
 

 

 

SOU CAPITÃO DA MINHA VIDA! 
 

Durante muitos anos trabalhei em grandes empresas e percebi que depois de ter feito 
minha faculdade, pós graduação, diversos cursos de extensão, me considerava um bom 
profissional. Já havia atuado como designer, editor, instrutor, artista gráfico, 
desenvolvedor de games, cenógrafo, professor universitário, videodesigner...  
 
Tinha bons relacionamentos, conquistei várias promoções, com aumentos na 
remuneração, e tinha outras atividades importantes em São Paulo. 
 
Até aí tudo certo, porém a vida me questionava, pois o que eu estava fazendo para o 
mundo, ou melhor, o que o mundo queria que eu fizesse, para contribuir ainda mais com 
minhas capacidades, para torná-lo melhor? Qual o sentido do trabalho? 
 
Foi aí então que percebi que poderia unir todos meus conhecimentos e me reciclar em 
algo muito maior. Desenvolvi minha própria metodologia – O WellBeing Design (design 
voltado para o bem-estar e desenvolvimento humano), criei minha empresa e meu Canal 
de assinaturas e conteúdos EAD, e hoje ensino as pessoas como fazer o mesmo com 
seus talentos, pelas mentorias e atendimentos. 
 
Bem, quero dizer que não foi fácil essa transição, sair da zona de conforto, sair dos 
empregos, mudar de estado, ficar longe de família e amigos, porém era o que minha real 
essência pedia: 
 
CONSTRUA SEU PRÓPRIO CAMINHO! 
 
Foram mais de 20 anos de profissão até chegar no momento em que abri o jogo, de forma 
clara e honesta, e disse que queria deixar de ser celetista.  Foi aí que tive que lidar com 
mentiras, traições, assédios, pois quando você quer mudar, tem muita gente que acha 
que é o dono de sua vida, e que pode te controlar fora das empresas, ou que acha que se 
ela não pode, você também não pode. Ou ainda tem os carreiristas que acham o tempo 
todo que qualquer pessoa que se destaque, vai tomar o lugar deles, e querem puxar seu 
tapete por insegurança. 
 
Tudo foi superado! AMÉM! Não aceito postura de vítima! Sou capitão da minha vida! 
 
Depois de 9 anos como empresário, aprendi que em uma pandemia quem sobrevive 
como empresa, é que tem a força da mudança e a CORAGEM de seguir adiante, com 
muita criatividade e planejamento. 
 
O que importa hoje não é o dinheiro, as conquistas, e nem mesmo a liberdade. Mas sim o 
número de pessoas que ajudei neste novo momento de minha vida. São quase 4000 
horas de mentorias em que trabalhei a liderança pessoal e profissional dos meus 
clientes. Os ajudo a ter uma nova IDENTIDADE PROFISSIONAL e NOVA POSTURA, 
reestruturando suas vidas. 



 

 

 
Respondendo a questão sobre o sentido de trabalho, posso dizer que quando se une o 
que você ama fazer + o que você é bom em fazer + o que você pode ser bem remunerado 
para fazer + O QUE O MUNDO PEDE QUE VOCÊ FAÇA, a vida te direciona para o 
caminho do equilíbrio e felicidade. 
 
Quanto aos que tentaram me prejudicar, agradeço imensamente o que fizeram, pois só 
conseguiram agilizar todo o processo de me fortalecer ainda mais, e se quiserem minha 
ajuda para saírem das suas zonas de conforto, de coração aberto, estou à disposição, 
com minhas mentorias. 
 
Desta vida a única coisa que se leva é o AMOR! 
 


