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Disciplina: liberdade ou prisão
Claudio Zanutim (*)

O 
que a palavra disciplina representa para 
você?

Condutas rígidas, padrões comportamen-
tais imutáveis e, talvez, medidas punitivas. 
Entretanto, no Dicionário Aurélio, entre ou-
tras definições, disciplina quer dizer “ordem 
que convém ao bom funcionamento de uma 
organização”. O conceito de que a disciplina 
significa estar aprisionada a regras e padrões 
vem desde nossa infância, quando os pais 
ao educarem seus filhos, algumas vezes de 
forma punitiva, estavam “disciplinando-os”.

Mas, no mundo corporativo, ser disciplinado 
é uma questão de sobrevivência.

Ser disciplinado é ser senhor do seu destino, 
é ser seu próprio mestre, é estar no controle 
dos seus atos. Filósofos de todas as épocas já 
identificaram a disciplina como a base de todas 
as virtudes humanas.

Longe de ser uma prisão, a disciplina é um 
conceito libertador, que o coloca sob total do-
mínio da situação.

Somente pessoas disciplinadas conseguem 
liderar equipes, atingir metas, mudar culturas 
e revolucionar antigos conceitos.

Analise a conduta de grandes líderes como 
Gandhi, Napoleão, Joana D’Arc e tantos outros 
que levaram nações a seguirem seus ideais.

O ponto em comum entre eles é a disciplina. 
Napoleão Bonaparte foi o responsável pelo 
aperfeiçoamento do organismo militar da Re-
volução Francesa, dando-lhe mais coesão, uma 
formidável estrutura militar e uma confiança 
inabalável na vitória.

A escola militar de Saint-Cyr, criada por 
Napoleão, passou a formar oficiais melhor 
qualificados que, mais tarde, ingressariam nos 
postos de generais. Agora, imagine se tudo 

isso seria possível se Napoleão não tivesse 
disciplina e não a exigisse de seus homens.

Considerado um dos mais versáteis líderes 
americanos de todos os tempos, Benjamin 
Franklin (1706-1790) é exemplo de como a 
disciplina, dirigida com inteligência pode trans-
formar a vida.

Nascido em uma família pobre, Franklin 
destacou-se em pelo menos quatro diferentes 
áreas: nos negócios, na política, na ciência e na 
literatura.

O inventor do pára-raios, das lentes bifocais, 
entre outras criações, conta em sua famosa 
biografia que tinha como meta atingir a perfei-
ção moral.

Seu objetivo, escreveu ele, era combater os 
erros que a inclinação natural, os costumes e 
o convívio com as pessoas levam o indivíduo a 
cometer. Franklin acreditava que o autocontrole 
era um requisito essencial para mudar a vida e 
alcançar a felicidade.

Resolveu, então, elaborar uma lista com 13 
virtudes.

Classificou-as em grau de importância e co-
meçou a executar um plano para transformá-las 
em hábito. A cada semana ele dava prioridade 
a uma dessas virtudes.

No fim do dia, fazia um balanço para avaliar a 
aplicação das qualidades que havia se proposto 
a desenvolver.

Disciplina é uma Postura
Para o lama Kalden, o primeiro ocidental a ser 

ordenado no Tibete, responsável pelo Centro 
Budista Djampel Pawo, a disciplina é um método 
que se desenvolve para alguns fins, utilizando 
as condições e seus meios.

“Todo mundo tem disciplina. Se você quer ir 
ao cinema, compra o jornal para ver o horário, 
pega o carro, vai até o endereço, estaciona. 
Isto é disciplina: uma série de passos que 
leva ao seu objetivo. E isto se desenvolve 

com naturalidade, para pacificar a mente, 
que se distrai como uma criança em uma loja 
de doces. É preciso ter claro o que se quer e 
como conseguir”, ensina ele.

“Somente pessoas disciplinadas conseguem 
liderar equipes, atingir metas, mudar culturas 
e revolucionar antigos conceitos.”

Porém, a disciplina não se resume apenas à 
execução de tarefas.

É uma postura, uma forma de estar no mun-
do. O psiquiatra e consultor Tom Chung afirma 
que a disciplina tem a ver com caráter, cujos 
valores incluem integridade, responsabilidade, 
visão, capacidade de definir e realizar objetivos. 
É uma força moral que leva o indivíduo a fazer 
o que tem de ser feito, independentemente da 
própria vontade e da emoção.

Você tem uma visão sobre o que pretende 
realizar, define o que precisa fazer para conse-
guir seu objetivo, assume o compromisso com 
sua causa e simplesmente faz. Isso é agir com 
disciplina.

Uma Questão de Hábito
Num primeiro momento, a disciplina exige um 

certo esforço e condicionamento. Tome como 
exemplo uma pessoa sedentária.

De repente, seu médico alerta que ela terá que 
caminhar 30 minutos diários se pretende viver 
mais e de forma saudável. Imediatamente ela 
terá que modificar seus hábitos, o que de início 
será um transtorno.

Entretanto, em pouco tempo ela estará tão 
habituada, que isso fará parte de seu cotidiano.

Mas para isso, foi necessário que a pessoa 
descobrisse a importância da disciplina em sua 
vida. Ninguém nasce disciplinado, assim como 
não existe nenhum manual prático para se tornar 
uma pessoa disciplinada.

Para os jovens, um grande prazer é quebrar as 
regras, infringir as normas e desafiar as condutas 
disciplinadoras. Mas esta é uma visão romântica 

da juventude, que só passa a modificar seu 
conceito quando chegam as conseqüências, 
como repetir de ano ou ser “convidado a re-
tirar-se” do colégio que tanto gosta.

Isto porque a disciplina é assim mesmo: 
ninguém a adquire ao acaso.

Vale ressaltar ainda que ser disciplinado 
não quer dizer estar calado, abster-se ou 
fazer apenas o que se julga possível, prati-
cando a arte de evitar responsabilidades, mas 
antes atuar no sentido das ordens recebidas 
e, para isso, descobrir no seu espírito, pelo 
interesse e pela reflexão, possibilidade de 
as realizar e, no seu caráter, encontrar a 
energia capaz de suportar os riscos que ao 
comporta.

Forte Abraço! 

*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos,  Pa-
lestrante e Trainner Internacional. Mais 150 mil pessoas 
treinadas. Auxilia empresas e pessoas na maximização 
da performance em vendas e no atingimento de objeti-
vos e metas. Autor de 7 livros, 3 e-books e dez artigos 

acadêmicos, é reconhecido nos meios empresarial, 
acadêmico e popular, principalmente com o Best Seller: 

Como Construir Objetivos e Metas Atingíveis

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARLOS ROBERTO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão porteiro, nas-
cido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/068.FLS.086V ITAQUERA/SP), Guarulhos, 
SP no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (01/01/1983), residente e 
domiciliado Rua Chamocos, 25, CEP 08295-260, Vila Carmosina, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Benedito dos Santos e de Maria José da Silva Santos. ANA GALDINO DE 
LIMA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital 
(CN:LV.A/193.FLS.136-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de 
outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (04/10/1985), residente e domiciliada Rua Tri-
buto ao Sorriso, 27, CEP 08223-610, Conjunto Habitacional Águia de Haia, nesta Capital, 
São Paulo, SP, filha de Elias Felinto de Lima e de Maria Galdino Felinto.

JOSE HENRIQUE LEÃO FIRMO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/156.FLS.270-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (08/02/1992), residente e domiciliado 
Rua Francisco Rodrigues Seckler, 430, fundos, CEP 08230-020, Vila Taquari, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Samuel Firmo e de Elizete de Souza Leão Firmo. TABATA 
FERNANDA VARGAS AZEVEDO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/136.FLS.180-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de 
dezembro de mil novecentos e noventa (11/12/1990), residente e domiciliada Rua Fran-
cisco Rodrigues Seckler, 430, fundos, CEP 08230-020, Vila Taquari, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Claudimar Azevedo e de Luiza Helena Vargas Azevedo.

FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/248.FLS.223-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia 
sete de setembro de dois mil (07/09/2000), residente e domiciliado Rua Zenóbio Acioli, 78, 
CEP:08275-510, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Francisco Orlando Nascimento de Souza e de Lucia do Nascimento Silva. LANA CHRISTI-
NAN SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Tucano, Estado 
da Bahia (CN:LV.A/037.FLS.045 TUCANO/BA), Tucano, BA no dia vinte e dois de setembro 
de mil novecentos e noventa e oito (22/09/1998), residente e domiciliada Rua Zenóbio Acioli, 
78, CEP:08275-510, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Carlos Matos de Oliveira e de Lidiane Maria Jesus dos Santos.

CLAYTON DE OLIVEIRA SILVEIRA, estado civil solteiro, profissão meio oficial, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/372.FLS.173-CAPELA DO SOCORRO/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (08/01/1995), residente e 
domiciliado Rua Sestílio Melani, 771, CEP 08225-485, Conjunto Habitacional A E Carva-
lho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nildo Gonçalves Silveira e de Elzita Maria de 
Oliveira. KÉSIA SANTIAGO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/247.FLS.222V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
cinco de abril de mil novecentos e noventa e seis (05/04/1996), residente e domiciliada 
Rua Sestílio Melani, 771, CEP 08225-485, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Moisés Lima dos Santos e de Luciana Santiago dos Santos.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: CARLOS FERNANDO DE ARAUJO RAMOS, de nacionalidade brasileira, 
profissão neurocientista, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no 
dia (29/10/1989), resiente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Osvalim 
Pereira Ramos e de Darci Pego de Araujo Ramos. A pretendente: PATRICIA SANTOS 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão jornalista, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (05/07/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Vander da Silva e de Edenilva Santos da Silva.

O pretendente: TOM HENRIQUE SANTIS, de nacionalidade brasileira, profissão advo-
gado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (08/09/1990), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Celso de Santis e de Aurelina 
Henrique de Amorim. A pretendente: MIRELA TAMALLO, de nacionalidade brasileira, 
profissão assistente jurídica, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(30/05/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Adilson 
José Tamallo e de Maria Emilia Moderno Neves Tamallo.

O pretendente: DORIVAL DAHYL ANTONGIOVANNI, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão empresário, estado civil viúvo, nascido em São Paulo - SP, no dia (31/07/1940), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Duilio Antongiovanni 
e de Isabel de Souza Antongiovanni. A pretendente: SUELI DA SILVA ALMEIDA, de 
nacionalidade brasileira, profissão técnica de enfermagem, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (13/02/1969), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Raimundo Manoel de Almeida e de Naira Maria da Silva Almeida.

O pretendente: OZEAS JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
zelador, estado civil divorciado, nascido em Barreiros - PE, no dia (26/06/1969), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José João dos Santos e de Maria 
Bonifácia dos Santos. A pretendente: JOELMA CARDOSO PEREIRA, de nacionalidade 
brasileira, profissão cozinheira, estado civil divorciada, nascida em Campo Alegre de 
Lourdes - BA, no dia (18/03/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Heitor Cardoso Pereira e de Marta Rodrigues Pereira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Germano Couy (*)

É o que a maioria dos 
3 mil CEOs entrevis-
tados em mais de 40 

países, inclusive no Brasil, 
afirma. Ainda segundo 48% 
dos consultados, a preocu-
pação com o meio ambiente 
merece notoriedade máxima 
nos próximos dois a três 
anos, nos fazendo observar, 
assim, uma importante e 
contínua mudança na gestão 
de negócios e comportamen-
to dos CEOs, que inclusive 
acompanha as transforma-
ções no comportamento de 
consumidores, que estão 
mais conscientes ao redor 
de todo o mundo.

Em minha jornada, a res-
ponsabilidade empresarial 
pelo meio ambiente foi sendo 
colocada como prioridade de 
maneira natural, conside-
rando que sempre estamos 
atentos aos desejos dos nos-
sos clientes, mas mais do que 
isso, levando em conta nosso 
posicionamento de propósi-
to e consciência coletiva de 
preocupação com o planeta. 
No entanto, com o passar 
do tempo, percebemos que 
é fácil falar, mas complexo 
e desafiador transformar 
companhias globais inteiras, 
sendo a dedicação e determi-
nação pontos cruciais nesse 
sentido.

ESG está no topo da lista dos desafios a serem enfrentados pelos 
gestores nos próximos anos.

Durante o lockdown na pandemia 
o Brasil registrou um pico de 30 mi-
lhões de ocasiões de consumo de café 
torrado, que se manteve no mesmo 
nível até o fim de 2021, mesmo com o 
aumento de preço. É o que mostra o 
relatório Consumer Insights da Kan-
tar, líder global em dados, insights e 
consultoria.

Preparar café torrado está mais caro 
– 59% a mais no primeiro trimestre de 
2022 versus o mesmo período do ano 
anterior - , o que levou a uma retra-
ção em vendas de 2% em unidades. 
Enquanto o quilo do café torrado 

registrou um salto de, em média, R$ 
17 em 2021 para R$ 28 este ano, o 
do café solúvel foi de R$ 16 para R$ 
18. Com isso, a categoria café solúvel 
apresentou um aumento de 30% em 
unidades neste trimestre em relação 
ao mesmo período de 2021. 

Mas nem mesmo a alta do preço 
impactou as ocasiões de consumo 
de café torrado em casa. Apesar da 
abrupta queda em volume de vendas 
no 2º trimestre de 2021 em compara-
ção ao trimestre anterior (-9,6 %), em 
resposta a esse aumento, a quantidade 
de ocasiões sofreu leve incremento 

(8,8%). O número de consumo sema-
nal de café em casa cresceu 20% no 
4º trimestre de 2021 em comparação 
ao mesmo período de 2019. 

Isso mostra que a pandemia levou 
ao hábito de consumir café torrado 
para mais lares brasileiros, apesar da 
retração no volume vendido devido 
ao aumento do preço. O relatório tri-
mestral Consumer Insights da Kantar 
contempla 11.300 lares brasileiros de 
todas as regiões e classes sociais do 
país. A amostra representa 59 milhões 
de lares do Brasil. - Fonte e mais in-
formações (www.kantar.com/brazil).

Pandemia impulsionou o hábito de tomar café em casa

ESG: prioridade da indústria e 
um mar de oportunidades

Uma pesquisa divulgada recentemente pelo IBM Institute for Business Value mostra que a sustentabilidade 
tem ocupado um lugar diferenciado no ranking de prioridades de CEOs pelo mundo se comparado a 
levantamentos anteriores. Agora, o tema está no topo da lista dos desafios a serem enfrentados pelos 
gestores nos próximos anos

já que a Terra é a nossa 
casa, é responsabilidade 
de cada pessoa fazer por 
onde, já que cada pequena 
ação conta. Retomando a 
ideia da preocupação dos 
CEOs com a sustentabili-
dade estar como priorida-
de para os próximos anos, 
fico animado em ver a 
possibilidade de fazermos 
ainda mais por nós mes-
mos e pelos nossos filhos, 
netos e planeta. 

Na Acer, já temos um 
trabalho contínuo e muito 
importante nessa linha, 
resultando em projetos 
como Earthion e Humanity, 
em compromissos como 
o RE100, que nos ajudará 
a atingir 100% de energia 
renovável em nossas pro-
duções até 2035, e ainda na 
busca contínua por produtos 
“verdes” tecnológicos, como 
a linha Vero.

Aproveito para lançar um 
desafio. Todos os dias, tente 
contabilizar pelo menos uma 
ação individual para um meio 
ambiente mais saudável e um 
mundo melhor. 

Imagine os resultados que 
podemos conquistar com 
uma iniciativa por pessoa 
todos os dias? Vamos juntos, 
é preciso união!

(*) - É General Manager Latin America 
da Acer (www.acer.com.br).

Isso porque colocar o ESG 
como uma nova realidade 
impacta diretamente não 
apenas consumidores, mas 
investidores, colaborado-
res e toda uma cadeia. Pen-
sar na redução da pegada 
de carbono, na proteção 
do meio ambiente e na 
responsabilidade do des-
carte pós-produção pode 
ser uma tarefa a mais na 
lista de ativações, por isso 
demanda mais tempo. Mas 
em hipótese alguma esses 
pilares devem ser ignora-
dos ou terem seus valores 
minimizados.

Junto a estes objetivos, 
não podemos esquecer dos 
outros pilares do ESG, que 
se executados com res-

ponsabilidade, formam um 
perfeito conjunto de ações 
de grandes melhorias. Se-
guindo o que a própria sigla 
representa, sendo o E o que 
já falamos, temos o S e o 
G. Dessa forma, podemos 
destacar o aumento da 
qualidade de vida da hu-
manidade, o bem-estar dos 
colaboradores, oportuni-
dades igualitárias, e ainda 
a contribuição econômica 
positiva, boas práticas 
éticas e a transparência.

Quando falamos sobre 
o avanço da qualidade de 
vida, sobre fazer o bem 
para as futuras gerações, 
estamos abordando te-
mas totalmente comuns 
a todos. Acreditamos que 
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