
Chris Gardner



1.
Um pouco 

da sua história



 
 A primeira empresa que foi contratado em Wall Street foi a 
Bear Stears & Company. Chris fala que a melhor coisa que a pessoa 
podia ter na situação que ele se encontrava não era um MBA, mas 
algo que em inglês chama-se poor, smart and desire (pobre, inteli-
gente e com um grande desejo de tomar riscos).
 
 Após essa primeira oportunidade que mudou a sua vida, 
Chris criou uma carreira memorável. Hoje, além de ser um empre-
sário norte-americano, é investidor, corretor da bolsa de valores, 
palestrante motivacional, escritor, filantropo e fundador/CEO da 
Gardner Rich & Co.
 
 Chris conta qual foi a decisão mais difícil que enfrentou 
quando estava em situação de rua e com seu filho pequeno e para 
ele a resposta é sempre a mesma quando perguntam “como se es-
colhe entre fazer o que é prático e o que é popular?”´, ele diz que 
algumas vezes é preciso fazer os dois ao mesmo tempo.
 
 Sua maior inspiração na vida é sua mãe. Ela o ensinou que 
ele poderia fazer de tudo, que ela o deu a permissão de sonhar e 
o seu maior conselho foi que a cavalaria não iria o ajudar, que não 
teria como pedir reforço e que ele teria que fazer acontecer por si 
próprio.

 
 Como saber se estou no caminho certo? Escove os dentes. 
Foi assim que Chris Gardner respondeu a essa pergunta tão com-
plexa. Como se fosse uma filosofia de vida, ele diz que ao escovar 
os dentes, é preciso se olhar no espelho e perguntar duas coisas: 
se você pudesse entrar em qualquer empresa amanhã de manhã 
para fazer qualquer coisa no mundo, o que seria? Pense exatamen-
te em como você queria que fosse essa experiência e como você 
se sentiria. A segunda questão é: O que você pode fazer hoje para 
tornar esse amanhã possível? Pode ser só um passo pequeno, não 
importa. Agora, se a resposta é que você não está fazendo nada, 
então já sabe que aquele não é o plano A e que não é aquilo que 
você queria estar fazendo. Então seja honesto com a pessoa que 
você está vendo no espelho.
 
 Com uma fortuna multimilionária conquistada nos seus anos 
de Wall Street. O homem que inspirou o filme: “À procura da felici-
dade” teve um começo nada trivial. Aos 28 anos, ele se encontrava 
morando na rua, sem emprego e com um filho de 14 meses para 
cuidar.  
 
 Gardner conta que tudo que podia dar errado deu errado ao 
mesmo tempo. Ele havia feito uma entrevista para trabalhar como 
estagiário por um ano em Wall Street e a pessoa responsável pela 
sua contratação foi demitida um dia antes dele começar. Na em-
presa, ninguém sabia quem ele era ou por que ele estava lá. Como 
tinha pedido demissão do seu emprego anterior, ele estava desem-
pregado.
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“As experiências mais
importantes em todas nossas 
vidas são as universais. E que 
somos mais parecidos do que 

diferentes. Durante os momentos 
mais importantes, desafiadores e 

empoderadores das nossas vidas, o 
local onde você vai estar no planeta 

é secundário em relação aonde o 
seu espírito está.”

(Chris Gardner)
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