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Ao ler a mensagem que Donald Trump escreveu em uma das newsletters da Trump University - o 
recém-lançado programa de cursos de negócios on-line que leva a grife do megaempresário - 
chamou-me a atenção a coincidência entre o assunto abordado pelo bilionário americano e um 
dos temas da conversa que tive com o campeão olímpico brasileiro e recordista mundial de 
natação Gustavo Borges.  
 
Na entrevista com Gustavo, que irá ao ar neste sábado pela BandNews FM, o nadador e 
empresário destacou a importância do tempo - tanto na prática esportiva quanto no âmbito 
empresarial. "A importância do tempo é muito grande. Gostaria de incluir aí décimos e centésimos 
de segundos. Para você ter uma idéia, quando ganhei minha primeira medalha olímpica, a 
diferença entre o segundo e o terceiro lugar foi de apenas seis centésimos. A medalha pode estar, 
ao mesmo tempo, muito perto e muito distante. No mundo dos negócios não é diferente", disse-
me Gustavo, que atualmente administra três academias de natação, uma escola de inglês, um 
campeonato que leva seu nome e a franquia de seu método de natação, sem contar as palestras e 
clínicas que ministra pelo País afora.  
 
Em meu livro "Três Minutos Para o Sucesso", cujo título remete à frase que me foi dita por Donald 
Trump quando o encontrei pela primeira vez para apresentar o projeto do condomínio de golfe 
Villa Trump ("Você tem três minutos para me vender a sua idéia"), cito uma frase do bilionário 
que se refere àquele nosso encontro: "Minutos e segundos importam, estando-se em uma 
Olimpíada ou em um negócio". Na newsletter da Trump University, o megaempresário 
aprofundou-se um pouco mais no tema. "Mencionei em meu livro "Think Like a Billionaire" que 
Ricardo Bellino teve exatamente três minutos para me apresentar seu negócio", escreveu Trump. 
"Eu estava extremamente ocupado naquele dia e meu estado de espírito não era particularmente 
bom para ouvir uma apresentação. Pensei que ele poderia desistir, o que deixaria meu dia um 
pouco menos cheio. Mas ele não apenas não desistiu como também realizou uma grande 
apresentação durante aqueles três minutos, de modo que nos tornarmos sócios. É surpreendente 
o que as pessoas podem fazer com um deadline".  
 
Tanto Trump quanto Gustavo Borges nos mostram que os verdadeiros campeões - seja dos 
esportes, seja dos negócios - são aqueles que entendem a importância do tempo e o administram 
de maneira a aproveitá-lo da melhor maneira possível. Em sua newsletter, o próprio Trump nos 
diz como fazer isso. Eis aqui alguns conselhos do magnata:  
 
- o mundo dos negócios não é lugar para dar vazão a seu fluxo de consciência, não importa quão 
interessante você acredite que isso possa ser. Seja o que for que estiver dizendo, fale de forma 
breve, rápida e direta, o que é também um sinal de educação. A maioria das pessoas não tem 
tempo a perder;  
 
- às vezes temos de dar deadlines a nós mesmos. Pratique para realizar sua apresentação em 
menos de cinco minutos. Pratique para expor sua introdução em menos de três minutos. Você irá 
descobrir que poderá se tornar um editor eficaz ao cortar tudo o que não for absolutamente 
necessário. Sua audiência, ou seus superiores, se sentirão gratos por sua habilidade de ir direto 
ao ponto.  
 
Sadim –Todos Contra Um  
 
O rei Sadim acredita piamente que as pessoas estão sempre arquitetando tramóias para derrubá-
lo. Afinal, a teoria conspiratória é a única forma de explicar por que funcionários se demitem, 
estratégias "brilhantes" causam prejuízos e gente que ele detesta se torna bem-sucedida.  

Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2 mar. 2006, Plano Pessoal, p. C-8 


