR
051-Macedo Campo Mourão-PR
053A-Cargill Quatro Pontes-PR
063-Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
073-GT Foods Indianópolis-PR
083-M.Cassab Campo Grande-MS
088-BRF Videira-SC
090-BRF Brasil Foods Mineiros-GO
091-SCALA Sacramento-MG

095-BRF Jataí-GO
102-BRF Faxinal dos Guedes-SC
112-JBS Brasilia-GO
174-Nutrisoma Patrocínio-MG
200-Pozosul Capivari de Baixo-SC
231-Indukern Jundiaí-SP
264-Geraleite São Gotardo-MG
303-Prodap Barra do Garça-MT
307-SoyaMill Rio Claro-SP
312-ALERIS Jundiaí-SP

Service
Izadora Martins - izadora.martins@agpr5.com
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#DS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

Diálogo de Segurança

402

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

DS - Diálogo de Segurança

COMBATE AO TABAGISMO

O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a principal causa de morte 
evitável no mundo. A organização estima que um terço da população mundial adulta, cerca de 2 
bilhões de pessoas, sejam fumantes. Pesquisas comprovam que aproximadamente 47% de toda a 
população masculina mundial e 12% da feminina fumam. 

O tabaco está relacionado a mais de 50 doenças sendo responsável por 30% das mortes por câncer 
de boca, 90% das mortes por câncer de pulmão, 25% das mortes por doença do coração, 85% das 
mortes por bronquite e enfisema, 25% das mortes por derrame cerebral. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), todo ano mais de cinco milhões de pessoas morrem no mundo por causa 
do cigarro. E, em 20 anos, esse número chegará a 10 milhões se o consumo de produtos como 
cigarros, charutos e cachimbos continuar aumentando.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), vinculado ao Ministério da Saúde, o tabaco 
também tem relação com a impotência sexual e infertilidade masculina, pois, segundo estudos, 
prejudica a mobilidade do espermatozóide. Os mesmos prejuízos também são atribuídos ao 
cachimbo e ao charuto. Apesar de não serem tragáveis, possuem uma concentração de nicotina 
maior, que é absorvida pela mucosa oral.

Não só o fumo ativo, mas o passivo também aumenta os riscos de doença. Sete não fumantes 
morrem por dia em consequência do fumo passivo. O tabagismo passivo aumenta em 30% o risco 
para câncer de pulmão e 24% o risco para infarto.


