
GP2 do Eneagrama: aprendendo a neutralizar os vícios  

Com a palavra a Coordenadora-Geral 

CAIU NA REDE 

E em continuação a capacitação 

em Eneagrama na Gestão de Pes-

soas, parte dos Agentes de De-

senvolvimento de Pessoas (ADPs) 

se encontraram novamente nos 

dias 29, 30 e 31 de maio para o 

GP2 desse curso. Dessa vez, o 

instrutor Márcio Schultz iniciou a 

programação com uma pequena 

revisão sobre as 9 janelas do 

Eneagrama e depois focou no 

processo de neutralização dos 

vícios emocionais de cada tipo, 

assim como na melhoria do con-

vívio com as variadas personali-

dades, em especial, no ambiente 

de trabalho. 

Para Élcio Lopes, ADP da SFA-PE,  

“o segundo encontro do curso foi 

importante porque nele pudemos 

reforçar o que foi aprendido ante-

riormente, reforçando o assunto 

dado no primeiro encontro e 

aprendendo sobre como podemos 

identificar e tirar proveito das 

competências emocionais dos 

nossos colegas de trabalho, além 

de aprendermos a lidar com as 

dificuldades de cada um. E o nos-

so maior desafio agora é repassar 

o nosso conhecimento para os ou-

tros colegas de trabalho”. 

Após a conclusão do GP1 e GP2, 

a ADP da SFA-RN, Claésia No-

gueira, assim definiu essa experi-

ência: “um desafio que se coloca 

diariamente para os líderes das 

instituições é a gestão de pessoas. 

Lidar com as diferenças, subjetivi-

dades e características únicas de 

cada colaborador torna a tarefa 

complexa e exige destes líderes 

ferramentas que possibilitem 

identificar os perfis, conciliar as 

metas com a humanização das re-

lações interpessoais e reduzir o 

efeito das dificuldades das pesso-

a s  e n v o l v i da s .  O  C u r s o 

“Eneagrama da Gestão de Pesso-

as” me permitiu reconhecer, atra-

vés das técnicas apreendidas, as 

emoções que embasam as ações 

das pessoas, permitindo cultivar 

as competências emocionais e mi-

nimizar os vícios advindos também 

de emoções. Entender as singula-

ridades dos membros da equipe e 

minhas próprias competências, 

eleva extraordinariamente a quali-

dade das relações e dos resulta-

dos, culminando no crescimento 

exponencial da qualidade de vida 

no ambiente de trabalho, além da 

esfera pessoal”. 

Concluída tal capacitação, que a 

Rede possa se fortalecer com tais 

conhecimentos e mudanças de 

atitudes em prol do desenvolvi-

mento de pessoas no MAPA. 

O “Caiu na Rede” desta edição convidou a Coordenadora-Geral da Escola Nacional de Ges-

tão Agropecuária (ENAGRO/DGG/MAPA), Luciana Barbosa (foto), para falar um pouco sobre 

a Rede de ADPs dessa Escola e sua importância. 

Luciana declarou que o objetivo de reativar a Rede foi justamen-

te para apresentar aos servidores do MAPA o papel institucional 

da ENAGRO, assim como de criar um canal de comunicação mais 

efetivo com as unidades descentralizadas (SFAs, LFDAs, CEPLAC 

e INMET), apoiando as políticas de desenvolvimento de pessoas 

da pasta por meio da Escola. 

Quando questionada sobre qual a relevância da Rede para o al-

cance dos objetivos da ENAGRO, a Coordenador-Geral destacou 

que: “considerando que o objetivo da ENAGRO é criar um ambi-

ente flexível, dinâmico e sinérgico para promoção da aprendiza-

gem de conhecimentos estratégicos, essenciais à melhoria contí-

nua dos arranjos produtivos e sociais da agropecuária, a Rede foi 

instituída com a finalidade de viabilizar esse ambiente”. 

Já quanto as expectativas da ENAGRO em relação a nova geração que compõe a Rede, Lucia-

na Barbosa disse que espera que esses ADPs sejam atores colaborativos, sentindo-se convi-

dados a pensar estrategicamente, tomar decisões, e se responsabilizar individualmente por 

elas e que possam levar os benefícios das ações implementadas às suas unidades. Ainda, 

que os ADPs atuem, realmente, em rede, compartilhando anseios, melhores práticas e lições 

aprendidas, propondo parcerias com as Escolas de Governo e demais instituições de ensino 

públicas ou privadas, instituições congêneres, organismos nacionais e internacionais. 

E para fechar esta conversa, quando perguntada sobre quais os projetos de futuro para os 

Agentes de Desenvolvimento de Pessoas, ela informou quanto a intenção de expandir a Rede 

de forma a alcançar a missão da ENAGRO, em especial, no apoio à aprendizagem contínua e 

efetiva que prepare todos os envolvidos nos arranjos produtivos e sociais da agropecuária 

com competência e ética.     

Parabéns, ADP! 

Pedro Ferreira 
(ADP/SFA-MA) 

27/7 

Claésia Nogueira 
(ADP/SFA-RN) 

13/8 
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Turma de APDs no GP2 do curso de Eneagrama realizado na ENAGRO (SIA) 

Quem é você, ADP? 

E desta vez no “Quem é você, 

ADP?”, conheceremos um 

pouco melhor o ADP da Supe-

rintendência Federal de Agri-

cultura na Bahia (SFA-BA), An-

tônio Vitorino Alves Brito 

(foto). 

Vitorino tem 52 anos e é 

Agente Administrativo. Traba-

lha na Divisão de Apoio Admi-

nistrativo (DAD/SFA-BA) e é 

casado há 12 anos. Formado 

em Administração de Empre-

sas pela Universidade Católi-

ca de Salvador (UCSAL), tam-

bém é Especialista em Gestão 

de Pessoas com ênfase em 

Gestão por Competências pe-

la Universidade Federal da 

Bahia (UFBA). 

Fora do trabalho, o ADP da 

SFA-BA nos revela que: “curto 

o meu tempo livre assistindo 

filmes e seriados, preferencial-

mente os que retratam casos 

verídicos, e curto leituras de 

livros nos gêneros: drama, fic-

ção científica e romance poli-

cial. Outro momento que curto 

bastante é o exercício das ar-

tes plásticas, especificamente 

nos trabalhos em argila 

(escultura) e em pintura a 

óleo, que são momentos de 

grande relaxamento e conten-

tamento pelo resultado que 

sempre me surpreende, desde 

que comecei a dedicar meu 

tempo a essa atividade, em 

2017”. 

Quando questionado sobre a 

razão de ser um Agente de 

Desenvolvimento de Pessoas, 

ele respondeu que “a oportu-

nidade oferecida pela 

ENAGRO veio num momento 

em que buscava uma nova di-

nâmica na minha vida de servi-

dor público, em que estava à 

beira de um conflito motivacio-

nal pela dinâmica burocrática, 

desestimulante e sem propósi-

tos definidos, que permeavam 

minha rotina de trabalho.  Na 

verdade, já tinha dado um pas-

so na minha mudança de atitu-

de, com a minha aprovação no 

curso de Especialização da 

UFBA; o chamado para concor-

rer ao “posto” de ADP veio 

confirmar meu propósito de 

me dedicar a essas atividades 

relacionadas ao desenvolvi-

mento de pessoas.  Mesmo 

porque, sinto-me bem à vonta-

de, disposto e entusiasmado 

para desenvolver ações que 

contribuam com o fortaleci-

mento da ENAGRO, principal-

mente junto as unidades des-

centralizadas do MAPA, dando 

mais visibilidade ao planos e 

projetos de capacitação dos 

servidores. Acredito que o 

olhar atento às necessidades 

de melhoria dos servidores 

propiciará o desenvolvimento 

de projetos voltados à qualifi-

cação desses servidores, pro-

movendo desenvolvimento de 

suas competências, habilida-

des e atitudes de modo seguro 

e eficiente”. 

E para finalizar esse bate pa-

po, perguntamos a Vitorino 

como ele pode ajudar a Rede 

e assim disse: “encontro-me 

preparado e disposto a cola-

borar com a Rede de ADPs em 

todas as demandas que surgi-

rem, por acreditar que essa 

iniciativa se apresenta como 

um projeto inovador e motiva-

dor, proporcionando ao servi-

dor público a atenção necessá-

ria ao seu desenvolvimento 

profissional e pessoal, o que 

refletirá positivamente no seu 

desempenho funcional e, con-

sequentemente, nos resultados 

dos serviços públicos presta-

dos à sociedade. Acredito mui-

to na ideia de que melhorando 

a qualidade do servidor, pes-

soal e intelectualmente, essa 

melhoria refletirá positivamen-

te no ambiente de trabalho, na 

cultura organizacional e nos 

resultados apresentados à so-

ciedade, cumprindo com o seu 

propósito e razão de existir 

dos servidores públicos”. 

Acabamos de saber um pouco 

mais da vida de Antônio Vito-

rino, ADP da SFA-BA.       

Sugestão 

Curso EAD Ética e Serviço 

Público 

20h/aula - ENAP 

Mais informações: 

https://

www.escolavirtual.gov.br/

curso/4  

 

Curso EAD Desenvolvimento 

de Equipes 

10h/aula - ILB 

Mais informações: 

https://

saberes.senado.leg.br/

course/index.php?

categoryid=206  

Missão dada é missão cumprida! 
A Rede de ADPs da ENAGRO recebeu a missão de 

divulgar e apoiar o Curso de PAD na prática, que 

está sendo realizado de 24 a 28 de junho, capacita-

ção essa promovida pela Escola em parceria com a 

Corregedoria-Geral do MAPA. 

E como missão dada é missão cumprida na Rede, os 

ADPs espalhados por todo o Brasil se mobilizaram 

para chegar ao objetivo proposto pela ENAGRO. 

Foram e-mails, elaboração de artes, conversas com 

servidores nos corredores e de sala em sala para sensibilizá-los e motivá-los a participar 

desse curso, que por sua vez, é de suma importância para a formação do público-alvo, que 

poderá compor comissões de Processos Administrativos Disciplinares em alguma oportuni-

dade. 

A capacitação está acontecendo, mas desde já é preciso reconhecer o trabalho da Rede nes-

sa empreitada. Parabéns a todos os ADPs da ENAGRO pelo comprometimento, empenho e 

responsabilidade! 
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