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INTRODUÇÃO

Quero compartilhar algo muito especial com você. 
Realizei uma pesquisa, quando fiz doutorado em psico-
logia, que buscava compreender de que forma a nossa 
história na família em que crescemos pode influenciar as 
nossas competências já na idade adulta, trazendo facilida-
des ou barreiras a serem superadas. 

Aquilo que estudei representa um valioso conhe-
cimento para quem quer educar os seus filhos para uma 
vida próspera. Acredito que esse é o seu caso.

Nesse e-book, divido com você aprendizados im-
portantes que personalidades tiveram em suas famílias 
de origem, para que sirva de inspiração no sentido de 
oferecer ferramentas para seu filho ser tudo aquilo que 
ele pode ser. 

Você lerá depoimentos de Abílio Diniz, Jack Welch, 
Steve Jobs,Gail Blanke, Reinaldo Polito, Fernanda Keller, 
Robert Wong, Meera Blackley, Washington Olivetto e Edu-
ardo Lyra, tratando tanto de influências paternas como 
maternas. Exceto no caso de Steve Jobs, cuja narrativa é 
de Walter Isaacson, seu biógrafo, os textos apresentados 
foram de autoria das próprias personalidades.

Sublinhe, rabisque, escreva seus pensamentos. 
Aproveite ao máximo o material que se segue!
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01. Abílio Diniz, fundador do supermercado Pão de Açucar

Meu pai, Valentim dos Santos Diniz, foi meu ído-
lo. Muito do que fazia era para ele, para contar 

ou mostrar, para que tivesse orgulho de mim. Na doceria 
Pão de Açúcar, em 1948, com 12 anos, enrolava os briga-
deiros com capricho, para que ficassem como meu pai 
gostava. Com 13, pedalava rápido na bicicleta para que as 
encomendas chegassem logo à casa dos clientes. Pois na 
volta ele elogiaria meu esforço. 

Com 22 anos, em 1959, desisti de ser professor 
para ajudá-lo a criar o primeiro supermercado Pão de 
Açúcar. Fiz isso por enxergar ali um negócio promissor, e 
também para agradá-lo. Homem simples, que não com-
pletou o ginásio, tinha uma sabedoria natural. Cordial, 
uma unanimidade de simpatia. Não dava má notícia, só 
queria saber de coisas construtivas. Tinha horror ao des-
leixo, ao erro. “Nunca deixe nada ao acaso”, era uma frase 
que escutei desde que me entendo por gente. 

Quando tinha uns 12 anos, meu pai me ensinou a 
dirigir. Era um tempo de ruas sem carros, e o motorista 
do furgão da doceria me deixava guiar entre uma casa e 
outra. Quando passei a dirigir sozinho, com 15 anos, meu 
pai disse: “Abilio, o acaso também existe no trânsito. Pre-
firo que você atravesse no farol vermelho com cuidado 
do que passe no verde sem olhar”. Não entendi. Se estava 
verde, era meu direito passar. Poderia e deveria ir adian-
te. “Isso não significa nada”, disse meu pai. “Nem todos 
seguem as regras. Não dê margem ao erro.” 

Uma das frases que mais uso hoje é uma variante 
da máxima de meu pai: “Seja o condutor de sua vida, não 
o passageiro”. Não deixe que as circunstâncias transfor-
mem sua existência no que você não quer que ela seja.
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02. Jack Welch,  ex-presidente da General Eletric

Ela (minha mãe) sempre achava que eu era capaz 
de fazer qualquer coisa. Foi minha mãe quem 

me treinou, me ensinou os fatos da vida. Ela queria que 
eu fosse independente. “Controle seu próprio destino” 
– sua ideia era sempre essa. “Se você não controlar seu 
destino, outra pessoa o controlará para você.”
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03. Steve Jobs, fundador da Apple (por Walter Isaacson)

O perfeccionismo de Jobs se estendia até a coi-
sas que ninguém via. Quando menino, teve de 

ajudar a construir uma cerca no quintal dos fundos da 
casa. O pai lhe disse que tinham de ter tanto cuidado com 
a cerca dos fundos quanto com a da frente. 

“Mas ninguém vai saber”, disse Steve. O pai retru-
cou: “Mas você, sim”. 

Um verdadeiro artesão usa madeira de qualidade 
até para fazer o fundo de um armário que fica encostado 
à parede, explicou o pai; deviam fazer o mesmo com a 
cerca dos fundos. Era a marca de um artista ter tamanha 
paixão pela perfeição.

Na supervisão dos trabalhos do Apple II e do Ma-
cintosh, Jobs aplicou esta lição à placa de circuito no inte-
rior do aparelho. Nos dois casos, fez os engenheiros refa-
zerem o trabalho para que os chips se alinhassem bem e 
a placa ficasse bonita. Parecia algo particularmente louco 
para os engenheiros do Macintosh, pois Jobs decretara 
que a máquina fosse hermeticamente selada. 

“Ninguém vai ver a placa”, protestou um deles. Jobs 
reagiu como o pai: “Quero que seja o mais bonita possível, 
ainda que esteja dentro do gabinete. Um bom marcenei-
ro não vai usar madeira de quinta para as costas de um 
armário, ainda que ninguém vá ver”. 

Todo mundo ali era um artista, disse, e como tal 
devia se portar. Uma vez redesenhada a placa, colheu 
a assinatura dos engenheiros e de outros membros da 
equipe do Macintosh para gravá-las dentro do gabinete. 
“Um artista de verdade assina sua obra”, disse.
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04. Gail Blanke, especialista em motivação e organização

Verdade seja dita: este livro (“Jogue fora 50 coi-
sas”) não seria possível se minha mãe não tives-

se ameaçado arrancar todas as gavetas da minha cômoda 
e dito o seguinte: “Ande logo e jogue fora todo esse lixo, 
agora!”, naquele dia de verão, quando eu tinha 14 anos. 

E não seria possível se meu pai não tivesse me dito: 
“Querida, livre-se de tudo o que põe você para baixo. Viver 
em meio a um monte de entulho negativo é como andar 
num lamaçal. Fica difícil chegar aonde você quer”. 

Com certeza, fui uma garota de sorte.
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05. Reinaldo Polito, professor de oratória e escritor

Nas situações mais desesperadoras (meu pai) 
demonstrava tranquilidade, com a certeza de 

que o desafio seria vencido. Quando eu estava pressio-
nado por algum problema sério, era ele quem me acon-
selhava. Às vezes ouvia e não dizia nada, mas só o fato 
de falar com ele já me tranquilizava. Se o problema fosse 
mesmo muito grave, aí sim se pronunciava e dava sua 
opinião.

Procurei seguir o seu exemplo. Em certas circuns-
tâncias, quando me sinto incompetente para abraçar uma 
causa, tento pensar como ele se comportaria. E vou em 
frente com mais confiança. 

Não tenho dúvida de que foi dele que herdei esse 
jeito meio teimoso de enfrentar os desafios que surgem a 
todo instante na vida de todos nós.
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06. Fernanda Keller, triatleta

Mamãe sempre quis ser professora. Cursou o 
Ensino Normal, como era chamado na época, e 

depois fez pós-graduação em Planejamento Educacional. 
Assim que se casou com o meu pai, em 1962, ele veio com 
uma conversa de que seria melhor se ela não trabalhasse 
fora de casa. Argumentou que ela não precisava daquilo, 
ele tinha um bom emprego e ainda lhe dava uma verba 
extra, um “salário esposa”. Respondeu que continuaria 
dando aulas porque o trabalho fora de casa não iria inter-
ferir na rotina doméstica e dos filhos. Ele teve de engolir.

Mamãe é perfeccionista, gosta das coisas certinhas. 
Lembro que ela ficava em casa corrigindo as provas e pre-
parando lições para os seus alunos da escola pública. Eu 
adorava estar ao seu lado, acompanhando cada detalhe 
dos deveres, muito mais legais do que os que eu recebia 
na minha escola, que era paga.

Essa coisa de ser o melhor possível no que se faz 
herdei dela. Assim como minha mãe, eu faço o que pos-
so para ser muito boa naquilo que me proponho. Nunca 
abandonei um sonho ou aceitei ser mais ou menos. Não 
que eu tenha de ser melhor do que os outros. Meu obje-
tivo é somar, fazer alguma coisa produtiva. Estar em um 
lugar e ser útil para as pessoas.
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07. Robert Wong, executivo e empresário

“Para ser notado, filho, faça diferente”, “Pense 
grande, faça grande”, (meu pai) costumava 

dizer para nos incentivar. Lembro que, quando aluno no 
colégio, eu não era o mais alto nem o mais forte da equi-
pe de basquete, mas cheguei a capitão do time. Hoje, com 
meus filhos, não reforço que eles têm de ser os melhores, 
mas sim que têm de fazer o seu melhor. 

Como todo sábio chinês, meu pai gostava de pa-
rábolas e frases. Dizia, por exemplo: “Quando brincar, 
brinque. Quando dormir, durma. Quando estudar, estude. 
Quando for ao banheiro, vá ao banheiro”, dizia, repetindo 
à sua maneira um clássico da sabedoria oriental sobre 
foco e atenção. Ou “coragem não é ausência de medo. É 
prosseguir apesar do medo.”
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08. Meera Blackley, chef de culinária indiana

Quero agradecer a minha mãe, Savitri Mahtaney, 
pelo exemplo, pela influência e pelo ensinamento genero-
so que me ofereceu durante toda a minha infância. 

Minha mãe nasceu em uma família muito rica, em 
uma casa com muitos criados e ninguém se preocupou 
em ensiná-la a cozinhar. Pouco depois do casamento, meu 
pai e minha mãe se mudaram para Rangun, na Birmânia, 
e minha mãe, de repente, viu-se em terra estrangeira, com 
comidas estrangeiras e nenhuma experiência culinária. 

Sem se intimidar, aprendeu a preparar os pratos 
preferidos de meu pai, e pôs-se a inventar pratos que 
mais tarde seriam muito elogiados, e que toda a família 
pedia e repetia. 

Aprendi com ela a não ter medo de experimentar 
alimentos diferentes e diferentes combinações de tempe-
ros. Devo a ela o meu gosto pelas novidades. Com meu 
pai, Visnu Mahtaney, aprendi a desenvolver minhas habili-
dades. Até hoje me lembro do que meu pai dizia: “Supere 
a sua mãe!”.
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09. Washington Olivetto, publicitário

“Para não ter de fazer o que a gente não gosta, 
é preciso escolher bem o que a gente gosta.” 

Essas 20 palavras representam um dos maiores legados 
de meu pai, Wilson Olivetto, grande vendedor de espírito 
inquieto e alma engenhosa que me mostrou os dois lados 
da moeda.

Nos fins de semana, meu pai fazia questão que eu 
compartilhasse sua paixão, a mecânica, ajudando a des-
montar e montar motores na garagem de casa. Era ótimo 
passar um tempo só com ele, embora aquilo tivesse gerado 
o efeito colateral de provar que graxa não era minha praia.

Se os domingos me mostraram o que jamais seria, 
os dias da semana me aproximaram do que me tornaria. 
Representante comercial dos pincéis tigre, meu pai às 
vezes me levava com ele em visitas aos clientes. Ali, com-
preendi a importância de saber vender. 

Também aprendi que toda venda nasce do bom re-
lacionamento com o cliente. Uma vez, numa loja de tintas, 
o gerente disse: “Wilson, entra aí, vê o que falta e manda 
para nós”. Assim mesmo, sem conferir. Seguro de ter feito 
um bom negócio. “Um dia vou ser assim”, eu pensava.
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10. Eduardo Lyra, jornalista e empreendedor social

Onde eu nasci? Numa favela. Onde eu morava? Num 
barraco, cujo piso era batido de terra. Onde eu 

dormia? Até os primeiros nove meses de vida, numa banheira 
azul. Quem era o meu pai? Um assaltante de banco. Na infân-
cia, eu via armas dentro de casa. E também via meu pai maluco 
pelo uso de droga. Já ouvi barulho de helicóptero sobrevoando 
a favela onde eu morava, à procura do meu pai, que fugia pilo-
tando uma moto, entre as vielas e becos.

Eu também já vi a minha mãe ser revistada nua pe-
las polícias, que procuravam drogas, em suas partes intimas, 
quando ela ia visitá-lo na prisão. Já vi meu pai sair em jornais, 
sobretudo na página policial, dando depoimento dentro da 
cela à jornalista, dizendo que queria mais uma chance para lar-
gar o crime e criar o seu filho. Já vi muitas vezes a professora 
perguntar no primeiro dia de aula qual era a profissão do meu 
pai e eu sentir vergonha e dizer, com o rosto caído, que meu 
pai era caminhoneiro, ao invés de bandido.

Já vi a descrença da sociedade. Vi a falta de sonho, o 
medo, a culpa, a incerteza, o ódio. Vi a sociedade me julgar e 
imaginar que eu não poderia ser nada. Enfim, eu vi o outro 
lado do sonho. Minha história era previsível. Ou seria bandido 
ou traficante, ou morreria antes dos 25 anos. No entanto, por 
mais miserável que seja, todo ser humano nasce com o direito 
de fazer as suas próprias escolhas.

Embora quase todos os meus direitos sociais me te-
nham sido negados, me sobrou um bem, uma riqueza, uma 
válvula de inspiração: a minha mãe, Maria Gorete de Brito Lira.
Esta diarista, que não concluiu os estudos, é PhD em despertar 
pro sonho. Ela colocou na minha cabeça que eu podia, e, com 
o seu comportamento matador, me provou que não importava 
de onde eu vinha, mas, sim, pra onde eu podia ir. E saber que 
eu vinha do nada, mas podia ir pro tudo, me ressignificou, me 
fez pensar e agir maior.

13



PALAVRAS FINAIS

Na idade adulta, sabemos a importância de nossos 
pais naquilo que somos. Avaliamos os pontos fortes que 
recebemos de nossas famílias, e refletimos sobre o que 
poderia ter sido diferente. 

Todo pai e toda mãe quer o melhor para os seus 
filhos. Entretanto, não basta boas intenções, a paternida-
de e a maternidade, como toda competência, pode ser 
desenvolvida. 

Neste e-book, vimos alguns casos que demonstram 
como falas, comportamentos e valores dos pais foram 
determinantes para a realização de pessoas de destaque 
no cenário nacional e internacional.

Você é a família de origem de seu filho. Que lem-
branças e que depoimentos você gostaria que ele tivesse, 
na idade adulta, a seu respeito? Escreva em uma folha ou 
em um arquivo. Se você me enviar, eu vou adorar receber 
(marcelocarpilovsky@paternidadeefetiva.com.br). 

Estarei lhe encaminhando textos e materiais para 
que você tenha o máximo de sucesso nessa importante 
missão de criar e desenvolver o seu filho.

Desejo-lhe tudo de bom!

Um grande abraço,
Marcelo Carpilovsky

WWW.PATERNIDADEEFETIVA.COM.BR
MARCELOCARPILOVSKY@PATERNIDADEEFETIVA.COM.BR
FACEBOOK.COM/PATERNIDADEEFETIVA
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SOBRE O AUTOR

Marcelo Carpilovsky é coach com certificação 
internacional e palestrante corporativo. Há mais de quin-
ze anos, ministra disciplinas de negociação, criatividade, 
decisão, comunicação e liderança em MBAs da Puc-Rio e 
da Fundação Getulio Vargas. 

Fez Mestrado em Administração de Empresas e 
Doutorado em Psicologia, este último na área de família. 
Especialista em Psicodrama Pedagógico e Organizacional 
e em Terapia Familiar Sistêmica Breve. Coautor do livro 
Liderança e Motivação, publicado pela Editora FGV. Mora-
dor do Rio de Janeiro, casado, é pai do Felipe e do Gusta-
vo, de 7 e 5 anos.

WWW.PATERNIDADEEFETIVA.COM.BR
MARCELOCARPILOVSKY@PATERNIDADEEFETIVA.COM.BR

FACEBOOK.COM/PATERNIDADEEFETIVA

15

http://PATERNIDADEEFETIVA.COM.BR
http://FACEBOOK.COM/PATERNIDADEEFETIVA


BIBLIOGRAFIA DINIZ apud YURI, Flávia. O que aprendi com meu pai. Épo-
ca, São Paulo,Globo, 13 ago. 2012, edição 743. Seção Vida 

Útil, p. 97.

BLACKLEY, Meera. O melhor da cozinha indiana.Rio de Ja-
neiro: Altaya, 1998. p. 5.

BLANKE, Gail. . Rio de Janeiro: Ediouro, 2010. p. 9.

ISAACSON, Walter. As verdadeiras lições de liderança de 
Steve Jobs. Harvard Business Review Brasil, 4 abr. 2012. 

Disponível em: http://hbrbr.com.br/as-verdadeiras-licoes-
-de-lideranca-de-steve-jobs/.Acesso em: 7ago. 2016.

KELLER apud RAMALHO, Cristina. Aprendi com minha mãe. 
São Paulo: Saraiva, 2009. p. 106-107.

LYRA, Eduardo. Apesar da realidade, é possível. Brasil Post, 
9 maio 2014. Disponível em: http://www.brasilpost.com.br/

eduardo-lyra/apesar-da-realidade-e-possivel_b_5291386.
html. Acesso em 7ago. 2016.

POLITO, Reinaldo. O que a vida me ensinou: para não dei-
xar a conquista escapar pelos dedos.São Paulo: Saraiva/

Versar, 2009. p. 92.

ROBBINS, Stephen P. Administração: mudanças e perspec-
tivas. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 336.

WONG apud COLOMBINI, Luís. Aprendi com meu pai. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 202-203.

OLIVETTO apud YURI, Flávia. O que aprendi com meu pai. 
Época, São Paulo, Globo, 13 ago. 2012, edição 743. Seção 

Vida Útil,p. 98.
WWW.PATERNIDADEEFETIVA.COM.BR
MARCELOCARPILOVSKY@PATERNIDADEEFETIVA.COM.BR
FACEBOOK.COM/PATERNIDADEEFETIVA

16

http://PATERNIDADEEFETIVA.COM.BR
http://FACEBOOK.COM/PATERNIDADEEFETIVA

