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A maior mentira que já lhe contaram em sua vida é que você não pode realizar seus sonhos 
porque não cursou uma faculdade, por causa de suas origens humildes, porque é muito jovem 
ou porque já não é tão jovem, porque possui algum problema físico, por causa de seus valores 
morais ou devido à sua raça ou sexo. Tudo isso é uma grande mentira, e é fácil provar por 
quê. Todos os dias, em todos os cantos mundo, existem pessoas desmentindo cada uma 
dessas afirmações. E elas o fazem por meio de seu trabalho, de sua integridade, de sua 
determinação e de seu espírito empreendedor.  
 
Há gente que não teve a oportunidade de estudar, ou que optou por deixar a escola para 
trabalhar, e que, apesar dessa desvantagem, conseguiu vencer: eles aprenderam na prática, 
enquanto muitos diplomados ficaram só na teoria e não chegaram a lugar algum. Isso não 
significa, de modo nenhum, que a escola não é importante - ela pode lhe dar uma enorme 
vantagem, desde que você aprenda a unir o conhecimento à prática.  
 
Por outro lado, quem não conseguiu se formar, não deve encarar isso como uma limitação que 
não pode ser transporta: você terá de se empenhar mais, mas ainda assim poderá chegar lá.  
 
O mesmo ocorre com as origens humildes. Quantos milionários não começaram a vida como 
engraxates, camelôs, faxineiros, contínuos e mascates? Quantos não passaram fome e 
dormiram ao relento? Se eles migraram de uma ponta à outra da pirâmide social é porque, em 
vez de pôr um freio às suas ambições, suas origens humildes atuaram como um poderoso 
agente motivador para fazê-los prosperar. Eles não perderam tempo pensando: "O que é que 
alguém como eu pode fazer?". Em vez disso, apenas fizeram.  
 
A idade também não é um empecilho ao sucesso, nem tampouco a deficiência física. Há casos 
de pessoas que começaram a revelar sua veia empreendedora quando ainda eram muito 
jovens - até mesmo na infância. Outros só descobriram esse talento mais tarde na vida.  
 
E não faltam histórias de pessoas que aprenderam a lidar com problemas físicos dos mais 
variados, mostrando que, para quem tem espírito de vencedor, as limitações do corpo não são 
uma barreira intransponível. Muitas vezes ouvimos dizer: "Você é honesto demais para vencer 
na vida". Ou, então: "Você é muito idealista. Não vai chegar a lugar nenhum sendo assim". 
Quem diz isso está confundindo esperteza com talento.  
 
Ética é prioridade  
 
É possível, sim, atingir o sucesso sem abrir mão da ética, da integridade e dos valores morais. 
Não faltam empreendedores bem-sucedidos cujas histórias confirmam isso. A esperteza e a 
desonestidade podem abrir atalhos, mas seu resultado é efêmero: o espertalhão acaba caindo 
tão rápido quanto subiu, porque seu sucesso não possui base sólida. Só os que se mantêm 
fiéis aos seus valores conseguem êxitos constantes e, mais do que isso, conseguem consolidar 
as suas grandes conquistas.  
 
Da mesma forma, raça e sexo nunca impediram que um empreendedor realmente 
determinado pavimentasse seu caminho rumo ao topo. Eles podem ter encontrado mais 
obstáculos devido à intolerância e à incompreensão dos outros, mas reagiram mostrando que o 
fato de ser mulher, ou de pertencer a essa ou aquela raça, não são fatores decisivos para o 
sucesso. Os únicos fatores decisivos são o talento, a competência, a integridade e a força de 
vontade  
 
Análise do livro  
 
Neste livro, Bellino (autor de vários outros livros, entre os quais "Três Minutos Para o 
Sucesso", que já foi lançado em mais de 10 países) analisa as biografias de grandes 
empreendedores como Samuel Klein (Casa Bahia), Comandante Rolim (TAM), Antonio Ermírio 
de Moraes (Votorantim), Bill Gates (Microsoft), Soichiro Honda (Honda) e muitos outros para 



responder às seguintes perguntas: como eles conseguiram chegar lá e o que você pode 
aprender com eles.  
 
As respostas foram encontradas nas experiências práticas de todos esses homens de negócios, 
naquilo que não se aprende na sala de aula - daí da escolha pelo nome do livro, "Escola da 
Vida."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 out. 2008, Especial Empreenda n.º 100, p. D1-
D8. 


