


Gestão motivadora: Ascenção de carreiras

Criar condições para o forta-
lecimento de novas carreiras é 
uma premissa da Ibéria Emba-
lagens.
Com esta filosofia cada vez 
mais a Ibéria tem apoiado e 
concedido oportunidades. As 
mais recentes ações neste cami-
nho foram as transferências de 
colaboradores entre alguns se-
tores, conquistadas por profis-
sionais que solicitaram e aten-
deram aos requisitos das vagas 
interna, são exemplos: 

O colaborador José Vitor Ju-
nior que passou a fazer par-
te da equipe de Suprimentos, 
o colaborador Bruno Ozório  
para a equipe de Custos, a co-
laboradora Raquel Varison do 
Controle de Qualidade para 
a Qualidade Total e o jovem 
aprendiz Luiz Eduardo Olivei-
ra do R.H para o Comercial.
Conforme uma pesquisa re-
alizada em 2003 a busca por 
ascensão na carreira é esti-
mulada principalmente pelos 
fatores oportunidade e moti-
vação, sendo a primeira rela-
cionada ao ambiente de traba-
lho e a segunda relacionado ao 
“motivo”. 
Assim, qual é o motivo para 
batalhar pela ascensão profis-
sional? 

Na reta final o treinamento de 
Liderança de Alta Perfoman-
ce ministrado pela consultora 
Rose Lago tem recebido exce-
lentes avaliações dos partici-
pantes. 
Iniciado em março deste ano, 
já se passaram 05 módulos do 
treinamento nos quais foram 
ministrada diversas técnicas 
para gerir com eficiência as 
equipes, tais como: acompa-
nhamento de performance, 
condução de desligamentos, 
níveis de maturidade, plane-
jamentos, feedback e diversas 
técnicas para a promoção de 
autoconhecimento.
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De fato os nossos motivos de-
pendem do tamanho de nos-
sas pretensões e realizações. E 
para ter sucesso é imprescindí-
vel valorizar os motivos, men-
talizar as metas e batalhar para 
sua realização.
Se você tem pequenas aspira-
ções, faça tudo com o máximo 
de excelência, mesmo nas ati-
vidades mais simples. Se você 
tem aspirações maiores, seja 
audacioso no seu sonho, arro-
jado na sua conquista e, pri-
mordialmente, corajoso para ir 
à luta.
O intuito da Ibéria é permi-
tir que seus colaboradores 
tenham a oportunidade de 
expor seu potencial, adquirir 
novas experiências e qualificar 
sua carreira profissional.

Liderança de Alta Performance

Segundo a consultora, tão es-
sencial quanto ter um olhar 
atento às necessidades e atua-
ções do colaborador é ter com 
exatidão uma auto avaliação. 
“Um bom líder é aquele que 
por ter uma eficiente avaliação 
de si mesmo consegue distin-
guir quais são os pontos fortes 
e os a desenvolver de cada in-
tegrante da equipe”, ressalta.
No final de cada módulo os 
participantes têm a oportuni-
dade de expor as experiências 
com as aplicações dos conteú-
dos o que num consenso geral 
tem apresentado excelentes re-
sultados.



22º SIPAT: Unidos pela Segurança 

Motoristas participam de palestra de Álcool e Drogas

De 20 a 24 de julho os colabo-
radores participaram de mais 
uma edição da Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho.
Com diversificação de temas, 
cerca de 500 colaboradores, 
tiveram acesso a uma progra-
mação que trouxe, além de 
entretenimento, muita infor-
mação e conscientização sobre 
segurança no trabalho.
Na segunda feira, a Qualivida 
com o tema “Inteligência Emo-
cional na Qualidade de Vida” 
abordou sobre a importância 
da alimentação saudável e dos 
bons hábitos para o equilíbrio 
das emoções e a promoção de 
uma vida saudável.
No dia seguinte os profissio-
nais da Unimed trouxeram o 
tema “Estresse” como precur-
sor de doenças, apresentando 
as situações mais corriqueiras 
que o geram e ações que aju-
dam a eliminá-lo.

Com objetivo de conscientizar e alertar quanto 
aos prejuízos à saúde devido ao consumo de 
álcool e outras subs-
tâncias tóxicas a Uni-
med esteve presente 
na Ibéria para minis-
trar uma palestra aos 
motoristas da Iberos e 
Ibertrans.
Segundo a enfermeira 
Angelita Barra as ra-
zões que levam ao consumo dessas substân-
cias são principalmente a busca pela falsa sen-
sação de bem estar, fuga de conflitos,  estresse
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Já na quarta-feira, o enfermeiro 
socorrista da Renovias, Pedro 
Gonçalvez, palestrou sobre 
direção defensiva e cuidados 
na condução de motocicletas. 
Em seguida a Seguradora Bra-
desco fez uma intervenção so-
bre os benefícios do seguro de 
vida da empresa. 
No penúltimo dia a pales-
tra show “Segurança com as 
Mãos”, ministrada pela Equi-
pe Saúde e Segurança com hu-
mor e descontração explanou a 
importância dos cuidados com 
as mãos. 
O fechamento da semana cou-
be à consultora Rose Lago que 
trabalhou a musicoterapia 
como fonte inspiradora para a 
automotivação.

e em algumas situações,  para manter-se acor-
dado. “Os riscos de conduzir veículo sob o efei-

to de álcool e outras 
drogas são sérios e 
podem resultar em 
grandes tragédias 
nas rodovias”, res-
saltou a enfermeira.
Em seguida a psicó-
loga Quésia Lisboa 
explanou sobre os 

malefícios que o uso dessas substâncias cau-
sam ao cérebro. “Respeite a vida, dirija com 
responsabilidade”.



No dia 02 de agosto, pelo 5º 
ano consecutivo, os colabo-
radores da Iberos e Ibertrans 
comemoraram o Dia do Mo-
torista (25 de julho) no Grê-
mio D2G.
A abertura foi realizada pela 
Supervisora de Logística Pa-
tricia Pires que parabenizou 
o desempenho de todos em 
especial pelos resultados do  
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Pai: Um porto seguro

Grêmio D2G promove 4º Luau Jovem 
Julho é mês de férias e para a 
diversão da criançada o Grê-
mio D2G promoveu o 4º Luau 
Jovem para os dependentes dos 
associados e amigos. 
Nesta edição cerca de 70 crian-
ças fizeram a festa com diversas 
brincadeiras lúdicas e gincanas 
comandadas pela equipe de re-
creação do educador Fernando 
Nery.
O momento da fogueira cantada 
ficou por conta dos alunos do 
curso de violão do Grêmio que 
fizeram um verdadeiro show, 
conquistando muito aplausos 
da criançada.
O evento foi finalizado com 
uma balada muito animada. 

Programa “Consumo Inte-
ligente” que visa premiar 
os motoristas que realizam 
médias de consumo de óleo 
diesel. Nesse ano, além do 
bônus mensal, 30 motoristas 
receberam a tradicional ca-
miseta com caricaturas.
O evento ofereceu almoço 
com churrasco, música ao 
vivo e sorteios de brindes.  

Confraternização Iberos e Ibertrans

Em agosto, dia 05, foi a vez dos 
pais terem o seu dia especial 
na Ibéria. Com muito afeto 
e respeito a Ibéria ofereceu 
durante as refeições um mo-
mento especial para os cola-
boradores com  a 
distribuição de uma necessaire.



No primeiro semestre a Ibéria recebeu a 
Exposição Itinerante do Sesi “Tanabata 
Matsuri” do fotógrafo Fujii composta por 
24 quadros com imagens da cultura japo-
nesa. E também a exposição fotográfica 
“Arte em São Paulo” com fotos de obras e 
monumentos da cidade de São Paulo. 

Em junho foi organizado pela Núcleo Ali-
mentos um almoço especial de 
festa junina. Além de alimentos 
típicos  como, bolo de fubá, can-
gica, doce de abobóra e pipoca 
o refeitório ganhou decoração e 
música temática.

Arraiá da Ibéria

Atendendo ao compromisso com o desenvolvimento da comuni-
dade local a Ibéria participou de várias ações sociais de Aguaí-SP.

Para incentivar a leitura e 
promover  entretenimen-
to, a Ibéria, em parceria 
com o SESI, disponibiliza 
para você o empréstimo 
de diversos livros nacio-
nais e internacionais. 
Com vários gêneros li-
terários como ficção, in-
fanto-juvenil, romance, a 
CAIXA ESTANTE conta 
com aproximadamente 70 
volumes e está localizada 
no R.H da empresa. 
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Exposição Fotográfica Sesi

No inicio de julho a nova comissão da Cipa 
assumiu a gestão de segurança 2015/2016. 
E como em todos os anos, para o fortale-
cimento da segurança interna a Ibéria mi-
nistrou o curso de preparação dos cipeiros 
com aulas sobre segurança do trabalho, 
primeiros socorros e combate a incêndios.

A Ibéria disponibiliza 
para empréstimo aos co-
laboradores vários DVD’s 
de palestras motivacio-
nais, treinamentos e vídeo
-aulas apresentados por 
renomados profissionais 
nas áreas de desenvolvi-
mento humano e gestão 
de pessoas. Para mais in-
formações dos títulos e 
empréstimos procure o 
nosso RH.

Cipa: Solenidade de Posse

Mais uma vez em apoio ao fundo de solidariedade 
de Aguaí a Ibéria lançou a Campanha do Agasalho 
para arrecadação interna de roupas que foram doa-
das para as famílias carentes do município. “Solida-
riedade um dever de todos”.

Responsabilidade Social

O primeiro foi o 2º Motocamping de Aguaí, 
realizado entre os dias 30 e 31 de maio, no 
qual reuniu centenas de motociclistas da ci-
dade e região.

Na área de esporte, o apoio foi para 
a equipe da Academia Studio C no 
campeonato de Boxe Chinês, no qual 

foi concedido kits de proteção individu-
al para os competidores, sendo quatro 
deles colaboradores da Ibéria. 

Caixa Cultura

DVDs 

HUMOR



Ibéria recebe visitas

IND. & COM. DE EXPLOSIVOS
NITROSUL

Representada pelos Srs. Pedro Almeida e 
Lafaiete Almeida.

OXIQUÍMICA AGROCIÊNCIA LTDA.
Representada pelos Srs. Ricardo Rocha, 
João Paulo Muraca, Roberson A. Nunes.

CERÂMICA LANZI LTDA.
Representada pelos  Srs. Nelson Zirpoli e 

Mônica Baiochi.

Sempre focada no fortaleci-
mento de seus clientes a Ibé-
ria, em maio de 2015,  durante 
um almoço em São Gotardo
-MG, firmou importante par-
ceria junto à Anapa (Associa-
ção  Nacional dos Produtores 
de Alho),  buscando apoiar os 

produtores da região do Alto da Parnaíba.

Parceria Anapa 

Feira Agropecuária 
Buscando alcançar no-
vos nichos de mercados 
entre os dias 13 e 15 de 
julho a Ibéria esteve pre-
sente na Fenacampo em 
São Gotardo, MG, apre-
sentando as embalagens 
e os serviços aos produtores do Alto da Parnaíba.

Mobiliado com mesa, ca-
deira e armário de papelão 
o stand chamou a atenção 
dos visitantes. Estiveram 
presentes na feira cerca de 
420 produtores e mais de 
1000 visitantes.

Para o supervisor comercial William Galeni a parti-
cipação foi fundamental para fortalecer o relaciona-
mento da Ibéria com os produtores daquela região.

Para dar mais suporte ao 
escoamento e aumentar a 
eficiên-
cia das 
e n t r e -
gas dos 
p r o -
dutos Ibéria, a Ibertrans 
adquiriu mais quatro 
veículos para compor a 
frota. 
Estas aquisições, além de 
trazerem melhorias no 
atendimento aos clientes 
proporciona conforto de 
direção ao condutor, re-
dução nos custos e pre-
servação do meio am-
biente. 
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Modernização e Investimentos
A Ibéria 
também 
i n o v o u 
seu par-
que in-

dustrial com duas moder-
nas amarradeiras Mosca 
(automática e com resis-
tência).
E para 
auxiliar 
o car-
r e g a -
m e n t o 
e trans-
porte interno de nossos 
produtos foram adquiri-
das mais duas empilha-
deiras.

AMBEV S/A
Representada pelo Sr. Danilo Pereira da Silva.


