
 

“Somos uma empresa comprometida em ser a melhor e nada menos do que isso” 

 

6 conselhos inusitados que podem mudar a sua carreira para 
sempre 
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.1. Você não precisa escolher uma 
profissão. 
Já começa na época do vestibular: a 
sociedade nos força a escolher 
uma carreira e incorporá-la como uma 
parte fundamental de quem somos. No 
fim das contas, não funciona. “Não é 
preciso escolher entre duas ou três coisas 
que você ama”, diz Gattermayr. “Você 
pode trabalhar durante a semana numa 
área e no fim de semana em outra, sair do 
trabalho e ir fazer consultoria ou dar aulas 
e mais uma infinidade de possibilidades”. 
Quem acha que precisa escolher uma 
única área acaba entediado 
e desmotivado, o que muitas vezes 
produz a troca frequente de empregos. 
Porém, é preciso ter cuidado para não 
perder o foco. “Para cada atividade 
paralela, é preciso se dedicar e traçar 
metas”, explica ela. “Para onde você quer 
ir com cada uma delas?”. Se não houver 
conexão com os seus objetivos de vida, 
abrir o seu leque de atuação só deixará 
você esgotado. 
2. Não procure um trabalho que você 
ama. Procure amar o seu trabalho. 

Ninguém em sã consciência deseja fazer 
aquilo de que não gosta. No 
entanto, perseguir o ideal de um emprego 
“divertido” costuma resultar em 
frustração. Para Gattermayr, o conceito 
está invertido. “Procure amar o seu 
trabalho, seja ele qual for, 
experimentando novas atividades e 
competências escondidas em 
você mesmo”, diz ela. “Às vezes 
aterrissamos em empregos em que jamais 
nos imaginamos e eles acabam trazendo 
muita felicidade”. 
Quem procura trabalhar só com o que 
ama pode confundir hobby com trabalho 
ou se decepcionar ao finalmente 
conseguir o seu emprego dos sonhos. 
Segundo a coach, não há nada de errado 
em buscar oportunidades numa área com 
a qual você tem afinidade. Só é 
importante não se prender 

exclusivamente a isso na hora de 
fazer as suas escolhas. 
3. Ter um único mentor não funciona. 
Contar com uma pessoa mais experiente 
que você para ajudar nas suas decisões 
profissionais é essencial. Porém, 
dificilmente esse único indivíduo 
terá todas as respostas de que você 
precisa. É muito mais eficaz formar um 
time de mentores de carreira. 
“Escolha 5 áreas da sua vida em que 
você quer melhorar, e pense 
em profissionais que são modelos para 
você nesses assuntos”, orienta 
Pontes. “Pergunte se vocês 
podem agendar sessões de mentoria de 
dois em dois meses”. A maioria das 
pessoas se sente lisonjeada com o 
convite e tem grandes chances de aceitá
-lo, completa ela. 
4. Dinheiro não é objetivo, é meio. 

“Se a meta da sua carreira é ganhar 
dinheiro, pense melhor”, 
aconselha Gattermayr. “Seu objetivo 
deve sempre ser algo maior, alinhado 
com seu propósito de vida e com o 
legado que você quer deixar”. Quando 
um profissional coloca a recompensa 
financeira como alvo principal, suas 
decisões se tornam imediatistas, 
simplórias e confusas. Entender a 
remuneração como objetivo também 
pode inibir inovações e investimentos 
mais ousados no futuro. 
De acordo com a especialista, o 
dinheiro deve ser entendido como 
meio estratégico para ter sucesso. Ele 
não pode ser ignorado, já que você 
precisará de grandes “colchões” para 
realizar grandes saltos. “Se você 
constrói uma reserva generosa aos 
poucos, garante que, toda vez que 
estiver infeliz e quiser mudar de vida, 
terá como fazê-lo”, resume Gattermayr. 
5. Participar dos “jogos políticos” do 
escritório é bom. 
A constante exposição a escândalos de 

corrupção contribui para que 
muitos brasileiros criem uma certa 
ojeriza à ideia de fazer política no 
trabalho– como se qualquer movimento 
estratégico para alcançar um objetivo 
fosse necessariamente antiético. Porém, 
buscar o isolamento político como 
forma de evitar problemas não é uma 
atitude inteligente. 
Segundo Pontes, até quem pensa que 
não faz política no trabalho está 
fazendo — só que muito mal. “Você 
sempre será um ponto na rede do 
poder”, explica. “Você precisa entender 
a sua influência e usá-la de forma ética, 
para atingir resultados bons tanto para 
você quanto para o coletivo”. Participar 
desses jogos de forma responsável, mas 
consciente, é fundamental para ganhar 
cada vez mais projeção e se manter 
influente. 
6. Trabalho é só…trabalho. 
Num mundo que glamouriza a 

sobrecarga de trabalho, muita gente age 
como se a carreira fosse sua razão de 
existir. De acordo com Gattermayr, 
é preciso repensar essa postura 
mental.“Trabalho é só trabalho, e encará
-lo como tal ajuda a diminuir o estresse 
e a tomar decisões melhores”, diz ela. 
Isso não significa isentar-se das 
responsabilidades, mas buscar um 
distanciamento mínimo para preservar a 
sua saúde e continuar apto a fazer boas 
entregas. 
Pense no trabalho de um médico que 
salva vidas num pronto-socorro. Ele 
precisa impedir que a compaixão pelo 
paciente se transforme em pena e dor, 
ou não conseguirá trabalhar. Em 
qualquer área, o comprometimento com 
a carreira não pode se converter em 
servidão. “Você é muito mais do que os 
seus resultados”, resume a especialista.  
 
Obs.: veja a reportagem completa em: http://
exame.abril.com.br/carreira/6-conselhos-
inusitados-que-podem-mudar-a-sua-carreira-
para-sempre/ 
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Pedro de Lara Operador de Pátio 04/11 
Francisco das C. B. de Freitas Operador de Paleteira 05/11 
Alisson Welington Pollein Analista de Faturamento 06/11 
Marcelo Vieira da Costa Operador de Empilhadeira 06/11 
Allan William dos Santos Manutentor 12/11 
Eduardo Otávio Pereira Conferente 13/11 
Daniel P. J. de Oliveira Souza Técnico de Inspeção SIF 15/11 
Robson Fidelis Inspetor de Qualidade 22/11 
Roni Preifz dos Santos Jardineiro 24/11 
Alex Belmiro de Oliveira Operador de Empilhadeira 27/11 
Stefany Batista Menor Aprendiz 27/11 

 

 
No mês de outubro os que fizeram história na SAFRIO, foram: 
 

 

1 ano de empresa:  

Gilson Alcantara Vianna 
Jerivaldo Silva Guimarães 
Kimberly Menezes da Silveira 
Pedro Bastos da Costa 

2 anos de empresa:  

Allan Willian dos Santos 
Claudenir Ramos da Silva 
Indiomar Bonaldi de Lima 

Organização 

Rodovia Antônio Heill, 4155  

Bairro: Itaipava Itajaí 

32418500 

5 anos de empresa:  

Francisco Teixeira da Cruz 
Robson Fidelis 

Novos colegas que começaram em outubro: 
 
- Bruno Rodrigues de Lima - Operador de Paleteira  
- Lourivan M. de Souza - Op. de Emp. Plataforma 
- Marcos Martins Ferreira - Conferente de Terminal 
- Samuel Eloi Ferreira - Operador de Paleteira 
- William da Silva Custodio - Operador de Paleteira 

REUNIÃO GERAL OUTUBRO 
A reunião geral referente ao mês de outubro acabou acontecendo 
na primeira semana de novembro. Pois a empresa estava em 
negociação para trocar o plano de Saúde. A partir do dia 1º de 
dezembro estaremos cobertos pela AGEMED. A empresa fez 
esta opção, pois, somados os ajustes 2015 e 2016 da UNIMED, 
totalizavam 33% de aumento no custo do plano. A SAFRIO 
levou em consideração um plano mais atrativo financeiro, porém 
que não deixasse a desejar no atendimento. A vantagem da 
AGEMED está na quantidade de profissionais cadastrados, não 
ficando atrás em relação ao atendimento que tínhamos no 
convênio da UNIMED, outra vantagem é a cobertura, que 
deixou de ser regional e se tornou nacional. Uma mudança 
significativa foi a alteração da mensalidade linear (todos 
custavam o mesmo valor no plano) para mensalidade por faixas 
etárias, ficando mais acessível para colocar dependentes 
(principalmente filhos), visto que a maioria das faixas etárias 
estão abaixo do valor linear que era cobrado pela UNIMED. 
Outros assuntos da reunião: Cozinha - temos que ter uma 
conscientização sobre a quantidade servida no nosso prato 
durante às refeições, primeiramente por que depois de nós tem 
outros colegas que também irão almoçar/jantar e devido ao 
desperdício de comida, não há problema da pessoa se servir 

novamente, mas tem que ter o cuidado de 
não colocar comida fora.  
Horário de intervalo - tem algumas pessoas 
que estão chegando antes do seu horário de 
bater o ponto e ficam esperando ou vão ao 
banheiro e depois batem o ponto para o 
horário de intervalo e ainda fazem a sua 
higiene bucal depois que batem o retorno do 
intervalo. O horário de intervalo tem que ser 
respeitado, essas “extensões” propositais 
prejudicam a produtividade da empresa e 
também sobrecarrega os colegas que estão 
cumprindo seus horários da maneira correta. 
Brincadeiras desnecessárias - Precisa haver 
um respeito entre os colegas de trabalho, se 
uma pessoa não gosta de um tipo de 
brincadeira tem que respeitar, pois o nosso 
objetivo é o trabalho e não as brincadeiras, 

da mesma forma o uso do rádio, deve ser 
para atividades profissionais. 
Para finalizar, uma informação para reflexão. 
não é difícil perceber nas empresas a nossa 
volta ou em nossas casas, o custo para 
sobreviver ou manter um negócio está cada 
vez mais difícil. Desde que essa crise 
começou a SAFRIO vem se reinventando, 
tudo para que a empresa consiga manter o 
seu negócio e também cumpra com todas 
suas obrigações com as pessoas que 
trabalham aqui. Fizemos muitas 
modificações, algumas para se adequar a 
novas interpretações da lei, outras para nos 
mantermos competitivos no mercado. Mas o 
que vale frisar é, independente do que 
momento que o país atravessa, a SAFRIO 
consegue manter as suas obrigatoriedades e, 
diferente de outras empresas que tiveram que 
cortara benefícios, a SAFRIO fez e continua 
fazendo seu esforço para manter os 
benefícios a todos nós.  

Datas Comemorativas: 
 
02 - Dia de Finados 
15 - Proclamação da República 


