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Pref á c i o
Meu primeiro contato com a Nathalie Trutmann foi por e-mail.
Ele aconteceu graças a uma conexão feita por Isabel Pesce, que se
tornou, como diz o fundador da Wise Up, Flávio Augusto da Silva,
“tesouro nacional”. No e-mail, Bel dizia que Nathalie é uma pessoa
incrível, e que eu deveria fazer todo o esforço do mundo para
conhecê-la pessoalmente e compartilhar ideias com ela.
Pessoas acima da média como Nathalie possuem algo em
comum: agenda intensamente cheia. Diante disso, passei quase
um ano à espera do encontro. Foi quando, de repente, recebi
uma mensagem pelo meu perfil do Facebook, por meio da qual
ela me fazia um convite para me apresentar em uma aula
sobre empreendedorismo.
Daí surgiu a chance de conhecê-la pessoalmente. Era a manhã
de uma quarta-feira nublada. Ela havia acabado de encerrar uma
palestra para executivos de grandes empresas. Nathalie usava
calça jeans, camiseta branca e sandálias, e carregava uma mochila
pesada nas costas. Na primeira troca de olhares, ela sorriu e disse,
com um tom de voz manso e sereno: “Você é o Edu! Que prazer lhe
conhecer.” O sorriso de Nathalie era sincero. E seu olhar, carregado
de generosidade.
Após alguns minutos de espera, entramos em um carro e seguimos
para a aula. Seria a viagem mais marcante da minha vida. Nathalie
me pediu para relatar a minha história, e se calou. Ela ouvia de
verdade cada palavra que eu dizia e viajava na minha trajetória
de tentativas, perdas, persistência, recomeços e sonhos.
Quando eu dava por terminada a minha narrativa, ela fazia mais
uma pergunta, e depois outra, e outra. Enquanto eu falava, me
perguntava: “Como uma pessoa com tanta bagagem cultural,
que viajou boa parte do mundo, que tem amigos executivos de
grande representatividade, tem tanta disponibilidade para ouvir
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um menino de 24 anos e se importar tanto com cada detalhe
da minha história?”
Quando decidiu falar, Nathalie me fez acreditar que cada um dos
meus sonhos eram – definitivamente – possíveis de ser realizados.
Ela conduzia a fala de um jeito diferente, seu repertório não estava
limitado ao usual. Ela utilizou exemplos de pessoas realizadoras
de várias partes do mundo, de forma mágica, encantadora
e apaixonante.
Assim que chegamos à escola, os alunos a receberam com calor.
Na verdade, não parecia que era o início de uma aula, mas sim
de um show. E realmente foi! Nathalie ensinava a turma a pensar
fora da caixa, como empreendedores que desejam mudar o mundo.
Não tem como ensinar alguém a mudar o mundo, mas é possível
despertar a paixão para isso.
No final da aula, a turma fez questão de contar os seus sonhos.
Lembro-me de um rapaz que havia montado um blog sobre
futebol, mas estava desanimado porque não sabia como aumentar
o número de acessos. Nathalie desaguou uma torrente de
possibilidades para escalar visualizações, tornar o conteúdo mais
atrativo e, possivelmente, conseguir recursos.
Muitos deles disseram que jamais imaginaram que seriam
empreendedores, mas que mudaram de opinião quanto a isso.
São jovens que futuramente vão construir sua própria companhia,
gerar emprego, renda e crescimento para o País. Serão líderes e
colaboradores para o avanço social.
Nathalie estava encorajando jovens a experimentar uma palavra
tão esquecida: SONHAR. E o Brasil precisa de sonhadores que
desafiem o impossível, que travem batalhas, que virem o jogo,
que recomecem. E que, incrivelmente do nada, encontrem o
caminho certo e cheguem ao que desejam.
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Ah, como seria bom se todo brasileiro tivesse a chance de passar
um dia com Nathalie! Mas, diante da agenda apertada, você
poderia passar até um ano na fila de espera. Por outro lado, ao
ler este livro, você terá a oportunidade de ficar pertinho da alma
da escritora e descobrir um roteiro – totalmente fora do padrão
estipulado pela sociedade – que lhe fará sonhar e realizar. Nesta
obra você terá a certeza de que todo mundo pode ser tão grande,
tão apaixonado, tão diferente e tão louco quanto quiser.
EDUARDO LYRA, JORNALISTA E AUTOR DO LIVRO Jovens Falcões
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Introduç ã o
Imagine se você pudesse desenhar um mundo novo.
Completamente novo. Esqueça todas as coisas como elas são.
Escolas, trabalhos, profissões, regras, expectativas.
E se tudo estivesse ao contrário? E se houvesse uma maneira
muito mais deliciosa, linda e recompensadora de viver nossas
vidas? Imagine se todos os dias você pulasse da cama com uma
vontade inexplicável de aprender e crescer.
A vida é um presente. Muitas vezes nos esquecemos disso,
preocupados com pequenos problemas do dia a dia em uma
sociedade cheia de regras e expectativas, em vez de lembrar que
as escolhas são nossas, e de mais ninguém.
Uma das melhores coisas dessa vida é a capacidade que temos de
sonhar. Jovens, essa habilidade que temos de sonhar e acreditar
que tudo é possível é o maior bem que possuímos.
E sabe o que é o mais legal? Quando se trata de sonhos, o que
mais conta não é alcançá-los. O que mais conta é a jornada. A
jornada é, no final, a nossa vida.
Agarre-se em seus sonhos com toda a intensidade. Não se
preocupe se ninguém os entender, o importante é que você não
minta para si mesmo. Se os sonhos fizerem sentido para você, a
jornada será deliciosa!
Mas qual é o segredo para realmente se agarrar aos seus sonhos sem
se preocupar com um milhão de outras coisas? Ah, a solução é mais
simples do que você imagina. Neste livro, a Nathalie vai lhe contar as
verdades mais bem escondidas, verdades que lhe farão perceber que
você pode desenhar um mundo completamente novo o seu mundo.
BEL PESCE, EMPREENDEDORA E AUTORA DO LIVRO A MENINA DO VALE
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