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Por isso é que foi dito: “Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre 
os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti”.

Efésios 5:14

“

Sucesso da Transformação Digital de 
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#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

Sucesso da Transformação Digital de 
uma Organização.

1. Implementar ferramentas digitais para tornar 
as informações mais acessíveis em toda a 
organização.
2. Engajar líderes de iniciativas (líderes de 
iniciativas digitais ou não digitais que fazem 
parte da transformação) para apoiar a 
transformação.
3. Modifique os procedimentos operacionais 
padrão para incluir novas tecnologias digitais.
4. Estabeleça uma história de mudança clara 
(descrição e caso das alterações que estão 
sendo feitas) para o DX.
5. Adicione uma ou mais pessoas que estejam 
familiarizadas ou muito familiarizadas com as 
tecnologias digitais à equipe de topo.
6. Líderes engajados em funções específicas 
de transformação incentivam os funcionários a 
desafiar velhas formas de trabalho (processos e 
procedimentos).
7. Os gerentes seniores incentivam os 
colaboradores a desafiar velhas formas de 
trabalho (processos e procedimentos).
8. Redefinir os papéis e responsabilidades dos 
indivíduos para que eles se alinhem aos objetivos 
da transformação.
9. Proporcionar aos colaboradores oportunidades 
de gerar ideias de onde a digitalização pode 
apoiar o negócio.
10. Estabelecer uma ou mais práticas 
relacionadas a novas formas de trabalho (como 
aprendizagem contínua, ambientes de trabalho 
físicos e virtuais abertos e mobilidade de papéis).
11. Engajar os colaboradores em funções 
integradoras (funcionários que traduzem e 
integram novos métodos e processos digitais em 
formas e modelos existentes de trabalho para 
ajudar a conectar partes tradicionais e digitais 
do negócio) para apoiar a transformação.
12. Implementar a tecnologia de autoatendisse 
digital para uso de funcionários e parceiros de 

negócios.
13. Engajar o líder de um escritório de gestão 
de programas ou escritório de transformação 
(líder em tempo integral da equipe ou escritório 
dedicado a atividades relacionadas à 
transformação) para apoiar a transformação.
14. Os líderes em papéis específicos 
de transformação se envolvem mais no 
desenvolvimento das iniciativas do DX do que 
nos esforços de mudança passados.
15. Líderes em funções específicas de 
transformação incentivam seus funcionários a 
experimentar novas ideias (como prototipagem 
rápida e permitir que os funcionários aprendam 
com suas falhas).
16. Os gerentes seniores se envolvem mais 
em iniciativas digitais do que em esforços de 
mudanças passadas.
17. Líderes em funções específicas de 
transformação garantem a colaboração entre 
suas unidades e outras em toda a organização 
quando os colaboradores estão trabalhando em 
iniciativas de transformação.
18. Os gerentes seniores garantem a 
colaboração entre suas unidades e outras em 
toda a organização.
19. Engajar gestores de tecnologia-
inovação (gestores com habilidades técnicas 
especializadas que lideram trabalhos em 
inovações digitais, como desenvolvimento de 
novos produtos ou serviços digitais) para apoiar 
a transformação.
20. Os gerentes seniores incentivam seus 
funcionários a experimentar novas ideias.
21. Os gestores seniores promovem um senso 
de urgência dentro de suas unidades para fazer 
as mudanças da transformação.

h t t p s : / / w w w. l i n k e d i n . c o m / p o s t s / r a j k g r o v e r _
d i g i t a l t r ans for m at i on - t r ans for mp ar t n e r- a c t iv i t y -
6893852189551656960-0xGW/

Das 83 práticas que foram testadas na Pesquisa Mckinsey, as seguintes são as que 
melhor explicam o sucesso da transformação digital de uma organização:
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#SALMOS
Estagiária Juliana Dereviani - juliana.fatima@agpr5.com

Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei.
Tu és o meu refúgio e o meu escudo; espero na tua palavra.

Apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus.
Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança.

Sustenta-me, e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos teus estatutos.
Tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade.

Tu tiraste da terra todos os ímpios, como a escória, por isso amo os teus testemunhos.
O meu corpo se arrepiou com temor de ti, e temi os teus juízos.

Fiz juízo e justiça; não me entregues aos meus opressores.
Fica por fiador do teu servo para o bem; não deixes que os soberbos me oprimam.

Os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça.
Usa com o teu servo segundo a tua benignidade, e ensina-me os teus estatutos.

Sou teu servo; dá-me inteligência, para entender os teus testemunhos.
Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei.

Por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino.
Por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo, como retos, e odeio toda falsa vereda.

Maravilhosos são os teus testemunhos; portanto, a minha alma os guarda.
A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos símplices.

Abri a minha boca, e respirei, pois que desejei os teus mandamentos.
Olha para mim, e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome.
Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniqüidade alguma.

Livra-me da opressão do homem; assim guardarei os teus preceitos.
Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus estatutos.

Rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei.
Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos.

Salmos 119:113-137

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

25/01
Paulo César J. Cabreira

Aniversariantes

28/01
Luiz Gustavo Vargas

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

Parabéns pela Aposentadoria
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Eleição nova gestão da CIPA 2022/2023

Segue abaixo os candidatos escolhidos para representar os colaboradores na CIPA 
gestão 2022/2023.

LUIGIA CATHERINE DO AMARAL GHEDIN (Gestão de Pessoas) VICE PRESIDENTE;

MARIA EDUARDA FAVIANO DE DEUS (Service);

DÉBORA SCARABELOT ROQUE (Comercial);

KAMILA CAMPO DALL ORTO T. SARDINHA (Gestão de Pessoas e Segurança);

ALEXIA EUGENIA OZORIO CARDOSO (Patrimônio);

PATRICIA MARTINS PARANHOS (Suprimentos);

SUELEN GOMES ROSA (Patrimônio);

AGPR5 nas mídias 

Acesse nosso Instagram: 
https://www.instagram.com/agpr5a5group/

Datas Comemorativas

#MARKE TINGEDESIGN
Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Estagiária Manuella Florentino - manuella.silva@

24/01 - Dia Internacional da Educação

25 /01 - Criação dos Correios e
 Telégrafos no Brasil (1663)

Estagiária Juliana Fátima - juliana.fatima@agpr5.com

27/01 -Dia Internacional em Memória às Vítimas do 
Holocausto

28/01 - Dia Internacional da Privacidade de Dados
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Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Service
Maria Eduarda Faviano - maria.eduarda@agpr5.com

043-Mantiqueira Primavera do Leste-MT
049-Agrogen Montenegro-RS
053A-Cargill Quatro Pontes-PR
065-Frigorífico Nicolini Nova Araçá-RS
073-GT Foods Indianópolis-PR
088-BRF Videira-SC
095-BRF Jataí-GO
104-Vibra Itapejara D’Oeste-PR
106-Salus Group Santo Antonio de Posse-SP

112-JBS Brasilia-GO
115-Copacol Cafelândia-PR
231-Indukern Jundiaí-SP
278-JBS Foods Garibaldi-RS
303-Prodap Barra do Garça-MT

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

C003 - JBS Criciúma-SC
C007 - Cooprata Prata-MG
C017 - Coocam Campos Novos-SC
C029 - Frivasa Itajubá-MG
C053A - Cargill Quatro Pontes-PR
C054A - JBS Aves Morro Grande-SC
C068 - DB-DanBred Patos de Minas-MG
C071 - Cotrijal Não-Me-Toque-RS
C080 - Cooper A1 Mondaí-SC
C088 - BRF Videira-SC
C104 - Vibra Itapejara D’Oeste-PR

C106 - 
Salus Group Santo Antonio de Posse-SP
C112 - JBS Brasilia-DF
C231 - Indukern Jundiaí-SP
C264 - Geraleite São Gotardo-MG
C278 - JBS Foods Garibaldi-RS
C286 - Louis Dreyfus Rio Verde-GO
C297 - Timac Agro Candeias-BA
C310 - ADORO São Carlos-SP
C317 - BRF Chapecó-SC
C326 - Copagri Cuiaba-MT
C327 - Itabom Itapui-SP

#PROJE TOSESER VICE

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

C060 - Agrogen Guarapuava-PR
C080 - Cooper A1 Mondaí-SC
C104 - Vibra Itapejara D’Oeste-PR
C160 - BRF Uberlândia-MG
C286 - Louis Dreyfus Rio Verde-GO
C307 - SoyaMill Rio Claro-SP

C310 - ADORO São Carlos-SP
C326 - Copagri Cuiaba-MT
C330 - Agrominas Araguaína-TO
C331 - Frigobet Betim-MG
C332 - Lar Ceu Azul-PR
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Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Academy Service
Maria Eduarda Faviano - maria.eduarda@agpr5.com

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

DS - Diálogo de Segurança

REVISTA PROTEÇÃO  95AGOSTO / 2018

DICAS DO PROTEGILDO
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