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“Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os 
abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem 

que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil.”
Coríntios 15:58
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método, por todas as pessoas, é fundamental. 
Isso é válido para todas as pessoas de 
uma empresa, desde seus diretoresaté os 
operadores, que devem ser envolvidos no 

#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

A Gestão Eficaz de Vicente Falconi

De acordo com o consultor Vicente Falconi, os pilares da Liderança. são Conhecimento, Técnico 
e Método são os três pilares que devem ser construídos de forma contínua nas organizações 
para obtenção de resultados positivos.” 

Para Vicente Falconi, garantir resultados 
eficazes por meio de uma boa gestão 
depende de três pontos estratégicos:

1.Liderança
2.Conhecimento técnico
3.Método

Apesar da fórmula parecer simples, é 
necessário desenvolver um trabalho de 
auto-análise e desenvolvimento das pessoas 
da organização. Para Falconi, a liderança 
é o principal item para se chegar a uma 
gestão eficaz. “De nada adianta método ou 
conhecimento técnico se não existe liderança 
para fazeracontecer”, posiciona-se em seu 
livro “O verdadeiro poder”.

A boa governança, na visão do acadêmico é 
a condição fundamental para o exercício da 
liderança. Por isso, cabe ao líder criar metas 
executáveis e desafiadoras. Ao mesmo tempo 
ele deve promover o domínio do método 
pela equipe com crescimento constante nas 
técnicas e recursos de análise.

O líder também deve ter um perfeito 
gerenciamento da rotina, fornecer 
treinamento, inspirar as pessoas, entre outros 
pontos. Resumidamente, liderar, na opinião 
do consultor, é “bater metas através da 
equipe fazendo certo”.

O executivo defende que alcançar os 
objetivos de forma ética e entusiasmada, sem 

ferir outras pessoas, também é o caminho 
para executar uma boa liderança. Sendo 
assim, a liderança envolve método, pois está 
relacionada a atingir metas; abrange cultura 
e recursos, porque requer o uso de todos 
os recursos humanos de forma eficiente e 
tomada de decisões baseadas em fatos e 
dados.

E quando se fala de meta, o executivo é 
enfático em suas obras de que a meta precisa 
ter um objetivo, um valor e um prazo. “Tem 
que ter um comprometimento”, reforça.

Sob o ponto de vista do conhecimento 
técnico, Falconi acredita que ainda há 
muita confusão entre conhecimentotécnico 
e conhecimento de método. “Conhecimento 
técnico é o conhecimento relacionado com 
o processo no qual o indivíduo trabalha. 
Se alguém trabalha em marketing, deve ter 
conhecimentos profundos que são específicos 
dessa área”, conceitua o acadêmico em sua 
obra.

De acordo com Falconi, o método é o caminho 
para o resultado. “O método é então a essência 
do gerenciamento. Gestão é método”, 
conclui Falconi, em seu livro. Entenda-se 
por método a busca pela verdade,contida 
em informações organizacionais atuais, que 
serve de apoio para a tomada de decisão.

“A essência do trabalho numa organização é 
atingir resultados e, portanto, o domínio do 

 
Louvai ao SENHOR, porque ele é bom; porque a sua benignidade 

dura para sempre.
Louvai ao Deus dos deuses; porque a sua benignidade dura para 

sempre.
Louvai ao Senhor dos senhores; porque a sua benignidade dura para 

sempre.
Aquele que só faz maravilhas; porque a sua benignidade dura para 

sempre.
Aquele que por entendimento fez os céus; porque a sua benignidade 

dura para sempre.
Aquele que estendeu a terra sobre as águas; porque a sua benignidade 

dura para sempre.
Aquele que fez os grandes luminares; porque a sua benignidade dura 

para sempre;

Salmos 136:1-7

#MARKETINGEDESIGN
Anita Dal Pont - anita.silva@agpr5.com
Estagiária Manuella Florentino - manuella.silva@agpr5.com

método de solução de problemas para atingir
os resultados necessários”, conclui.

Fonte: HSM.

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

Aniversariante

27/06 30/06
Nicolas Daniel da Rosa Alexsandro Soares

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

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

27/06 - Dia Nacional do
Progresso

29/06 - Dia do Telefonista

30/06 - Dia da Mídia Social

AGPR5 nas mídias 

Atualização dos adesivos internos

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

Anita Dal Pont - anita.silva@agpr5.com Anita Dal Pont - anita.silva@agpr5.com
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Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Academy Service
Maria Eduarda Faviano - maria.eduarda@agpr5.com

ACADEMY AGPR5 - CONCLUSÃO DOS 
CURSOS

Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com

Service
Maria Eduarda Faviano - maria.eduarda@agpr5.com

003-JBS Criciúma-SC
007-Cooprata Prata-MG
049-Agrogen Montenegro-RS
054A-JBS Aves Morro Grande-SC
060-Agrogen Guarapuava-PR
065-Frigorífico Nicolini Nova Araçá-RS
076-Poli-Nutri Treze Tílias-SC
088-BRF Videira-SC
099-Farben Içara-SC
102-BRF Faxinal dos Guedes-SC
104-Vibra Itapejara D’Oeste-PR
112-JBS Brasilia-DF

231-Indukern Jundiaí-SP
298-JBS Xanxerê-SC
307-SoyaMill Rio Claro-SP
310-ADORO São Carlos-SP
317-BRF Chapecó-SC

Automação e Software

C007 - Cooprata Prata-MG
C057 - Granja Alvorada Angatuba-SP
C060 - Agrogen Guarapuava-PR
C079 - BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
C080 - Cooper A1 Mondaí-SC
C088 - BRF Videira-SC
C091 - SCALA Sacramento-MG
C094 - Frísia Carambeí-PR
C112 - JBS Brasilia-DF

C244 - Louis Dreyfus Bebedouro-SP
C285 - Louis Dreyfus Paranaguá-PR
C298 - JBS Xanxerê-SC
C307 - SoyaMill Rio Claro-SP
C310 - ADORO São Carlos-SP
C317 - BRF Chapecó-SC
C336 - Panelaço Alimentos Turvo-SC

#PROJETOSESERVICE

Projetos e Instalações/Obras Elétricas
Vanio Arend - vanio.arend@agpr5.com
Eduardo Marques - eduardo.marques@agpr5.com

C003 - JBS Criciúma-SC
C031 - JBS Dourados-MS
C080 - Cooper A1 Mondaí-SC
C091 - SCALA Sacramento-MG
C112 - JBS Brasilia-DF
C244 - Louis Dreyfus Bebedouro-SP
C310 - ADORO São Carlos-SP
C317 - BRF Chapecó-SC
C319 - Yerbalatina Colombo-PR

C324 - JBS Seberi-RS
C326 - Copagri Cuiaba-MT
C330 - Agrominas Araguaína-TO
C331 - Frigobet Betim-MG
C334 - JBS Caarapó-MS
C335 - GT FOODS Paraíso do Norte-PR
C336 - Panelaço Alimentos Turvo-SC

Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com
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#DS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DS - Diálogo de Segurança


