
 
 
Quem foi Napoleon Hill? 
 
Napoleon Hill nasceu em 1883, no estado da Virgínia, Estados 
Unidos. Em 1908, recebeu a incumbência de entrevistar Andrew 
Carnegie, um dos homens mais ricos da época, industrial 
extremamente bem-sucedido e conhecido como o Rei do Aço. 
 
O encontro marcou o início de uma relação que, anos depois, 
geraria valiosos frutos. Andrew Carnegie revelou ao jovem 
repórter a sua crença de que seria possível, por meio de extenso trabalho de pesquisa, 
identificar em homens de triunfo características que poderiam ser desenvolvidas pelo homem 
comum. Ou seja, descobrir uma espécie de fórmula para o triunfo. A seleção de virtudes, que se 
reunidas em uma só personalidade, garantiriam o completo êxito de tal indivíduo. O milionário 
então propôs a Hill que iniciasse um grandioso projeto de entrevistar pessoas de sucesso. 
 
Andrew disse que estava certo de que o trabalho não poderia ser cumprido em menos de duas 
décadas, afinal, fazer sucesso por um ano é relativamente fácil, permanecer é que é o grande 
desafio. 
 
Porém, estava convicto também de que valeria a pena, pois o resultado beneficiaria milhões de 
pessoas no mundo inteiro. 
 
 
Como foi feita a pesquisa? 
 

Napoleon Hill iniciou sua pesquisa em 1908, entrevistando os 
maiores líderes, os maiores empresários e as pessoas mais 
influentes daquela época. Ao longo de 25 anos e tendo 
entrevistado mais de 16.000 empresários nas mais diferentes 
áreas e atividades, e extraindo suas melhores características e 
virtudes essenciais, publicou à monumental obra A LEI DO 
TRIUNFO. 

Na tabulação final, conseguiu agrupar essas características em 
17 comportamentos que levaram aquelas pessoas a grandes 
realizações, constituindo assim, a primeira pesquisa científica 
sobre o comportamento humano. 

A Lei do Triunfo está entre os livros mais vendidos e estudados no mundo dos negócios, assim 
como, o best seller Quem Pensa Enriquece, que vendeu mais de 30 milhões de exemplares no 
mundo, Mais Esperto que o Diabo, entre vários outros títulos de sucesso. 

 De 1918 até 1919 foi Conselheiro do presidente Woodrow Wilson participando na 
formulação da proposta de paz “pós 1ª guerra” que levou o presidente a receber o Nobel da 
Paz em 1920. 

 De 1933 até 1936 foi Conselheiro do presidente Franklin Roosevelt. 

 De 1928 até sua morte em 1971, publicou 13 livros, todos best sellers. 

Dentre várias personalidades que fizeram parte da pesquisa de Napoleon Hill temos: Thomas 
Edison, Alexander Graham Bell, Henry Ford, Elmer Gates, Theodore Roosevelt, William 
Jennings Bryan, George Eastman, John D. Rockefeller, JP Morgan e outros 

Napoleon Hill deixou como legado ferramentas poderosas que, se colocadas em prática, nos 
levam à vitória profissional e pessoal. 

Percorrer esse caminho depende da atitude de cada um de nós! 

Confira mais um pouco das suas realizações na CRONOLOGIA abaixo. 

 
 
 
A Marca Master Mind - Mundo 

 
 
Atualmente os treinamentos estão presentes em mais 160 países ao redor do mundo, sendo que 
no Brasil, em 13 anos, já ultrapassamos a marca de 80 mil participantes, e está presente em 23 
unidades da federação. 
 
O Instituto de Albuquerque, detentor dos direitos exclusivos para todos os treinamentos Master 
Mind® realizados em língua portuguesa no mundo, juntamente com suas franqueadas, é 
responsável também pela contextualização deste processo de treinamento para os países de 
nossa língua. 

 
 
Autorização concedida pela The Napoleon Hill Foundation ao Instituto 
de Albuquerque para o uso da marca, contextualização e treinamento 
em todos os países da língua portuguesa. 
 

 
 


