
Como aprender a ter sucesso na profissão 
 
A Escola da Vida é um curso de capacitação para o sucesso. Nosso objetivo é fornecer ao aluno 
as ferramentas práticas necessárias para que ele possa desenvolver suas habilidades e 
competências em áreas essenciais como produtividade pessoal, comunicação, liderança e 
outras, de forma que ele possa descobrir e utilizar seu potencial para tornar-se um profissional 
bem-sucedido. A escola tradicional ensina uma profissão. A Escola da Vida Ensina a ter 
sucesso em sua profissão.  
 
Gazeta Mercantil - Qual é o diferencial da Escola da Vida?  
 
A Escola da Vida é curso sem similar. Temos vários diferenciais. A saber  
 
a) Enfoque 100% prático. Nossa metodologia permite que todos os conceitos aprendidos sejam 
imediatamente aplicados na prática pelos alunos, de modo que eles possam começar a obter 
resultados concretos de uma aula para outra - antes mesmo de chegar ao fim do curso.  
 
b) É o curso mais completo de capacitação para o sucesso porque trabalha todas as etapas 
necessárias ao desenvolvimento integral do aluno. Cada módulo e cada aula que o compõe 
foram planejados de modo a ajustar o conteúdo conceitual aos aspectos psicológicos, 
emocionais e motivacionais necessários para que o aluno possa ir da teoria à prática.  
 
c) Metodologia inédita. Nossa metodologia foi formulada com base em pesquisas científicas de 
ponta em áreas como neurociência (estudo da realização física do processo de informação no 
sistema nervoso humano) e demais ciências cognitivas (alcunha genérica para um conjunto de 
esforços interdisciplinares visando a compreender a mente e sua relação com o cérebro 
humano) que mostram como os hábitos se formam e como eles podem ser mudados e 
substituídos de maneira eficaz. Tudo isso foi adaptado a fim de desenvolver um sistema por 
meio do qual o aluno não apenas aprende determinados conceitos, mas os transforma em 
hábitos (expressos por atitudes, posturas e comportamentos) orientados para a ascensão 
profissional. É isso que significa a capacitação para o sucesso.  
 
d) Respaldo de histórias reais de empreendedores de sucesso. A comprovação dos efeitos 
práticos de todos os conceitos abordados pela Escola da Vida se dá não apenas pelos 
resultados práticos que o aluno obtém ao aplicá-los mas também pelas histórias de grandes 
empreendedores que são apresentadas ao longo do curso. Além de agirem como poderosos 
exemplos motivacionais, essas histórias constituem exemplos concretos de como esses 
conceitos funcionam na vida real - afinal, é da vida real que eles foram extraídos, ou seja, da 
experiência prática dos empreendedores de sucesso que aprenderam fazendo. 
Independentemente de terem ou não um diploma universitário, sua verdadeira formação se 
deu na vida - daí o nome de nosso curso. Assim, a Escola da Vida surge como um 
complemento essencial do ensino tradicional, porque ensinamos o que as escolas geralmente 
não ensinam: a ter sucesso.  
 
Gazeta Mercantil - A quem se destina a Escola da Vida?  
 
A todos os que buscam o sucesso profissional: estudantes, recém-formados, profissionais em 
início de carreira, profissionais experientes que necessitam de reciclagem ou que querem 
incrementar suas carreiras, pessoas que querem ingressar ou voltar ao mercado de trabalho, 
pessoas interessadas em abrir seu próprio negócio ou dar um novo rumo à sua vida 
profissional etc.  
 
Gazeta Mercantil - De quem é a iniciativa da Escola da Vida e por que ela surgiu?  
 
A Escola da Vida é uma iniciativa do empresário José Carlos Semenzato, fundador da Microlins 
a maior franquia de cursos profissionalizantes da América Latina - e de Ricardo Bellino, 
empresário, dealmaker e autor de sucesso, que tem em seu currículo cases bem sucedidos 
como a implantação da filial brasileira da Elite Models, a versão nacional da campanha O 
Câncer da Mama no Alvo da Moda, a primeira parceira com o magnata Donald Trump no Brasil, 



entre muitos outros. O fomento ao empreendedorismo sempre foi uma preocupação constante 
para Semenzato e Bellino. Movido por esse ideal, eles decidiram somar seus talentos e 
experiências para atuar numa área essencial, mas que até então não estava recebendo a 
devida atenção: a formação de empreendedores e de intra-empreendedores de sucesso. A 
criação da Escola da Vida foi a forma que eles encontraram de preencher essa lacuna crucial 
para o progresso individual e também do país - pois é a força empreendedora de seu povo que 
alavanca o desenvolvimento de uma nação.  
 
Gazeta Mercantil - Por que a Escola da Vida enfatiza os milionários sem diploma? 
Vocês estão sugerindo que a formação acadêmica é desnecessária? 
 
De modo algum. A Escola da Vida não tem como objetivo reduzir a importância do ensino 
acadêmico. Sua proposta é bem diferente. Queremos complementar o que se ensina nas 
escolas, ensinando o que não se aprende na sala de aula. Nosso objetivo é reduzir a distância 
que existe entre o ensino teórico e o conhecimento de aplicação prática. Acreditamos que a 
melhor forma de fazer isso é nos valendo da experiência e das lições de empreendedorismo 
daqueles que aprenderam fazendo. Na biografia de Albert Einstein, o autor Walter Isaacson, 
diretor do Aspen Institute e ex-presidente da CNN, diz: "A vantagem competitiva de uma 
sociedade não virá da eficiência com que a escola ensina multiplicação e tabela periódica, mas 
do modo como estimula a imaginação e a criatividade". Isso não significa de forma alguma que 
a escola não deva ensinar - e bem - o que ela já ensina. Significa apenas que há outros 
aspectos que também devem ser enfatizados. E isso é especialmente verdadeiro no que se 
refere ao empreendedorismo. A Escola da Vida veio para somar, e não para subtrair.  
 
Gazeta Mercantil - Não seria uma contradição ensinar numa escola as lições de 
pessoas que não fizeram escola?  
 
Não é uma contradição, ao contrário. É isso que torna a Escola da Vida relevante. Vamos 
ensinar na nossa escola o que não se aprende na escola tradicional. E o que não se aprende na 
escola tradicional é como ser um empreendedor de sucesso. Os grandes empreendedores 
levaram anos para aprender isso na prática. Mesmo os que não possuem diploma universitário 
também foram alunos da vida. Os nossos alunos terão acesso à essência desse aprendizado 
prático em 6 meses de curso. Esse é um dos diferenciais que torna a Escola da Vida uma 
iniciativa inédita.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 out. 2008, Especial Empreenda n.º 100, p. D1-
D8. 


