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Pensamento positivo vira atitude na vida  

Esta semana recebi de um amigo americano os originais do primeiro capítulo de um livro que ele 
estará lançando no início do ano que vem onde contará sua saga de menino pobre a milionário da 
internet e depois de volta a uma pessoa comum, com dívidas pra pagar, como a maioria dos 
mortais. Em tempo, pretende ainda contar como está se re-inventando e criando uma nova 
empresa, um nova missão, uma nova saga para si próprio.  

Devorando os textos (originais sempre nos despertam uma curiosidade a mais, afinal quase 
ninguém ainda os leu) foram me ocorrendo várias coisas a respeito do ser humano e em especial 
do ser humano empreendedor, que gostaria de dividir com você leitor:  

Volta por cima : Fico cada vez mais impressionado com a capacidade do homem e em especial 
dos tipos empreendedores em superarem as dificuldades, de atribuírem as culpas e razões para o 
dito fracasso (pouco importando se verdadeiras ou falsas, apenas criadas por eles mesmos), de 
entenderem o que se passou (sob a sua ótica particular, naturalmente) e de, normalmente em um 
espaço curtíssimo de tempo, estarem de volta ao mundo do empreendedorismo, com uma nova 
missão (normalmente maior do que a anterior) e com a mesma energia, a mesma empolgação e a 
mesma (às vezes maior) paixão pelo novo projeto (não traduzível necessariamente em nova 
empresa). Estudando um pouco a biografia de grandes empreendedores do passado, vemos que 
pessoas como Henry Ford (Ford), Barão de Mauá (Banco do Brasil), Steve Jobs (Apple) para ficar 
apenas em alguns exemplos, passaram por grandes fracassos e processos de re-invenção antes 
de criarem seus projetos mais bem-sucedidos.  

Introspecção: Penso que muito pouco foi estudado ainda sobre esse aspecto psicológico dos 
empreendedores, mas minhas incursões no mundo do empreendedorismo têm me mostrado que 
os empreendedores são pessoas muito reservadas e que o processo todo de criar novos negócios 
é extremamente íntimo.  

Ovelhas negras: Quanto mais converso com empreendedores chego à conclusão de que trata-se 
de pessoas desajustadas. Pessoas para as quais o sistema não tem necessariamente as respostas 
e que sentem, no seu íntimo, uma vontade de fazer (ou ser) diferentes o tempo todo. Meu amigo, 
em seu livro, dá relatos de como, mesmo com todas as condições contra, desde os 12 anos de 
vida criava coisas que não existiam. Por quê? Pela busca do novo, pelo inconformismo, pela 
vontade de fazer algo, diga-se de passagem, que na maioria das vezes os empreendedores não 
sabem exatamente o que é.  

Capacidade de sonhar: Pouco importa o tamanho do fracasso (meu amigo chegou a valer US$ 500 
milhões e hoje tem dívidas), pouco importam as razões, pouco muda o fato de terem sido para a 
imprensa como sinônimos do fracasso ou ainda de se as razões foram internas ou externas 
(crises, booms, incompetência, etc), os empreendedores mantém sua capacidade de sonhar e de 
empolgar as pessoas a sonharem com eles. Muitos deles saem de seus "insucessos" e em menos 
de 1 semana estão de volta com um novo projeto, uma nova missão.  

Abstrair o possível e o impossível: Outra característica que tenho notado é que os 
empreendedores têm uma capacidade nata de não se auto-censurarem. Eles sabem que o que 
têm em mente normalmente é quase que impossível de ser realizado, sabem que racionalmente 
as chances de acontecer são muito baixas, sabem que estatisticamente as probabilidades de dar 
errado são infinitamente maiores do que as de dar certo mas, apesar disso tudo, não se auto 
impõem limites, filtros, pessimismo ou qualquer outra coisa que possa desviá-los dos seus 
caminhos, dos seus sonhos.  



Positivismo como atitude: Um ponto que me chamou em especial a atenção nos originais do meu 
amigo foi a importância que ele deu para o que chamamos vulgarmente de pensamento positivo. 
Cheguei a parar para refletir sobre o que ele diz e acho que ele tem razão, pensamento positivo 
vira atitude na vida das pessoas e, assim sendo, acaba por ajudar em um sem número de 
aspectos como conhecer pessoas, encantar audiências, conseguir colaboradores de alto nível e 
assim por diante, o que acaba facilitando a realização dos sonhos do empreendedor. De uma 
maneira mais formal: "onde alguns vêem problemas os empreendedores enxergam 
oportunidades" é uma boa tradução da atitude positiva dos empreendedores.  

Este artigo, com tudo o que destaco e aponto, não tem a mais vaga pretensão de julgar 
empreendedores ou de apontar melhores ou piores, mas sim de propagar meu sonho, minha 
causa, ou meu delírio (se preferirem assim, afinal também sou um dos desajustados): disseminar 
a cultura do empreendedorismo em nosso país!  

Penso (e tenho escrito muito sobre isso) que é a melhor, mais rápida e mais eficiente maneira de 
sairmos do atual estado de coisas em nosso país, de abandonarmos de vez a condição de nação 
de 3º mundo e de criarmos condições sociais mais justas é através do empreendedorismo e da 
disseminação dessa cultura entre nós.  

Espero que este artigo possa motivar ao menos um leitor a trilhar sua própria saga e fazer um 
tanto pelo nosso país!  

Bob Wollheim é empreendedor, autor do livro "Empreender não é brincadeira"  
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