




Louvores a Sucesso para Durar

«Se temos de viver num mundo que resulte para todos, temos de criar vidas 
com sentido. Este livro apresenta o caminho para o sucesso duradouro que 
ultrapassa os medos e valoriza a auto-estima saudável. Este é um livro para 
todos aqueles que se preocupam com o futuro de todos nós.»
– Jack Canfield, autor da série «best-seller» Chicken Soup for the Soul® e de The 
Success Principles™

«A melhor formação/o melhor treino que alguma vez terá sobre criar uma 
vida com sentido está neste livro!»
– Marshall Goldsmith, Executive Coach e autor/co-editor de 22 livros, incluindo 
The Leader of the Future e de What Got You Here Won’t Get You There

«Um livro incrível que deve ser lido por todos os interessados em alcançar 
um sucesso duradouro para si próprios, para as suas famílias, para os seus 
accionistas e para a sua comunidade.»
– Jason Jennings, autor do «best-seller» It’s Not The Big That Eat The Small – It’s 
The Fast That Eat The Slow, Less Is More e Think BIG – Act Small

«Em Sucesso para Durar, os autores mostram como seguir as suas paixões 
e alcançar o sucesso para além dos seus sonhos mais ousados, permanecendo 
fiéis a si próprios. Este é um livro que deve ser lido!»
– Bill George, ex-administrador e CEO da Medtronic e autor do «best-seller» Au-
thentic Leadership

«Nos negócios, como na vida, o sucesso duradouro exige trabalho de equipa, 
integridade e coragem para permanecer focado no que é importante. São os 
melhores cinco jogadores que ganham o jogo, não os cinco melhores jogado-
res. É disso que trata este livro.»
– Richard Kovacevich, Administrador, Presidente e CEO da Wells Fargo

«Não existe nada mais importante do que criar uma vida com significado 
para si e para a sua família. Enquanto líder e chefe de família tem de ler este 
livro e depois entregá-lo aos adolescentes da sua família!»
– Greg Foster, Presidente da IMAX Films
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«John Deere disse: “Não associarei o meu nome a um produto que não con-
tenha o que de melhor há em mim”. Imagine que aplica o mesmo critério 
na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Quando se empenhar com a 
excelência ao ponto de sentir orgulho por associar o seu nome a tudo o que 
faz, então tem Sucesso para Durar.»
– Robert Lane, Administrador e CEO da John Deere & Co., Inc.

«Encontrará perspectivas enriquecedoras sobre como ter uma vida, não ape-
nas sobre como ganhar a vida.»
– Barry Z. Posner, reitor e professor sobre Liderança na Universidade de Santa 
Clara e co-autor do «best-seller» The Leadership Challenge e A Leader’s Legacy

«Quer conhecer a mente de pessoas influentes e bem sucedidas? Para bem da 
sua carreira (e da sua vida), espero que leia Sucesso para Durar este fim-de-
-semana. Para bem do mundo, esperemos que este seja o livro de gestão mais 
lido este ano.»
– Keith Ferrazzi, CEO da Ferrazzi Greenlight e autor do «best-seller» Never Eat 
Alone

«Esta é uma excelente leitura e fornece bons exemplos ‘reais’ para o leitor 
colocar em prática de imediato!»
– Rob Reeg, CTO da MasterCard International

«Este livro é tão comovente quanto prático. Espelha, também, as experiên-
cias pessoais dos autores – três líderes que respeito e admiro. Tanto quanto 
tenho conhecimento, este é o trabalho de investigação mais minucioso sobre 
sucesso duradouro e liderança que existe. As ideias são surpreendentemente 
acessíveis.»
– Spencer Clark III, CLO da Cadence Design Systems

«Em última análise, quer o seu negócio prospere ou não, ou até mesmo acabe 
por falhar, o que importa é o modo como você se comporta e as decisões que 
toma. Tudo depende de si. Deixe que este livro excepcional o sirva e que seja 
o seu guia.»
– Lord Alistair McAlpine, Tesoureiro do Partido Conservador Britânico, 1975-1990
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Para Rick Porras, Vanessa Thompson e 
Paul Emery – todos eles, à sua maneira, 
estão a criar uma vida com sentido.
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INTRODUÇÃO

De Feitas para Durar a Sucesso para Durar

«O Efeito Mandela»

E ra quase meia-noite quando nos sentámos à espera do último 
encontro do dia do Fórum Económico Mundial. A chuva ge-
lada tinha dado lugar a uma tempestade de neve, mas o inte-

rior do edifício parecia o Deserto do Sara ao meio-dia, pois o sistema 
de climatização trabalhava na potência máxima para compensar o 
frio exterior. Mark Thompson cabeceava de sono na cadeira, quando 
Nelson Mandela apareceu de repente, estendendo-lhe a mão suada 
e esboçando um sorriso cansado. Thompson estremeceu quando 
Mandela se apoiou no seu ombro e se acomodou no sofá de pele.

Nos anos que antecederam o envio de Mandela – então um advo-
gado negro activista – para um campo de concentração, era normal 
o seu zelo e excesso de confiança relativamente à sua missão de aca-
bar com o Apartheid. A África do Sul tinha sido palco de violência e 
tumultos que pareciam ser irreconciliáveis. Embora Mandela tenha 
inicialmente defendido uma solução pacífica para a questão, aca-
bou por ter de recorrer às armas quando o caminho da paz parecia 
não ter saída. Em 1964 foi condenado por conspiração e sabotagem, 
sendo-lhe aplicada uma sentença de prisão perpétua.

A maior parte do seu tempo de prisão foi passada em Robben 
Island, nos arredores da Cidade do Cabo, para onde o governo sul-
-africano de então enviava os seus opositores com o objectivo de os 
desmoralizar e fazer ceder. Durante os seus longos anos de trabalho 
activista, o governo pressionou-o repetidamente no sentido de, em 
troca da sua libertação, o obrigar a fazer concessões em relação às 
suas crenças. Algo que sempre recusou.
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18 Sucesso para durar

Em 1990, após 27 anos de cativeiro, Mandela foi libertado. Tinha 
71 anos e todas as razões para se tornar no homem mais perigoso 
do seu Continente. No entanto, manteve os seus intuitos pacifistas e 
acelerou a reinvenção pacífica do seu país.

Como conseguiu ele ultrapassar o sentimento de ódio e liderar 
uma revolução não-violenta, procurando a reconciliação em vez da 
vingança? Ali estava, sentado, exausto, mas radiante, dando conti-
nuidade aos seus esforços para salvar a sua pátria. A adulação dos 
seus seguidores tinha crescido ou desaparecido, dependendo de 
quem era questionado. Seja como for, optou por seguir o seu pró-
prio rumo – um percurso de tal forma importante para ele que o 
manteve ano após ano, apesar das consequências sociais e políticas 
e muito menos por causa delas. Numa altura em que poderia muito 
bem estar a gozar a sua reforma, o laureado Nobel e ex-presidente 
continua a recrutar seguidores para a sua causa – tal como tem feito 
não ao longo do último mês ou do último ano, mas durante toda 
uma vida, sempre com a mesma intensidade, que não ficou afectada 
apesar de décadas de sofrimento numa prisão sul-africana.

Os três co-autores deste livro, separadamente e agora em con-
junto, sempre tiveram uma curiosidade apaixonada sobre o que faz 
mover as pessoas de sucesso duradouro, bem como as empresas 
fora de série. Desde cedo partilhámos uma questão comum: «O que 
inspira os realizadores de longo-prazo a tomar o tipo de decisões 
que Mandela tomou? Ou seja, a lutar e a crescer, apesar de todas as 
contrariedades, encontrando nisso grande significado e permane-
cendo fiel a esse objectivo, não apenas pelo momento em si, nem 
por si próprios, mas para criar sucesso duradouro?». Embora a His-
tória venha justificar as intenções nobres de Mandela, o facto de não 
ter iniciado a sua caminhada para a liberdade como um santo, nem 
com graciosidade ou humildade, torna a sua viagem ainda mais útil 
e inspiradora para todos nós. É o que chamamos de «Efeito Man-
dela». Isto é, quando alguém tem a possibilidade de criar sucesso 
duradouro não porque seja perfeito ou sortudo, mas porque tem a 
coragem de fazer o que para si é importante.
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19De Feitas para Durar a Sucesso para Durar

Sociedades saudáveis e sustentadas requerem a criação de orga-
nizações igualmente saudáveis e sustentadas. As grandes organi-
zações e sociedades só podem ser construídas por seres humanos 
que tenham a capacidade de crescer e criar sucesso com sentido.

De Built to Last a Sucesso para Durar
A transformação de Mandela é um exemplo de coragem sobre como 
criar uma vida de sucesso. Ele conseguiu não apenas alcançar o su-
cesso, mas o tipo de sucesso que perdura porque tem sentido. Na 
introdução do clássico de gestão Built to Last, Jim Collins e Jerry 
Porras realçaram que «um número significativo de pessoas desco-
briram conceitos-chave que foram úteis para a sua vida pessoal e 
familiar quando abordaram os assuntos humanos fundamentais de 
identidade pessoal e auto-renovação. Quem sou eu? O que repre-
sento? Qual a razão de ser da minha existência? Como posso manter 
a minha individualidade neste mundo caótico e imprevisível? Como 
posso atribuir significado à minha vida e ao meu trabalho? Como 
posso manter-me renovado, envolvido, activo e motivado?»1.

Sociedades saudáveis e sustentadas requerem a criação de or-
ganizações igualmente saudáveis e sustentadas. As grandes organi-
zações e sociedades só podem ser construídas por seres humanos 
que tenham a capacidade de crescer e criar sucesso com sentido. Se 
acreditarmos nisto – e, de facto, nós acreditamos –, falar com as pes-
soas que tiveram vidas extraordinárias e um impacto que perdurou 
ao longo do tempo, torna-se algo absolutamente natural. Como nos 
foi dito pela educadora Marva Collins (sem qualquer relação com o 
Jim!), quando você, leitor, cria uma vida com significado – uma vida 
que sente que vale a pena ser vivida – verificamos que «o mundo 
seria um lugar mais sombrio sem si».

E foi assim que começou a nossa viagem em conjunto para a es-
crita deste livro.
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20 Sucesso para durar

Conversas com Pessoas de Sucesso Duradouro
Este livro foi elaborado com base em entrevistas efectuadas a mais 
de 200 pessoas que fizeram a diferença – de maior ou menor im-
pacto – na sua área, na sua profissão ou na comunidade de que 
fazem parte, e que viveram uma vida que acreditam ter sentido, 
em diversas partes do mundo. Nestas conversas, redescobrimos um 
princípio, que começa a emergir nos livros, sobre desempenho orga-
nizacional e liderança, mas que raras vezes é desenvolvido: sucesso, 
a longo-prazo, tem pouco a ver com descobrir a ideia certa, a estru-
tura organizacional adequada ou o melhor modelo de negócio para 
uma empresa, mas tem tudo a ver com descobrir o que é importante 
para cada um de nós enquanto pessoas. É aqui, a este nível pessoal, 
em que o pensamento e a emoção se encontram, que a criatividade 
começa e emerge o potencial para a criação de organizações dura-
douras. Demos connosco numa busca de insights, de conhecimentos 
visionários – perscrutando para desvendar os princípios e práticas 
das pessoas cujo impacto no mundo permanece ao longo do tempo.

Estas pessoas não se encontram apenas nas categorias dos em-
preendedores, dos revolucionários ou dos subversivos (no sentido 
positivo do termo). Muitos recusam, ainda hoje, considerarem-se lí-
deres ou modelos do que quer que seja. A maioria nem sequer tinha 
em mente alcançar o sucesso nos moldes convencionados pelas res-
pectivas culturas em que se inserem. Alguns, provavelmente, nunca 
terão muito dinheiro, outros são ricos, alguns mesmo muito ricos, 
mas poucos, quando começaram, eram abastados. Os seus passados 
são muito diversos, alguns horríveis, outros privilegiados. 

Em termos de personalidade abrangem um leque variado – al-
guns fazem-se ouvir e são naturalmente assertivos, enquanto ou-
tros quase não se ouvem até que se lhes pergunte o que, para eles, 
é importante. Alguns têm o que se chama de carisma, mas não são 
a maioria. E muitos permanecem introvertidos no meio do sucesso. 
Mas, todos eles, têm em comum um aspecto – em algum momento 
da sua vida, viram-se confrontados com uma necessidade que deu 
origem a uma convicção apaixonada e persistente de mudar o modo 
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21De Feitas para Durar a Sucesso para Durar

como as coisas são a longo-prazo, independentemente da maneira 
como a sociedade os possa julgar por isso.

Na escrita do livro, debatemo-nos com o modo como nos devía-
mos referir a estes concretizadores determinados. Neste contexto, 
rótulos habituais como «líder visionário» soariam a algo desnecessa-
riamente altivo. Criariam um distanciamento que impediria a qual-
quer um de nós retirar de dentro de nós próprios as nossas potencia-
lidades. Contudo, deixemos claro que todas estas pessoas têm uma 
função de liderança de um ou de outro modo. Em última instância, 
escolhemos os termos «Pessoas de Sucesso Duradouro» e «Constru-
tores», sendo este último uma descrição baseada, em parte, no con-
ceito de clock-builder (fabricante de relógio) retirado do livro Built 
to Last. Utilizamos, por isso, a metáfora de Collins e Porras sobre a 
distinção entre a capacidade de dizer as horas no presente e a capa-
cidade de construir um relógio que continua a mostrar as horas para 
além do ciclo de vida do seu criador.

Os autores deste livro observaram que os líderes que foram capa-
zes de criar uma visão ou uma cultura que permaneceram no tempo 
eram, de facto, clock-builders, cujas organizações resistiram ao teste 
do tempo, sobreviveram aos seus criadores e, em última análise, ul-
trapassaram outras organizações que eram dirigidas por homens e 
mulheres que tinham uma função meramente de «observadores do 
tempo», gente que liderava de forma tradicional e que esperava ter 
sucesso através de uma ideia brilhante.

Os Construtores são pessoas que tiveram um início pouco aus-
picioso, mas que se definiram pela sua criatividade. Num determi-
nado momento das suas vidas, sentiram-se compelidos a criar algo 
novo ou a melhorar algo que já existia e que perdurou ao longo das 
suas vidas e prosperou para além deles. Vêem-se a si mesmos sim-
plesmente como pessoas que tentam marcar pela diferença, fazendo 
algo que acreditam valer a pena ser feito, com ou sem eles, e recru-
tam a equipa, ou constroem a organização, necessária para o con-
cretizar. As grandes organizações podem ser até um ‘dividendo’ de 
todo este processo, mas essas instituições duradouras parecem ser 
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mais uma consequência do plano do seu Construtor do que um fim 
em si mesmo ou sequer um objectivo deste. 

Aprendemos que, na grande maioria dos casos, estas pessoas, 
equipas e organizações consideradas extraordinárias não são mais 
do que o resultado de pessoas simples a fazerem coisas extraordi-
nárias que são, para elas, muito importantes. A mensagem intrín-
seca é que você contém dentro de si a capacidade de viver uma vida 
extraordinária.

Aprendemos que, na grande maioria dos casos, estas pessoas, 
equipas e organizações consideradas extraordinárias não são mais 
do que o resultado de pessoas simples a fazerem coisas extraordi-
nárias que são, para elas, muito importantes.

Todos temos o poder de escolher um rumo pessoal com signi-
ficado que integra a vida pessoal com a profissional de maneira a 
marcar uma diferença que perdura. E quando você consegue fazer 
isso, descobre o potencial para criar uma organização com um le-
gado que é útil ao mundo, mesmo depois de você desaparecer.

Como Encontrámos as Pessoas
Entrevistámos gestores, empreendedores, professores, desportis-
tas olímpicos e laureados Nobel relativamente desconhecidos, bem 
como vencedores dos prémios Pulitzer, Grammy, Peabody, Óscares e 
administradores de pequenas e grandes empresas. Muitos deles co-
nhecemo-los através de projectos de consultoria em que estivemos 
envolvidos em todo o mundo. Para identificarmos outros possíveis 
entrevistados, analisámos várias listas de renome – desde a lista das 
«Pessoas Mais Influentes» da Time Magazine à lista de vencedores 
do Prémio Oprah Winfrey «Use Your Life», bem como os que faziam 
parte das listas anuais dos maiores, dos mais bem sucedidos ou dos 
mais admirados em publicações de prestígio, como as revistas For-
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bes ou Fortune. Também analisámos as listas de pessoas distinguidas 
por instituições sem fins lucrativos.

A este universo aplicámos um critério pouco usual de limite de 
tempo para análise – um mínimo de 20 anos –, eliminando, salvo raras 
excepções, os que tenham tido um sucesso nas suas carreiras inferior a 
duas décadas. Consequentemente, ficaram excluídas as celebridades 
do momento e inúmeras gerações de líderes carismáticos que apare-
cem e desaparecem, reduzindo a nossa lista a menos de mil pessoas 
que se descrevem como tendo alcançado um sucesso duradouro. 

Desse grupo de pessoas, fizemos uma selecção com base na diver-
sidade de interesses, nos sectores de actividade e no sexo. Convidá-
mos algumas dezenas de pessoas a participar e, por fim, realizámos 
mais de 200 entrevistas pessoais entre 1996 e 20062. Sem surpresa, 
esse grupo pertencia a uma faixa etária superior aos 40 anos e o in-
divíduo mais velho a ser entrevistado tinha 95 anos de idade.

Evitando a Armadilha das Celebridades do Momento
Na era em que vivemos de reality shows tornou-se um lugar comum 
que perfeitos desconhecidos saiam do anonimato para o super-estre-
lato numa questão de semanas ou meses, para desaparecerem logo 
de seguida, fazendo parte dos ficheiros «Onde estarão eles agora?» 
ou algo pior. Considerámos pessoas que possuem um desempenho 
duradouro – pessoas que são importantes, ano após ano –, em detri-
mento de qualquer um que por acaso aparece na capa da revista da 
semana na categoria de celebridade do momento do «The Appren-
tice» ou do «Survivor»3. 

Esta abordagem de longo-prazo permitiu-nos incluir pessoas que 
tiveram um impacto significativo, sejam elas populares ou fora de 
moda. Seja como for, fazia sentido entrevistá-las para este projecto, 
porque conseguem (ou conseguiram) alcançar os seus objectivos 
nas áreas a que pertencem durante um longo período de tempo. 
Jimmy Carter ficou estarrecido com a sua humilhante e esmagadora 
derrota nas presidenciais de 1980, mas encontrou um outro papel 
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mais gratificante e ganhou o Prémio Nobel da Paz depois de 20 anos 
a seguir um sonho que nada tinha a ver com o sonho de ser presi-
dente. Embora actualmente esteja novamente a ser atacado pelas 
suas fortes convicções e pelo livro que publicou sobre valores morais 
e anti-fundamentalismo4, continua a sua missão por todo o mundo. 

Provavelmente o leitor poderá pensar que algumas destas pessoas 
são escolhas inapropriadas para o debate sobre sucesso duradouro. 
Quer as ame ou odeie, são poucas as pessoas que entrevistámos que 
escapem a uma dura crítica de um lado ou de outro, uma vez que 
elas estão a ter um forte impacto ao fazer algo que é importante para 
elas! De facto, assim que se coloca alguém num pedestal como mo-
delo a seguir, logo parece surgir uma lei perversa do Universo que 
amplia as possibilidades de essa pessoa ou de uma organização cair 
numa armadilha ou de se tornar o alvo de acesa controvérsia. Dei-
xemos claro que as pessoas que entrevistámos não são, neste con-
texto, apresentadas como modelos que necessariamente se devam 
seguir. Essa é uma escolha pessoal que só o leitor deve fazer. Apenas 
as apresentamos para provocar um debate sobre o que é o sucesso, 
discussão que deve ter consigo próprio e em conjunto com as pes-
soas que são importantes para si.

O que se tornou claramente evidente, depois de tantas entrevis-
tas, foi o facto de existirem múltiplas formas de se avaliar o sucesso 
duradouro, sendo mesmo algumas delas contraditórias e perigosas. 
Poderemos ver isso mesmo no Capítulo 1, «De Grandioso a Dura-
douro – Redefinir o Sucesso».

Muitos destes concretizadores que possuem um sucesso dura-
douro defendem um dogma com o qual discordamos, e alguns até 
foram ofensivos. Esperamos que não consiga descobrir quem eles 
são. Do leque de entrevistados, excluímos, naturalmente, os crimi-
nosos violentos e os terroristas que tiveram impacto de longo-prazo, 
porque esperamos que ninguém considere ou possa considerar a 
insanidade e outras patologias criminosas como forma de criar um 
legado que provoque um impacto que perdure no tempo.
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Pessoas Bem Sucedidas Também Cometem Erros e Colhem 
os Frutos dos Seus Falhanços
O que frequentemente surpreende a maioria das pessoas é o facto de 
os Construtores terem um número significativo de falhanços, perdas 
e desilusões amargas. Alguns deles estão a passar, inclusive, por di-
ficuldades neste preciso momento. Em centenas de entrevistas, não 
conhecemos ninguém que, num momento ou noutro da sua vida, 
não tenha passado por alguns embaraços ou falhanços, incluindo os 
próprios autores deste livro. Pessoas extraordinárias dão um passo 
para trás e dois para a frente na maioria dos desafios que enfrentam. 
Mas, por vezes, dão dois passos para trás e um para a frente. Retiram 
lições úteis e aprendem com aquilo que não resulta e demonstram 
uma grande resiliência. Possuem uma grande capacidade de recu-
perar perante a adversidade.

Não se limitam a pensar de uma forma positiva, também aplicam 
a capacidade de dar resposta às situações e progredir, apesar do que 
possam estar a sentir no momento, quer a adversidade tenha surgido 
por terem cometido uma falha ingénua ou tola quer tenha surgido 
por falta de sorte. Os Construtores normalmente não culpam os ou-
tros pelas circunstâncias em que se encontram. Em vez disso, focam 
a sua atenção em acções que estão ao seu alcance, com o objectivo 
de poderem resolver ou gerir o problema que têm em mãos. 

Esta perspectiva foi particularmente necessária e útil na pri-
meira fase das entrevistas. Como seria de esperar, alguns destes re-
alizadores determinados parecem ser super-homens. Não são nem 
por sombras como a grande maioria de nós. Algumas pessoas são 
demasiado inteligentes, talentosas ou sortudas para serem usadas 
como referência. Um grupo imenso de laureados Nobel e de virtuo-
sos vieram a este mundo com um tipo de génio especial já comple-
tamente desenvolvido. Se anseia alcançar a posição de Yo Yo Ma, é 
bom que seja um prodígio do violoncelo logo aos sete anos de idade. 
«Nenhum romancista no mundo se atreveria a inventá-lo. A combi-
nação das suas virtudes – musicais, intelectuais e pessoais – são sim-
plesmente implausíveis», afirmou a revista Smithsonian Magazine5. 
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Estamos gratos pela oportunidade de continuarmos a conhecer tantas pes-
soas fascinantes. A seguinte listagem inclui muitas pessoas que entrevistámos 
até agora, mas não aqueles que participaram no nosso estudo quantitativo, 
Questionário Mundial sobre o Sucesso. 

Como notámos ao longo deste trabalho, os nossos entrevistados não foram 
escolhidos para formarem uma «lista de honra» que apresentaríamos ao leitor 
como modelos de sucesso (muitos dos media e outras organizações estão no 
ramo para fazer essas apreciações e confiámos nelas para encontrar as pes-
soas de interesse). 

Nós queríamos perceber o que é que as pessoas com mais de vinte anos de 
impacto nos seus campos de actuação tinham em comum. Uma das lições mais 
pungentes que nos deram foi a de não podermos confiar em modelos de com-
portamento – precisamos de escolher a nossa própria definição de sucesso, 
em vez de assumirmos que necessitamos da definição de outros, por defeito 
ou inveja. 
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sobre pessoas que deveríamos contactar para aumentar este diálogo em www.
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Govindappa Venkataswamy — Cirurgião ocular que salvou milhões de pessoas da 
cegueira

Alex von Bidder — Co-proprietário do Restaurante The Four Seasons, em Nova Iorque 

Barbara Walters — Primeira mulher pivô de notícias na televisão norte-americana†

Alice Waters — Chefe executiva da Chez Panisse, que tornou popular a cozinha de 
produtos orgânicos

Barbara Waugh — Directora de recursos humanos da HP Labs Worldwide e co-funda-
dora da World eInclusion 

Jack Welch — Escritor, conferencista e antigo CEO da GE

Meg Wheatley — Co-fundadora do Instituto Berkana†

Wanda Whitehead — Professora graduada, Casa di Mir†

Ann Winblad — Tecnóloga e fundadora da empresa de capital de risco Hummer/ 
Winblad

Ray Yeh — Escritor, autor de The Art of Business; «senior fellow» do Instituto IC2†

Steve Young — Antigo «quarterback» dos Forty-Niners e empresário

Muhammad Yunus — Fundador do Graemen Bank (microcrédito para os pobres) e 
Prémio Nobel

Benjamin Zander — Maestro da Orquestra Filarmónica de Boston

Dieter Zetsche — Administrador da Daimler/Chrysler 

† A entrevista com esta pessoa foi incluída no nosso estudo e influenciou este livro, mas não houve 
espaço para transcrever as esclarecedoras histórias de todos eles. Fizemos uma listagem dos entre-
vistados como exemplo do leque variado de pessoas que ficámos gratos por conhecer.
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