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Dedicar 30% do tempo à inovação é 
essencial para crescer, diz consultor.

Salmos 139: 7-11

NewsLetter

Mas eu ando na minha sinceridade; livra-me e tem piedade de mim.
O meu pé está posto em caminho plano; nas congregações louvarei ao 

Senhor.

Salmos 26:11,12
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Os mercados são diferentes. Nos EUA, 
temos muitas pessoas que deixam 
faculdades de altíssimo nível e constroem 
empresas, em geral com capital próprio.

O empreendedorismo virou moda, e 
as pessoas não veem que precisam ter 
dinheiro para isso. Não dá para apostar 
sem embasamento e estratégia.

No caso brasileiro, é vital construir um 
relacionamento com bancos, já que o 
número de investidores é menor, e o 
empreendedor precisará das instituições 
para se financiar. Aqui, destaca-se quem 
sabe lidar com dinheiro.

Como montar uma equipe?

O fator técnico importa, mas o 
comportamental, neste caso, é mais 
relevante. Não adianta contar com 
profissionais de ótimo currículo que 
desistem no primeiro problema.
A jornada é difícil, então é vital se cercar 
de quem soluciona problemas rápido 

e sozinho. Assim, cria-se uma relação de 
confiança.

Como incentivar inovação nas pequenas 
empresas?
A vantagem dos pequenos é que a tomada 
de decisão fica centralizada. Por isso, ele 
pode implementar ideias e corrigir a rota 
com facilidade. Mas o empresário precisará 
de uma estratégia de sobrevivência, inclusive 
financeira, para que consiga aprimorar seu 
modelo de negócio na prática.

Vale buscar informações em relatórios 
de grandes consultorias, divulgados 
gratuitamente. Mas ele deve entender quais 
são suas opções antes de tomar decisões.
Ninguém acerta de primeira, e criar uma 
empresa é tentativa e erro.

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/
mercado/2017/10/1928828-dedicar-30-
do-tempo-a-inovacao-e-essencial-para-
crescer-diz-consultor.shtmlWW

 
Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face?

Se subir ao céu, lá tu estás; se fizer no inferno a minha cama, eis que 
tu ali estás também.

Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar,
Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá.

Se disser: Decerto que as trevas me encobrirão; então a noite será luz 
à roda de mim.

 
Salmos 139:7-11

#MARKETINGEDESIGN
Anita Dal Pont - anita.silva@agpr5.com

25/08

#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

Dedicar 30% do tempo à inovação é 
essencial para crescer, diz consultor.

Para fazer uma empresa crescer rápido, é preciso dedicar pelo menos 30% do tempo para 
caçar novas ideias e tendências do mercado. A opinião é do pesquisador Hitendra Patel, 52, 
professor da Universidade de Toronto, no Canadá.

“Quem tem problemas para fazer isso 
passa tempo demais dando atenção a 
problemas operacionais, que deveriam 
ser delegados à equipe”, afirma Patel, 
que é consultor de inovação e líder da 
consultoria IXL Center, na região de Boston 
(EUA). 

O professor, nascido na Zâmbia de família 
indiana, é cidadão americano e britânico. 
Ele sugere que os brasileiros aprendam 
a lidar com dinheiro. Assim, fica mais 
fácil criar uma estratégia que permita 
aprimorar o modelo de negócio já com a 
empresa em pé, mesmo em um mercado 
com poucos investidores.

Patel lembra que não se pode esperar 
sucesso já na primeira tentativa. “É na 
prática que se entenderá onde cabem 
melhorias”, diz.

Folha – Como acelerar rápido uma 
empresa?
Hitendra Patel – Antes de pensar em 
crescer, deve-se entender os aspectos que 
envolvem o dia a dia: gestão de pessoas, 
contabilidade, folha de pagamento e 
marketing. Aí é possível aprimorar os 
serviços já oferecidos, considerando o 
futuro do mercado. Deve-se investir ao 
menos 30% do tempo para testar ideias 
e levantar opiniões, reduzindo custos não 
só dos produtos, mas das tentativas.

Cerca de 80% conseguem. Os 20% 
restantes, em geral, têm problemas 
porque o presidente passa tempo demais 
apagando incêndios. É compreensível, já 
que ele precisa manter sua receita para 
que a empresa sobreviva. Por isso, a 
equipe precisa conseguir tocar o barco 
sozinha.

Quais características são vitais para esse 
empreendedor?
Os melhores são bons vendedores e, para 
vender uma ideia, é vital ter um objetivo 
fácil de angariar interesse do público, 
como alimentar mais pessoas ou melhorar 
a saúde de uma comunidade.

Carisma ajuda, mas saber vender é algo 
que pode ser aprendido. Sem isso, é difícil 
até conseguir bons parceiros.

É difícil empreender sozinho. Até Steve 
Jobs tinha Steve Wozniak. O segredo é 
cercar-se de pessoas cujas habilidades 
se complementam. Assim, a pessoa não 
precisará aprender tudo por conta própria, 
e as coisas andarão mais rápido. 

É preciso, também, ter persistência para 
enfrentar obstáculos, que são normais 
nesse processo.

O que os brasileiros podem aprender com 
empreendedores de países desenvolvidos?
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Acesse nosso Instagram: 
instagram.com/agpr5a5group

Datas Comemorativas

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

31/08 - Dia do Nutricionista

03/09 - Dia do Biólogo

Anita Dal Pont - anita.silva@agpr5.com

AGPR5 nas mídias 

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

Aniversariantes

01/09 02/09

03/0902/09

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

Jessica Kieslarck

Victor Cardoso Felipe

Felipe Vaz Franco Sabino

Ramon Garcia Pereira

#MARKETINGEDESIGN
Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Manuella Florentino - manuella.silva@agpr5.com
Anita Dal Pont - anita.silva@agpr5.com

#SETEMBROAMARELO

Fatores de risco e sinais de alerta de suicídio (Parte I)

O suicídio é uma das principais causas de mortalidade 
no Brasil e no mundo. No entanto, o conhecimento 
dos fatores de risco e sinais de alerta pode auxiliar 
na sua prevenção.

1. Histórico pessoal: Tentativa prévia é o principal 
fator de risco para o suicídio. Indivíduos que já 
tentaram o suicídio têm de cinco a seis vezes mais 
chances de tentar novamente.

2. Ideação suicida: Comentários que demonstrem 
desespero, desesperança e desamparo podem ser 
manifestação de uma ideação suicida. Atenção a 
expressões como “eu desejaria não ter nascido”, 
“caso não nos encontremos de novo’, ‘eu preferia 
estar morto - são sinais de alerta.

3. Fatores estressores crônicos e recentes: Eventos 
estressores significativos, como separação conjugal, 
migração ou perda de uma pessoa próxima, além 
daqueles que levem a prejuízo econômico e social, 
como falência e perda do emprego, estão associados 
ao surgimento de pensamentos suicidas.

4. Organizar detalhes e fazer despedidas: É de extrema 
importância observar se existe algum comportamento 
que sugira uma preparação para o suicídio: mensagens 
de despedida (bilhetes ou recados nas mídias sociais), 
cartaz, testamentos, doação de posses importantes e 
acúmulo de comprimidos são alguns exemplos. Além 
disso, verificar se há ‘comportamento de despedida”, 
como ligações incomuns a parentes ou amigos dizendo 
adeus, como se não fosse vê-los outra vez.

Fonte: https://www.setembroamarelo.com/_files/
ugd/26b667_97d86b25b3974012a44c58be08eeee56.
pdf



298 299
Edição 35 - W35 - Ano 22 - 29/08 a 04/09/2022 Edição 35 - W35 - Ano 22 - 29/08 a 04/09/2022

Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com

Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com

Academy Service

Academy Service

Maria Eduarda Faviano - maria.eduarda@agpr5.com

Maria Eduarda Faviano - maria.eduarda@agpr5.com

ACADEMY AGPR5 - CONCLUSÃO DOS CURSOS

ACADEMY AGPR5 - CERTIFICADO

Vitor Cardoso Felipe
Curso: Conceitos básicos C#

Alunos do curso de Aprendizagem 
Industrial em Eletricista de Manutenção em 

Eletroeletrônica do Bairro da Juventude

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

VISITA TÉCNICA
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Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com

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

007 - Cooprata Prata-MG
014 - BRF Brasil Foods SA Nova Mutum-MT
015 - BRF Brasil Foods SA Rio Verde-GO
031 - JBS Dourados-MS
043 - Mantiqueira Primavera do Leste-MT
053A - Cargill Quatro Pontes-PR
060 - Agrogen Guarapuava-PR
061 - JBS Santo Inácio-PR
063 - Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
065 - Frigorífico Nicolini Nova Araçá-RS
088 - BRF Videira-SC

Automação e Software

C002 - JBS Nuporanga-SP
C003 - JBS Criciúma-SC
C014 - BRF Brasil Foods SA Nova Mutum-MT
C015 - BRF Brasil Foods SA Rio Verde-GO
C017 - Coocam Campos Novos-SC
C043 - Mantiqueira Primavera do Leste-MT
C053A - Cargill Quatro Pontes-PR
C057 - Granja Alvorada Angatuba-SP
C060 - Agrogen Guarapuava-PR
C063 - Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
C079 - BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
C080 - Cooper A1 Mondaí-SC
C088 - BRF Videira-SC
C090 - BRF Brasil Foods Mineiros-GO
C091 - SCALA Sacramento-MG

C102 - BRF 
Faxinal dos Guedes-SC
C174 - Nutrisoma Patrocínio-MG
C231 - Indukern Jundiaí-SP
C264 - Geraleite São Gotardo-MG
C298 - JBS Xanxerê-SC
C317 - BRF Chapecó-SC
C321 - Copagril Marechal Cândido Rondon-
PR
C326 - Copagri Cuiaba-MT
C330 - Agrominas Araguaína-TO
C335 - GT FOODS Paraíso do Norte-PR
C336 - Panelaço Alimentos Turvo-SC

#PROJETOSESERVICE

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

C031 - JBS Dourados-MS
C070 - Detroit Brasil Itajaí-SC
C080 - Cooper A1 Mondaí-SC
C212 - CooperA1 Itapiranga-SC
C244 - Louis Dreyfus Bebedouro-SP
C285 - Louis Dreyfus Paranaguá-PR
C313 - LAR Caarapo-MS

C319 - Yerbalatina 
Colombo-PR
C324 - JBS Seberi-RS
C330 - Agrominas Araguaína-TO
C333 - Comil Cascavel-PR
C336 - Panelaço Alimentos Turvo-SC
C339 - Cooasgo São Gabriel do Oeste-MS

Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

090 - BRF Brasil Foods Mineiros-GO
095 - BRF Jataí-GO
102 - BRF Faxinal dos Guedes-SC
104 - Vibra Itapejara D’Oeste-PR
106 - Salus Group Santo Antonio de Posse-SP
112 - JBS Brasilia-DF
145 - Mantiqueira Itanhandu-MG
231 - Indukern Jundiaí-SP
272 - Nutribio Sinop-MT
310 - ADORO São Carlos-SP
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#DS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DS - Diálogo de Segurança


