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É verão!

Cuide-se: Saiba 

como manter pele 

e cabelos radiantes

Gastronomia: 

abuse das saladas 

Bali, conheça 

a exuberância 

da famosa ilha 

encantada da 

Indonésia.

em ritmo de ano novo: estreia peça, lança 

livro, dois filmes e promete mais!

Novidade: Confira a Revista Tudo no celular e no tablet!
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mercado de trabalho

Você já se perguntou alguma vez por que algumas pes-
soas fazem a diferença? Você pode dizer que elas 
têm uma inteligência excepcional, uma origem privile-

giada, o direito a educação, bons contatos ou, até mesmo, 
apenas sorte. Da mesma forma, muitas pessoas têm estas 
vantagens, mas não são pessoas que fazem a diferença. 
([LVWHP�PXLWRV� IDWRUHV�TXH� LQÁXHQFLDP�R�JUDX�GH�VXFHVVR�

de uma pessoa, mas um dos mais importantes é a autodisci-
plina. As pessoas bem-sucedidas fazem tudo o que for preci-
so para alcançar os seus objetivos.

A autodisciplina consiste em fazer as coisas que não se 
quer fazer ou que acha difícil, mas que sabe que fará a dife-
rença. Como exemplo nos negócios, temos a disciplina para 
continuar a pegar o telefone e chamar os prospects, sair e 
conhecer pessoas, pesquisar novos produtos ou mercados, 
desempenho,  gerenciamento de equipe, ou seja, coisas 
que podem colocar você fora da zona de conforto e são, 
portanto, fáceis de colocar para fora.

Como fazer a
diferença?

A autodisciplina é 
fundamental para 

conseguir atingir os 
objetivos traçados.

Patrícia Atui (*)
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 Há uma série de coisas que podem 
ser feitas para exercer a autodisciplina:
��'HVFUHYD�GH�IRUPD�FODUD�H�GHWDOKD-

da os seus objetivos, reavalie-os regular-
mente e participe-os a outras pessoas.
�� 3ODQHMH� VHX� WHPSR� SDUD� JDUDQWLU�

que irá fazer as coisas que precisam 
ser feitas para alcançar seus objetivos 
e recompense-se quando alcançá-los.
�� $YDOLH� R� TXH� SUHFLVD� VHU� IHLWR�� SUL-

meiro as tarefas prioritárias e a mais im-
portante. Se a primeira coisa que você 
faz no dia for algo que tem se arrastado 
e que, após isso, não irá mais lhe inco-
modar, você terá uma grande sensa-
ção de realização.
�� 1mR� VH� GLVWUDLD� FRP� FRLVDV� TXH�

são ‘urgentes’ mas não ‘importan-
tes’, ou seja, coisas que não ajudam 
a progredirem direção aos objetivos. 
Aprenda a ‘Colocar as primeiras coi-
sas em primeiro lugar’.

(*) Patrícia Atui, Economista pela Univ. 
Mackenzie/SP, pós-graduada em Finanças pelo 
,3(3�63�H�&RDFK�(PSUHVDULDO�FRP�&HUWLÀFDomR�
Internacional pela Action Coach.
e-mail: patriciaatui@actioncoach.com

��0DQWHQKD�VH�PRWLYDGR��HVWHMD�HP�XP�
ambiente que lhe dê energia e esteja cer-
cado por pessoas positivas.
��6H�YRFr�DLQGD�SUHFLVDU�GH�DMXGD��SUR-

FXUH�XP�FRDFK�SURÀVVLRQDO��TXH�R�DMXGDUi�
a mantê-lo motivado e responsável.

Lembre-se: a única coisa que pode im-
SHGL�OR�GH�ID]HU�D�GLIHUHQoD�p�92&È��3DUD�
chegar lá, se entregue de corpo e alma e 
busque o seu sucesso!

As pessoas bem-sucedidas 
fazem tudo o que for 

preciso para alcançar os 
seus objetivos
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