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Ainda antes 
que houvesse 

dia, eu sou; 
e ninguém 

há que possa 
fazer escapar 

das minhas 
mãos; agindo 

eu, quem o 
impedirá? 

Isaías 43:13 ACF
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ALAN SPADONE
Palestrante em mais de 20 países é responsável por formar 

mais de 60 mil alunos, presencialmente.
Criador do maior ecossistema do planeta em produtos, even-

tos e treinamentos da área da beleza.
Autor do Best Seller “E se você não tivesse medo? Comece do 

zero, sem dinheiro no bolso e conquiste o sucesso com garra e 
determinação”, sobre empreendedorismo com criatividade e 
marketing digital.

QUEM É ALAN?

Um jovem apaixonado por arte, beleza e educação, mas foi 
na docência que encontrou uma força maior, sobre cumprir seu 
propósito e transferir conhecimento, e assim, destravar o máxi-
mo de pessoas possíveis. 

Pai apaixonado pelos pequenos João Pedro e Mariah, tam-
bém gosta de cachorros e carros. 

O seu aprendizado de vida é viver cada dia como se fosse o último.
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Gostaria de agradecer a minha amada esposa Marcela Spado-
ne, meu filho João Pedro Spadone e minha filha Mariah Spado-
ne. Eles são minha fonte de energia e onde encontro inspiração. 

Agradeço também toda minha equipe, pois são parte de uma 
engrenagem grandiosa, afinal, muito mais que oferecer cursos e 
treinamentos, transformamos vidas.

AGRADECIMENTOS

AGRADECIMENTOS  •  9



PRE 
FA 
CIO



PRE 
FA 
CIO

PREFÁCIO  •  11

Me sinto honrado em fazer parte de uma obra tão sig-
nificativa com uma história de garra, disciplina e 
confiança. Acredito no poder da decisão e na vonta-
de de querer fazer certo e o Alan não poupou esfor-

ços para atingir o seu grande objetivo de construir um império. 
Esta obra reflete e ilustra de maneira didática a sua trajetória e 

quais meios utilizou para ter resultados inquestionáveis, eviden-
ciando valores e crenças que promoveram sua autoconfiança. 

A ajuda do Alan nesta rota de construção é um processo que 
nos mostra como eliminar o que é prejudicial, assim como, o 
quanto nosso ego pode ser nocivo. Alta performance também é 
assunto que ele domina, tanto no âmbito profissional, quanto no 
pessoal e familiar.

Absolutamente nada é mais poderoso para a motivação do 
que o progresso, e dentro desta jornada, seguindo o passo a pas-
so, com comprometimento e dando o seu melhor, certamente 
haverá um avanço diário.

Este é um guia prático com ferramentas que permitirá que 
você reconheça seus talentos e habilidades para usar nesta jor-
nada de autoconhecimento e construção de um império no seu 
próprio negócio.

Não desperdice a oportunidade da escalada, afinal de contas, 
não precisamos saber todos os passos de um plano para entrar-
mos em ação, pois a decisão é o grande primeiro passo, depois 
disso, o seu sucesso é treinável. 

         
Joel Jota
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Confiança Majestosa
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A arma mais poderosa que  
você pode ter em mãos é  
acreditar em si mesmo. 

A 
autoconfiança faz com que você rompa em todas as 
áreas da sua vida. Nomeei essa “autoconfiança” de 
CONFIANÇA MAJESTOSA, uma vez que, acreditar 
em si mesmo é uma premissa importantíssima para o 

seu avanço pessoal e profissional. Não falamos aqui em soberba 
ou superioridade, mas em imponência, quando você se conhe-
ce e se autogoverna. Sempre de prontidão para enfrentar os obs-
táculos que possam aparecer na jornada.  

A confiança majestosa está relacionada ao se respeitar pri-
meiro, para consequentemente, ser respeitado pelos outros. 
Além disso, pessoas autoconfiantes inspiram mais confiança e 
despertam admiração. 
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E por último, a confiança majestosa lhe trará grandiosidade, 
uma vez que a sua postura deixará um legado e será reconhecida 
por sua excelência em realizar grandes feitos.  

Um líder que não sabe para onde vai, não atrai liderados. Con-
fiar em si mesmo fará com que as pessoas se inspirem mais em 
você, em seus projetos e ideias. E assim, será motivo de inspiração 
para outras pessoas que estão em busca de resultados concretos. 

Se você deseja ser essa pessoa, com uma confiança majestosa, 
é preciso entender esses três tópicos: 

1. Imponência 
2. Respeito 
3. Grandiosidade

A TRÍADE DA 
CONFIANÇA

IMPONÊNCIA

RESPEITO
GRANDIOSIDADE
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A falta de autoconfiança pesa muito mais do que a falta 
de dinheiro, networking e habilidades (skills). Porém, antes 
de acreditar em si mesmo, é importante você acreditar nA-
quele que lhe criou. 

“A fé é a certeza de que vamos receber  
as coisas que esperamos e a prova de que  

existem coisas que não podemos ver.” Hebreus 11:1

O exercício da fé é acreditar e viver como se já tivesse alcança-
do o que deseja. É desenvolver um relacionamento genuíno com 
o Criador do Universo, aceitando Sua paternidade, assim como 
a identidade que vem dEle. 

O fato de sermos filhos do Rei nos dá a certeza de sermos tra-
tados da mesma maneira com que tratamos nossos filhos. Não 
há troca nesse tipo de relacionamento, pois como pai sempre 
daremos o melhor aos nossos filhos. Não é diferente no Reino 
dos céus! 

LEMBRE-SE

Não ver Deus, não significa 
que Ele não exista!
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Somos feitos de corpo alma e espírito, uma vez que negligen-
ciamos qualquer uma dessas partes, erramos. Mesmo que não 
veja o seu espírito, por exemplo, não significa que ele não exista. 

Confiar no Pai e na sua disposição em insistir na construção 
do seu império, trará à realidade tudo o que você ainda não con-
segue visualizar, dimensionar e ter como resultado. Com a ativa-
ção da fé, antes que você conquiste algo na terra, o próprio Deus 
já liberou no céu. 

Na verdade, a primícia dessa confiança em Deus é o relacio-
namento com Ele. Vejo muito isso com meu filho, ele não precisa 
ficar lutando comigo por algo que já é dele, por exemplo, meu 
filho não precisa se esforçar para conquistar minha casa, pois ela 
já é a sua herança. Porém, ele precisa acreditar nisso e ter um 
relacionamento de pai e filho. 

Antes de acreditar em si mesmo, acredite no seu Pai, que já 
conquistou todas as coisas para você e agora é preciso aprender 
a acessá-las.

  

Dificuldades não definem a sua conquista,  
mas o quanto você acredita e insiste, sim.

Por vezes, as pessoas se sentem cansadas, acreditando que 
somente se vence na força do braço. Por isso, o convido a par-
tilhar da minha visão, usando a mesma rota que construí para 
edificar o meu império, ela é leve e bem estruturada. 

Como desenvolver a confiança majestosa? 
Muitos dizem que pessoas nascem líderes, mas outros defen-

dem a ideia que o líder pode ser desenvolvido. Partindo da segun-
da ideia, quero lhe dizer que você não precisa ter nascido uma pes-
soa autoconfiante, mas pode se tornar, através de alguns passos:
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1. Mantenha a sua bateria carregada pela Palavra 
de Deus, que dá sustentação com as suas pro-
messas, diariamente.

2. Ande com pessoas que levarão você para o alvo. 
A famosa frase “Você é a média das cinco pes-
soas com quem convive” é muito verdadeira. Se 
você deixa de realizar projetos porque alguém 
lhe disse que o país está em crise, por exemplo, 
certamente não é uma pessoa que tem auto-
confiança e acaba sendo influenciado negativa-
mente por outras, com a frequência mais baixa 
que a sua.

3. Leia livros, ouça mensagens que lhe ativem, es-
timulem, gerando esperança. E principalmente, 
tenha práticas e hábitos concretos. 

4. Use palavras de afirmações diariamente ao acor-
dar.Construa através delas quem você deseja se 
tornar, declarando e visualizando a construção 
do seu império.

5. Tenha um tempo de alinhamento, sabendo que 
você nasceu para dar certo e nada muda isso. Se 
inspire na sua fé, família e pessoas que fazem par-
te do seu caminho na edificação do seu futuro. 

6. Não se envolva com pessoas que não estimulam 
o seu processo de avanço, negativas e vitimistas. 
Prefira ficar só e investir tempo em você a perder 
energia e vigor partilhando de baixas frequências. 

Você está pronto para assumir e fazer o que precisa ser fei-
to para construir seu próprio império?
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Sem a prática, certamente você não terá resultados. 
1. Tenha um tempo com Deus, diariamente. Seja grato e pro-

cure ouvir a Sua voz.
2. Escreva em um caderno palavras que lhe impedem de acre-

ditar em si mesmo. Pegue cada uma delas e gere um signifi-
cado condizente com o império que deseja governar! 

“Assim que você confiar em si mesmo,  
você saberá como viver.” Johann Goethe

REFLITA!
Homens que não confiam em si serão incapazes de prosseguir 
dentro do seu negócio ou empresa, pois o princípio da confiança 
é o conhecimento sobre Deus e as suas promessas. Muito 
maior do que os meus sonhos ou expectativas sempre serão as 
promessas de Deus sobre mim. Melhores do que os meus planos 
são os dEle. Não vejo problemas em apresentar sonhos e projetos 
para Deus, no entanto, a sabedoria consiste em desejarmos viver 
a empresa que Deus sonha para nós. Isso é viver o seu império!

1ª MISSÃO  
LIBERADA!
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OUVINDO  
O CHAMADO

A disposição vence  
a competência

02
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Você já ouviu a voz de Deus? 

Ouando existe um chamado, ele vai além de quem somos 
e de nossas habilidades, está relacionado ao nosso pro-
pósito, ou seja, com pessoas. Para ouvir a voz de Deus 
precisamos de RELACIONAMENTO e DISPOSIÇÃO. 

O relacionamento diz respeito à distância que você está de 
Deus, ou seja, se existe uma relação de intimidade diária com 
Ele, conseguirá ouvi-Lo, pois estarão próximos.

Conseguir ouvir a voz de Deus, vai além da nossa capacidade, 
habilidade, intelectualidade e de probabilidades. E isso aconte-
ceu comigo, pois era um improvável nesse quesito, mas à medi-
da que fui me aproximando dEle e gerando um relacionamento, 
compreendi que cultivar uma interação com alguém que pode-
mos ver é difícil, contudo, com quem não podemos, se faz neces-
sário muita DISPOSIÇÃO. 

Foi nesse momento que comecei a entender a figura de Deus 
e ver o trabalhar dEle na minha vida. Ele também viu em mim 
disposição para agir e conquistar meus objetivos, e principal-
mente, com o intuito de ajudar pessoas. 

Entretanto, ainda não estava preparado, mas fui capacitado e 
hoje sou a maior referência no meu setor. Ao me chamar, Deus viu 
a minha disposição e conectou o meu trabalho ao meu propósito. 
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O propósito é o momento onde você  
passa de abençoado para abençoador! 

É isso mesmo! Quando você está cumprindo o seu propósito 
também está cumprindo a sua missão aqui na terra: transformar 
vidas. E para que consiga iniciar esse processo, primeiramente 
precisa mostrar um coração disposto à Deus. Somente assim, Ele 
irá lhe preparar e capacitar para também cumprir a sua missão, 
ajudando as pessoas. 

Parece loucura? Sim! De fato, é bem louco, mas é como Deus 
trabalha. Ele dá a oportunidade, abre as portas, mas cabe a 
você agir! 

Ele lhe chama, mas não mostra todos os passos que deverá 
seguir, entretanto, com alinhamento, sempre será possível sa-
ber qual será o próximo destino que deverá seguir. Ele estará 
contigo e irá lhe patrocinar nas sequências de passos que de-
rem juntos. 

O fato de se relacionar com Deus, o Criador de todas as coi-
sas e se dispor a ter tempo de qualidade para poder ouvir a voz 
dEle irá lhe fortalecer no processo de obedecer e seguir na di-
reção certa.

Quem chama patrocina o processo.

Se você é do tipo de pessoa que espera estar preparado para 
executar algo, lhe digo que certamente será muito difícil as por-
tas se abrirem ou uma oportunidade chegar. Tenha DISPOSI-
ÇÃO, apenas SE APROXIME e construa um RELACIONAMENTO 
com Aquele que pode todas as coisas, e assim, começará a viver 
de maneira sobrenatural. 
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“Não é justo pedir aos outros o que você  
mesmo não está disposto a fazer.” Eleanor Roosevelt

Construindo um império sem estar preparado
Darei alguns passos para que possa entrar em ação a partir de 

agora, começando do princípio:

• Esteja pronto para as adversidades, pois elas surgirão ao lon-
go do caminho. As dificuldades que você enfrenta, não são 
para lhe parar, mas sim para fazer com que aprenda, cresça e 
produza frutos. 

• Tenha apenas o Plano A. Em meio aos desafios do proces-
so, você provavelmente desejará partir para o Plano B, essa 
opção é muito perigosa! Perceba que separações, guerras 
e conflitos acontecem porque algo deu errado no Plano A. 
Contudo, se existe um chamado, isso não vai acontecer. Se 
seu casamento está por um fio, por exemplo, lute por ele e 
não cogite uma segunda opção. 
Quem chama sabe que somos capazes de cumprir o cha-
mado, por isso, no Reino não existe Plano B. Não cedemos 
e nem nos deixamos vencer, afinal, a batalha para cumprir 
a missão é para os fortes. Coloque toda a sua DISPOSIÇÃO 
em prática, corrija a sua postura, se posicione e siga o Plano 
de Deus.

• Estude e se especialize para ser referência na área que você 
escolheu trabalhar. A partir da sua disposição em agir, co-
meça a jornada do conhecimento, capacitação e desenvolvi-
mento de habilidades.

• Aproxime-se do seu cliente e crie um relacionamento com 
ele. Como estão as suas Redes Sociais? Você sabia que nos 
dias de hoje, pós a pandemia, o nosso “novo normal” está re-
lacionado com a tecnologia? 
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Uma reportagem do canal de notícias CNN1, nos mostra que 
o coronavírus foi o responsável por uma explosão digital, adian-
tando em 10 anos a digitalização na vida das pessoas. 

Diante desse novo cenário, não podemos abrir mão de uma 
ferramenta que pode ser usada a nosso favor. Entenda, se você 
não for visto, certamente não será lembrado. Da mesma maneira 
que abordei o modo como Deus se relaciona conosco, você pode 
relacionar-se com o seu público, ou seja, a internet nos permite 
estar perto, mesmo estando a quilômetros de distância. 

Ela se tornou uma facilitadora para que possamos gerar rela-
cionamento com as pessoas. E se você ainda não fez a transição 
do off-line para o on-line, pode ser que esteja passando pelo pri-
meiro tópico na construção do seu império.  

Não ceda as adversidades e vença esta etapa! É simples exe-
cutar essa transição, mas para isso, você precisa seguir alguns 
passos: 

1. Faça das suas redes sociais o seu portfólio. Elas precisam re-
presentar o seu trabalho com excelência.

2.  Há um famoso ditado que diz: “Quem chega primeiro, bebe 
água limpa”. Não seja resistente à mudança! A resiliência é 
uma forte característica de pessoas de sucesso, pois não dei-
xam suas crenças limitantes impedir de avançar em meio às 
novas tendências e possibilidades do mercado. 

3. O marketing digital é a maneira mais rápida de chegar onde 
você, fisicamente, não chegaria. Em uma loja física existe 
um alcance limitado do número de pessoas, mas na inter-
net, seu produto, oferta, solução, pode chegar nos quatro 
cantos da terra. Fazendo assim, com que você seja conheci-
do mundialmente e lhe dando a oportunidade de escalar o 
seu trabalho. 

1cnnbrasil.com.br/nacional/explosao-digital-coronavirus-adianta-em-10-anos-a-digitalizacao-da-vida/
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4. Seja você a voz que o seu público deseja ouvir, sendo a solu-
ção para os problemas deles. Desta forma, o seu cliente virá 
até você, pois sabe o que pode realizar para ele. Faça isso, a 
fim de gerar valor, mostrando que o seu trabalho é de fato o 
que ele precisa. Grave vídeos, apareça nos stories, gere cone-
xão com o problema que ele pode estar enfrentando e mostre 
a solução. Certamente, escolherá você. 

Para que a sua voz seja clara e consiga transmitir ao seu público 
que você tem a solução que ele tanto procura é preciso entender a 
Tríade da Comunicação. Através dela será possível demonstrar a 
sua habilidade, capacitação, estratégias de ofertas e de comunica-
ção, assim a receita é: Para quem falo, o que falo e por quê?

A TRÍADE DA 
COMUNICAÇÃO

O QUE  
EU FALO?

PARA  
QUEM EU 

FALO? PORQUE 
EU FALO?
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As oportunidades estão disponíveis para todos, e ainda dá 
tempo de entrar e beber de uma água limpa. De nada adianta o 
fazer sobrancelhas se não tem ninguém na maca, de nada adian-
ta fazer bolos, se não tem ninguém para consumir, assim como, 
ser o melhor médico, se não há pacientes no consultório. 

As pessoas só poderão optar por você, se elas lhe ouvirem, 
por isso, faça uso da Tríade da Comunicação. Prepare-se! A cada 
capítulo você aprenderá estratégias para ser ouvido pelo seu pú-
blico de maneira eficaz e eficiente. 

 “Conhecimento útil é  
aquele que se pode colocar  

em prática.” Yago Prestes 



1. Como se relaciona com Deus? Em qual distância você está 
dEle? Reflita e gere mais proximidade!

2. Como vê o seu cliente? Você gera estratégias de conexão e 
proximidade com ele? Use o on-line para isso!

3. Você sente que o trabalho que exerce hoje, faz parte do seu 
propósito de vida? Se alguém lhe chamar para uma missão 
sua mente está preparada? Não hesite em se fortalecer, cons-
truir um império requer muita dedicação!

REFLITA!
A vontade de Deus sempre foi a comunhão e o relacionamento. 
Sendo assim, Deus não é abençoador de um indivíduo, mas 
de uma relação. Ouvir o chamado é sobre se dispor para um 
envolvimento diário e sincero.

2ª MISSÃO   
LIBERADA!
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REINA QUEM 
APRENDE

O caminho  
do mentor

03
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Ouando se fala em empreendedorismo, o assunto é o 
sucesso. Porém, afirmo que o sucesso é a consequ-
ência de um caminho trilhado, de erros e acertos, e 
principalmente, de muita dedicação e persistência. 

Alcançar o sucesso é simples, mas nem sempre fácil.
Quando digo simples me relaciono as preocupações que nós 

mesmos geramos. Algumas pesquisas já mostraram que 86% do 
que nos preocupa, muito provavelmente não acontecerá, são 
problemas que invadem a nossa mente e devem ser eliminados. 
Por outro lado, não é fácil, afinal, o processo acontece por etapas 
e requer constância, dedicação e perseverança. 

Abaixo, seguem alguns passos práticos para que possa enten-
der melhor:
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1. Ouça: Você chegará em algum lugar ouvindo experiências 
de vida de pessoas que já percorreram o caminho e con-
seguiram chegar, através de direções e rotas claras e bem 
definidas.

2. Seja crítico: Não ouça qualquer um, antes analise se os valo-
res dessa pessoa são os mesmos que os seus. Saiba escolher 
quem você modelará, ou seja, quem será sua inspiração.

3. Cuidado com a obesidade mental: Se ficar ouvindo muitas 

O QUARTETO DA 
APRENDIZAGEM

OUÇA

SEJA  
CRÍTICO

TENHA 
MENTORES

CUIDADO  
COM A 

OBESIDADE 
MENTAL
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pessoas sem colocar em prática, acarretará em um acúmulo 
de informações na mente, gerando desânimo, diminuindo 
a capacidade de criar e produzir. A consequência pode ser 
a desistência dos seus projetos. Portanto, ouça e execute.  
Um exemplo legal para clarificar a ideia de obesidade 
mental é relacionar com a obesidade física, onde o corpo 
fica lento, mal consegue andar, raciocinar, com inflama-
ções por todas as células, e certamente, um resultado final 
nada bom. 

4. Tenha mentores: Escolha pelo menos duas pessoas para ter 
como mentores. Saiba que todos precisam de ajuda e dire-
cionamento e esse é o papel do mentor, ajudar no caminho, 
para que o sucesso aconteça. Ande ao lado de pessoas que 
lhe ensinarão a ter os melhores resultados, sem depender de-
las, pois já dizia o grande empreendedor Jim Rohn: 

“Você é a média das 5 pessoas  
que passa mais tempo.” 

O que é um mentor? 
 O mentor não precisa necessariamente ser uma pessoa 

física ao seu lado, dizendo qual direção ou tarefas deverão ser 
executadas. Ele pode estar presente em uma palestra on-line, 
um curso à distância ou até mesmo em um livro. E se você com-
prou e está lendo este livro é porque me nomeou, por um tempo, 
como seu mentor. 

Aproveito para agradecer a sua confiança ao me eleger como 
mentor, através da leitura deste livro. Contudo, não se esqueça 
de que precisa praticar, pois de nada adianta lê-lo inteiro e guar-
dá-lo na estante depois. Sua mente ficará tão cheia de conheci-
mentos e isso se transformará em obesidade mental, lembra? 
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Quando leio um livro, na verdade, não leio o livro todo de 
uma vez e logo passo para outro. Leio um capítulo, ou mesmo 
uma frase e já vou colocando em prática.

Uma única frase, uma única página ou  
um único conselho colocado em prática,  
pode transformar toda a sua trajetória. 

 
Não queira percorrer todo o mapa de uma vez. Você usa o 

GPS quando está viajando? Percebe que na tela do seu celular, 
não aparece o percurso todo, mas por partes, ou seja, vai apare-
cendo conforme percorre o caminho.

Ter mentores é sobre ouvir direções e tomar ações sucessi-
vas, porém, uma de cada vez. Esse processo lhe fará economizar 
tempo, energia, estresse, e principalmente, lhe ajudará a apren-
der com os erros, a corrigir a rota, montar estratégias e seguir em 
direção ao sucesso. 

E durante o percurso, colocando em prática todo o apren-
dizado, faça uso do conhecimento adquirido para mentorear 
pessoas, naquilo que elas ainda não sabem. Utilizar o universo 
virtual é uma maneira fantástica de produzir conteúdo e disse-
minar conhecimento. Faça uso da Tríade da Comunicação, que 
apresentamos no capítulo anterior e monte um material para 
transformar vidas.
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1. Relacione os nomes das 5 pessoas que você mais convive e dê uma 
nota para cada uma delas, de 0 a 10. O resultado deve ser dividido 
por 5 e será a sua média. Qual foi o resultado? Se for abaixo de 
5 faça uma nova lista, mas agora com os nomes das pessoas que 
você começará a se relacionar, a fim de aumentar a sua meta. 

2. Você tem mentores? Depois do assunto abordado, acredita que 
precisa de um mentor ou prefere seguir sozinho? Ninguém é per-
feito, mas as experiências dos outros podem nos ajudar nas ad-
versidades do caminho.  

3. Faça um post, no seu Instagram, com pelo menos um conteúdo 
que aprendeu comigo, até agora, como seu mentor. E me marque: 
@alanspadone. Vou gostar muito de saber do seu desenvolvimen-
to, colocando em prática o que está aprendendo. 

REFLITA!
Procure um mentor que não tenha apenas sucesso financeiro, mas que 
compactue dos mesmos valores que os seus, afinal ele é apenas uma parte 
do sucesso da vida. Não queremos vencer somente como empresários, 
mas em todas as áreas. Atenção: Fuja dos mentores que “nunca” erraram 
ou dos que dizem que nunca pensaram em desistir, pois isso é incomum. 
O melhor mentor não é aquele que nunca errou, mas aquele que cometeu 
erros e aprendeu com eles, rompeu e está gerando ainda mais resultados.

3ª MISSÃO  
LIBERADA!



ALAN SPADONE

A minha missão com este livro é mostrar o caminho 
que trilhei na construção do meu império, revelando 
segredos e proporcionando uma mudança de rota.

Vou lhe ajudar a sair de um lugar de incertezas para 
uma jornada onde cada passo será um avanço pessoal, 
profissional e espiritual, vencendo medos,  
inseguranças e condições limitadoras.

A independência financeira, autonomia na vida pessoal 
e também profissional são as causas que defendo, 
pois não quero que pessoas passem por situações que 
vivenciei, afinal, sei o que as limitações podem nos 
causar e meu objetivo é que você viva uma vida digna.

A construção de um império tanto no físico quanto 
no digital é uma conquista disponível para quem, 
como eu, não aceita uma vida de limitações, quer 
assumir seu lugar e se dispõe a avançar, possibilitando 
evolução e geração de resultados. 

Agora é sua vez de realizar o sonho da independência 
financeira, para que possa avançar em todas as outras 
áreas da sua vida. 
Conte comigo como seu mentor!

DIFICULDADES NÃO DEFINEM 
A SUA CONQUISTA, E SIM O QUANTO 
VOCÊ ACREDITA E INSISTE.
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