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Há alguns anos, a VitalSmarts Research, uma consultoria de treinamento e
desenvolvimento de liderança focada no comportamento humano, descobriu, em uma
pesquisa com cerca de 1000 funcionários, que 97% deles tinham Career limiting habits
(CLH) ou hábitos limitantes da carreira.
Muitos gestores eram pessimistas quanto à
probabilidade de seus funcionários mudarem.
Eles acreditavam que apenas 10 a 20% de
seus funcionários realmente realizariam
mudanças significativas e duradouras. E cerca
de 46% dos gerentes disseram que abordar
um CLH é três vezes mais importante do que
abordar habilidades técnicas.

a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe
“ Quando
alívio à minha alma.”
									

Salmos 94:19
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2. Resistência
Em seu livro, pessoa certa no lugar certo,
Eduardo Ferraz, comenta que pessoas que
tem resistência, acham que estão sempre
certas, por isso tendem a resistir a mudanças,
sempre buscam um bom argumento para
não realizar e não mudar.

Infelizmente, a pesquisa da Harvard business Profissionais excelentes, sabem que suas
review mostra que a maioria de nós tem ideias, os conceitos que criaram, podem ser
conhecimento dessas deficiências, porém aperfeiçoando com o tempo.
poucos avançam muito na sua superação.
3. Procrastinação:
Os 10 principais CLHs identificados na
pesquisa:
Você tem dificuldade com horários? Não
cumpre prazos? Se sente incapaz de dar
1. Falta de confiabilidade
conta do trabalho?
O sucesso na carreira exige que as pessoas
confiem em você, que cumpram com sua
palavra e saibam que você cumprirá seu
compromisso. Líderes que não passam
confiança, podem ameaçar o sucesso de
suas equipes.

Pode ser por excesso de trabalho, nesse caso
pode avaliar a sua agenda e organizar as
suas demandas.
Agora, se a pessoa sempre foi assim, pode
ter alguns problemas, como não ser levada a
sério, passa por um certo desprezo.

Certamente, a falta de confiabilidade pode
estar na falta de organização e na dificuldade Buscar mentorias, fazer coaching, cursos
de dizer não, essa foram as principais causas, sobre administração do tempo, podem ajudar
segundo Joseph Grenny.
a mudar esses hábitos que são destrutivos
para o seu crescimento.
O que pode ajudar, é procurar desenvolver
as competências de liderança, entender quais 4. Pessimismo:
habilidades precisarão ser desenvolvidas,
para gerar mais confiança e engajamento Você está sempre mal-humorado? Você é
com o time.
crítico demais? Sempre reclama?
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Isso pode gerar um impacto com as pessoas
que estão ao seu redor, sendo uma pessoa
mal vista.
O pessimismo, é diferente da resistência,
onde esse a pessoa tem um bom argumento
para não fazer, já o pessimismo não traz
sugestões, ou opções diferentes da que foi
proposta.
Para amenizar esse comportamento, é legal
olhar o lado prático das coisas, trazendo
junto com a crítica, alguma solução.
5. Descompromisso:

7. Insegurança:

muitas oportunidades.

Segunda Ferraz, é natural que todos que
iniciam em um novo trabalho ou novo cargo
de liderança, tenham insegurança.

Um pequeno esforço, dentro das suas
limitações, lhe ajudará a passar uma outra
imagem.

Se por acaso, você já está algum tempo no
cargo, conhece bem o assunto e mesmo assim
apresenta resultados baixos, o interessante é
buscar ousar mais, pois a insegurança pode
causar uma certa paralisia.

10. Aversão aos estudos:

Pessoas inseguras, acabam dando sinais,
muitas vezes não verbais, que não gostam ou
não querem assumir novos desafios.

Falta de comprometimento, perda do
interesse, essas poucas atitudes, podem
ser destrutivas para o profissional, ele
acaba sendo aquele colaborador que não
aparece, como se fosse invisível.

Ousadia não quer dizer que você precisa
correr riscos, mas sim buscar novos desafios e
se errar pelo menos tentou.

Essa falta de empenho, pode estar atrelada
a não gostar do que faz, não confiar na
empresa, ou falta de interesse em crescer.

Mesmo que você trabalhe sozinho, e dependa
de outros profissionais, pensar só em si, faz
você se afastar das outras pessoas e certamente
elas não irão lhe chamar para novos projetos
no futuro.

Interessante aqui, é olhar novos projetos na
empresa, que tenham mais afinidades com
você, isso vai fazer você se motivar e talvez
lhe traga aquele brilho nos olhos.
Senão for o caso, o interessante é procurar
novos locais de trabalho.
6. Desrespeito e instabilidades:
Se você está constantemente irritado, com
excesso de raiva e tristeza ou tem sensação
muito ruim, talvez possa ser o ambiente
inadequado na qual você está.
O interessante é reconhecer, não existe
problema algum em admitir que precisa de
ajuda.
Para controlar estas instabilidades e
diminuir a variação de humor é legal
procurar terapias (ioga, meditação, são um
bom exemplo) ou processo de mentoria e
coaching.
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8. Egoísmo

Ser muito individualista nos tempos atuais até
trazem algum resultado no curto prazo, porém
no futuro certamente irá se prejudicar.
Compartilhar, dividir as conquistas e seus
interesses podem ajudar você a alavancar na
carreira.
Quando se tem uma boa intenção, se
preocupando com as necessidades do grupo,
isso traz grande resultados.
9. Antipatia:
Lógico, existem profissões que não tem muito
contato com o público ou com colegas de
trabalho, a antipatia pode não ser um fator
limitante.

Se você não busca se atualizar, não vai
atrás das tendências da sua profissão, pode
demostrar falta de ambição e pode causar
grandes problemas para o seu crescimento
profissional.
Estudar, ler mais livros, estimulará o seu
cérebro, novas perspectivas se abrirão,
muitas vezes oportunidades que você não
tinha nem se quer percebido.
Conclusão:
A diferença entre a carreira que você
tem hoje, com a que você quer amanhã,
provavelmente está nestes hábitos limitantes.

Escolha o hábito que tem o maior impacto
limitante na sua carreira e busque neutralizálo, comece com um.
Pesquisas mostram que quando a gente
atenua ou diminui os hábitos limitantes os
nossos pontos fortes aparecem com maior
intensidade, porque os erros ficam mais em
evidência do que os acertos, na percepção
das pessoas. ccontato@eduardozanini.
com.br
Trecho publicado originalmente em:
www.eduardozanini.com.br
h t t p s : / / w w w. l i n k e d i n . c o m / p u l s e /
h%C3%A1bitos-que-podem-limitar-oseu-crescimento-na-carreira-zanini/
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D

isse o SENHOR ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até
que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés.
O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: Domina
no meio dos teus inimigos.
O teu povo será mui voluntário no dia do teu poder; nos ornamentos de
santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade.
Jurou o Senhor, e não se arrependerá: tu és um sacerdote eterno, segundo a
ordem de Melquisedeque.
O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira.
Julgará entre os gentios; tudo encherá de corpos mortos; ferirá os cabeças
de muitos países.
Beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça.
Salmos 110:1-7

Ferraz, comenta que muitas vezes, ser muito
frio, calado, distante pode ser interpretado
como falta de educação e pode restringir
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Aniversariantes

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

Luiza Fortunato

26/04

27/04 - Dia da Empregada
Doméstica
28/04 - Dia Mundial da
Segurança e Saúde no Trabalho

Filipi Bitencourt Piucco

28/04

01/05 - Dia Mundial do
Trabalho
08/05Dia do Profissional
Marketing

Jeferson D. dos S. de Avila

29/04

Andre de Souza Ferreira

30/04

Marketing Digital

Leandro Cachoeira

04/05
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Benedito A. A. de Oliveira

07/05
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#P RO J ETO SESE R V ICE

174-Nutrisoma Patrocínio-MG
177-Fertisanta Imbituba-SC
178-JBS Guapiaçú-SP
200-Pozosul Capivari de Baixo-SC
231-Indukern Jundiaí-SP
261-Integrada Londrina-PR

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

C003 - JBS - Criciúma/SC
C034 - JBS - Rolândia/PR
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C088 - BRF - Videira/SC
C091 - SCALA - Sacramento/MG
C112 - JBS - Brasilia/GO
C178 - JBS - Guapiaçú/SP

272-Nutribio Sinop-MT
278-JBS Foods Garibaldi-RS
284-Agroval Coromandel-MG
298-JBS Xanxerê-SC
303-Prodap Barra do Garça-MT

C231 - Indukern - Jundiaí/SP
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C303 - Prodap - Barra do Garça/MT
C317 - BRF - Chapecó/SC
C319 - Yerbalatina - Colombo/PR
C321 - Copagril - Marechal Cândido Rondon/PR

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

C030A - Seara - Ipojuca/PE
C031 - JBS - Dourados/MS
C049 - Agrogen - Montenegro/RS
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C073 - GT Foods - Indianópolis/PR
C079 - BRF Brasil Foods - Catanduvas/SC
C088 - BRF - Videira/SC

C091 - SCALA - Sacramento/MG
C112 - JBS - Brasilia/GO
C231 - Indukern - Jundiaí/SP
C296 - Timac Agro - Santa Luzia do Norte/AL
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C317 - BRF - Chapecó/SC

Projetos e Indústria Mecânica

Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com

C088 - BRF - Videira/SC

C318 - CVI - Santa Maria/RS

Service

Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Valéria Ferrari da Silva de Almeida - valeria.ferrari@agpr5.com

002-JBS Nuporanga-SP
007-Cooprata Prata-MG
010-Bunge Rondonópolis-MT
014-BRF Brasil Foods SA Nova Mutum-MT
015-BRF Brasil Foods SA Rio Verde-GO
030A-Seara Ipojuca-PE
031-JBS Dourados-MS
043-Mantiqueira Primavera do Leste-MT
049-Agrogen Montenegro-RS
051-Macedo Campo Mourão-PR
053A-Cargill Quatro Pontes-PR
055-GT Foods Paranavaí-PR
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059A-Pluma Bariri-SP
060-Agrogen Guarapuava-PR
061-JBS Santo Inácio-PR
063-Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
088-BRF Videira-SC
090-BRF Brasil Foods Mineiros-GO
094-Frísia Carambeí-PR
095-BRF Jataí-GO
102-BRF Faxinal dos Guedes-SC
104-Vibra Itapejara D’Oeste-PR
172-Celucon Morro da Fumaça-SC
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Artigo Técnico
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DS - Diálogo de Segurança

DS - Diálogo de Segurança
Condições Inseguras

455 - Senha de acesso Micro Evonik/Degussa

Um dos principais objetivos da Segurança do Trabalho é manter a saúde e a segurança dos
trabalhadores, uma vez que eles estão diariamente expostos a diversos riscos. Para tornar
o local de trabalho adequado e seguro, foram criadas as Normas Regulamentadoras,
emitidas pelo Ministério do Trabalho, com o intuito de direcionar as empresas nesse
sentido.
Exemplos:
456 - Lógica Fuzzy Planta 1 - C010

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

457 - Documentação de suporte para auxiliar nas análises. - C053

Acessos Perigosos;
Excesso de Ruído;
Falta de Higienização;
Instalações elétricas indevidas ou com defeito;
Deficiência de máquinas e ferramentas;
Falta de proteção em máquinas e equipamentos;
Equipamentos de Proteção Individual em más condições;
Iluminação inadequada;
Piso com avarias;
Risco de fogo ou explosão.

458 - Funcionamento dos sensores de desalinhamento dos elevadores JBS - Xanxerê
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