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Introdução

Por que decidi escrever o livro Daily Shots?
Tenho observado uma insatisfação generalizada nas 
pessoas em relação aos seus trabalhos, e uma ansie-

dade desenfreada sobre suas carreiras. Por que isso tem acontecido?
Estamos em uma época de mudanças significativas, não é segre-

do que a tecnologia e milhões de algoritmos estão mudando a forma e 
estilo do trabalho que conhecemos. Vale a ressalva de que o trabalho 
não vai acabar, mas se transformar completamente! E por não saberem 
se posicionar frente às mudanças, a ansiedade e o descontentamento 
tomam conta dos profissionais.

A maioria das pessoas escolhe ser pessimista quando pensam so-
bre o futuro incerto do trabalho. Não entendo o porquê dessa escolha!

Quando me sinto um pouco ansiosa, recorro à meditação (con-
fesso que ainda estou aprendendo), também à oração e à leitura de 
um livro devocional, geralmente relacionado à espiritualidade, religião 
ou palavras de sabedoria. Esse tipo de livro contém textos curtos que 
me ajudam a concentrar os pensamentos para algo bom e, automatica-
mente, minhas ações ficam mais conscientes. 

Verifiquei que não existia nenhum livro em estilo devocional que 
fosse direcionado ao trabalho e carreira. Então, já que não encontrei 
nenhuma literatura parecida, resolvi escrever este livro para você e 
para mim! Para ajudar a nos manter centrados no que realmente im-
porta e não nos deixar levar pela ansiedade alheia, que acaba tomando 
conta das pessoas no trabalho.

Assustei-me quando visitei uma empresa, cliente de grande por-
te no Brasil, e percebi que vários funcionários da área tinham calmantes 
disponíveis em suas gavetas, e com a maior naturalidade ofereciam uns 
aos outros para conseguirem se manter calmos perante ao estresse 
diário! Isso não me parece normal.
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Por isso, tomei a decisão de escrever o Daily Shots com 365 
inspirações, reflexões e orientações para você começar bem o dia no 
seu trabalho. Procurei, neste livro, trazer mensagens curtas e positivas, 
provocações verdadeiras e direcionamento para você se focar no que 
realmente é importante. 

O livro ainda traz um espaço para você escrever seus insights e 
planos. E em algumas datas de cada mês procurei desafiá-lo com algu-
mas tarefas simples para que faça no trabalho. De uma maneira prática 
e aplicável, um passo por vez, para você caminhar sempre na sua estra-
da de carreira. 

Este é o meu quarto livro e, sem dúvida, até agora, foi o mais 
difícil de ser escrito. Toda palavra e frase foi muito bem pensada, para 
gerar uma conexão entre nós, com meus pensamentos do que acredito 
e vivencio sobre o verdadeiro significado do trabalho e carreira.

A maneira que consigo alcançar o maior número de pessoas é 
através das palavras. Percebi que esse é um dos meus talentos: o uso 
cuidadoso das palavras, sejam elas faladas ou escritas. Pessoas diferen-
tes me procuram quase que diariamente para serem ouvidas e para 
ouvirem algo sobre suas carreiras.

Por esse motivo tenho cuidado em transmitir palavras de incen-
tivo verdadeiro. Aprendi nestes últimos anos que, se alguém não me 
pediu opinião, eu não a darei. Só falarei algo espontâneo se for positivo 
e para elogiar. 

Se, porventura, a pessoa me pedir uma opinião, então, após ana-
lisar, eu a darei com cuidado e usando as técnicas e metodologia que já 
publiquei em outro livro meu: Feedback: receita eficaz em 10 Passos.

Quão poderosa pode ser uma palavra? Ela pode destruir sonhos 
de uma pessoa, destruir uma vida, a autoestima de alguém, assim como 
também pode incentivar, mudar algo e até ser a “mão forte” que ajuda 
a levantar quando se está num momento difícil. Portanto, sim, as pala-
vras são poderosas!

Meu sonho, como escritora e pesquisadora sobre carreira, con-
tinua o mesmo: que minhas dicas diárias possam ajudar efetivamente 
os profissionais a terem uma carreira bem sucedida, mais equilibrada e 
assim viverem vidas mais plenas, com satisfação e grandeza. 

Boa leitura!
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Prefácio

Conheci a Daniela do Lago durante um evento no qual 
ambos falaríamos, ela antes de mim. Confesso que ao 
vê-la no palco fiquei impressionado com sua estatura. 

Não a física que, por si só, já não a deixa passar despercebida, mas a 
intelectual, pois, com palavras simples e histórias cativantes ela passou 
conceitos profundos e necessários para aquela audiência. Naquele dia 
ela ganhou mais um fã. 

Entre outros, ela falou sobre os sentimentos que experimentou 
em momentos de transição, de dúvida e de necessidade de mudança. 
Eu me identifiquei com isso, pois conheci esses mesmos sentimentos 
muitas vezes em minha vida. 

Em uma dessas ocasiões eu estava nos Estados Unidos, onde ha-
via terminado um curso de extensão a um MBA, e precisava decidir se, e 
quando, voltaria para o Brasil. Como tinha a opção de ficar, inclusive por 
que lá tenho família, a dúvida corroía, e meu coração estava dividido.
Foi quando, como que procurando um pouco de inspiração e paz, pas-
seando pelas prateleiras da então gigante livraria Barnes & Noble, com-
prei por impulso um livro que tinha, no mínimo, um nome curioso. Cha-
mava-se Chicken soup for the soul, algo como Canja de galinha para o 
espírito, jogando com a ideia de que uma canja de galinha é sempre um 
alimento reconfortante, e a obra era exatamente assim. Era um livro com 
frases e histórias (reais em sua maioria) capazes de inspirar a mente e 
acalmar a alma. 

Fiquei impressionado com o efeito que aquele livro teve sobre 
mim naquele período. Criei o hábito de abri-lo pela manhã e ler a primei-
ra história, assim como, anos antes, havia feito com outro livro, este o 
maior de todos, a Bíblia, mesmo sem nunca ter sido uma pessoa religiosa. 

Do inglês arcaico temos a expressão insight, que, traduzido lite-
ralmente, quer dizer olhar para dentro, mas foi adotada pela psicologia, 
especialmente a Gestalt, para representar um momento de revelação, 
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de percepção aguda, de compreensão de algo importante. Todos já ou-
vimos alguém (ou nós mesmos) dizer que “teve um insight”, às vezes 
maravilhoso. Sim, todos já os tivemos. 

E também ouvimos alguém dizer que iria dar um insight a outro. 
Isto está incorreto. Ninguém pode dar um insight a ninguém. É algo que 
a própria pessoa tem. Ou não tem. Mas o que podemos fazer, isto sim, é 
provocar um insight, estimular um pensamento, proporcionar uma per-
cepção, uma iluminação que clareia a mente e anima o coração. 

Assim como o Chicken soup, este Daily Shots, que a querida Da-
niela do Lago teve o trabalho e a generosidade de produzir, tem esse 
maravilhoso poder. Provoca insights necessários e úteis, através de estí-
mulos certeiros, verdadeiros e belos, caprichosamente organizados para 
nos acolher em cada um dos dias do ano. 

Quando procurei a mensagem reservada para o dia de meu ani-
versário, por exemplo, lá encontrei uma provocação em forma de per-
gunta. O que eu faria se naquele dia eu não tivesse nenhuma obrigação? 
Parei então para pensar que, quando procuramos ter sucesso na vida, 
algo profundamente ligado à nossa carreira e ao nosso trabalho, esque-
cemos que o maior de todos os sucessos seria o de fazermos o que 
fazemos não porque somos obrigados, mas porque queremos fazê-lo. 

Querida Daniela, entre as minhas obrigações diárias não estará a 
leitura da frase reservada para o dia, mas eu a lerei exatamente por isso. 
Porque ela me dará, despretensiosamente, o estímulo ao mais apropria-
do dos pensamentos para que eu melhor enfrente minha jornada. 

Para o dia que segue o Natal você reservou a pergunta sobre 
como o leitor deseja ser lembrado, afinal, esta é uma época do ano em 
que pensamos naqueles que nos foram importantes de alguma forma. 
Pergunta forte... 

Sobre você, eu digo que sempre lembrarei com admiração, res-
peito e carinho. Além de gratidão, por este belo livro que se soma à sua 
trajetória brilhante no mundo dos negócios e das carreiras, e pela opor-
tunidade de participar dele através deste prefácio. Agradeço também 
ao seu (nosso) insistente, paciente e competente editor André Tiba, por 
tornar concreto este confort food intelectual para todos nós.

Eugenio Mussak
Curitiba, primavera de 2019 
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  1 Em quais projetos você esteve 
envolvido no último ano?

Às vezes, temos a sensação de que não estamos produzindo, 
e isso nem sempre é verdade.

Pare um momento e destaque os projetos, atividades, eventos 
que esteve envolvido no ano que passou e você verá quantas coisas 
realizou, sejam projetos profissionais ou pessoais.

Seja grato pelo que vivenciou. Gratidão é uma arma poderosa 
para se centrar no que importa.

Ano novo, vida nova! Momento de virar a página e recarregar 
baterias para o ano que inicia. 

  2 O que você espera da sua carreira?

Início de ano é perfeito para rever nossos planos e pensar 
sobre o que queremos alcançar em nossa trajetória. Repasse de manei-
ra prática e específica o que você espera que sua carreira lhe traga.

Não adianta dizer que deseja algo muito amplo, como sucesso, 
reconhecimento ou dinheiro. Prefira destacar e listar itens que tenham 
significado de sucesso pra você. O que tem que acontecer para que você 
se sinta reconhecido? Coloque um número para suas cifras.

Agora reflita: o caminho que você está hoje vai lhe conduzir até 
seus objetivos na carreira? 
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  3 Se você pudesse mudar algo no dia 
de hoje, o que seria?

Faça uma pequena reflexão sobre seus compromissos de 
hoje e uma pequena reflexão geral sobre sua carreira. 

Você está onde gostaria de estar? 
Lembre-se que nem sempre querer é poder! Não basta apenas 

querer algo para que aconteça, você terá que fazer algo. 
Para que um sonho se torne realidade é importante que esteja 

alinhado com suas possibilidades.
Pense em algo simples, uma pequena mudança que poderia 

deixá-lo mais perto de seus objetivos.
Uma grande caminhada começa com um pequeno passo.
Simples assim. 

  4 Qual é a missão da sua empresa?

Na sua empresa, em algum lugar, deve estar exposto qual é a 
missão, visão e valores nos quais ela se baseia. Você já percebeu? Se sim, 
dê uma lida. Missão é o rastro e legado que sua empresa quer deixar no 
mercado e raramente a missão de sua empresa muda.

E aí, o que a missão de sua empresa tem a ver com você?
É hora de pensar seu real papel na Terra e a missão tem a ver com 

esse propósito.
Tenha certeza de que não está vivo à toa e que neste momento 

alguém pode estar se inspirando em você. Portanto, vamos deixar um 
legado positivo. 
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  5 Qual será a emoção predominante no 
seu dia? 

Seus pensamentos nem sempre são reais, mas suas emoções 
sim! Pesquisas comprovam a relação das emoções com o nosso corpo. 

Já reparou que quando se zanga ou fica nervoso, você fica amar-
gando uma sensação ruim, mesmo muito tempo depois do evento ter 
acontecido?

Pois bem, uma emoção negativa que sentimos libera substâncias 
químicas em nosso organismo que ficam circulando por cerca de quatro 
horas em nosso corpo, enquanto as emoções positivas circulam apenas 
por duas horas.

Imagine no trabalho, quanto tempo será necessário para se recu-
perar se tiver dois ou três aborrecimentos num único dia? Algo que não 
é difícil de acontecer! Portanto, fique atento!

Vamos pensar positivo e, com isso, ter um dia mais produtivo?

  6 Pelo que você sente gratidão hoje?

Ter a gratidão como um valor nos dá um olhar diferencia-
do sobre a vida. Temos o hábito de pedir coisas, estamos sempre que-
rendo mais e mais. Quero que tome um tempo hoje e reflita sobre a 
frequência que você se vê agradecendo por aquilo que já conquistou.

Faça uma lista das coisas pelas quais você sente gratidão, das coi-
sas simples que lhe cercam, até as conquistas mais ousadas, para se 
lembrar nos momentos de dificuldade. 

Aproveito esse momento para agradecer a você, por se propor a 
ler e sentir estas palavras que estou compartilhando aqui.
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  7 O que você almeja? 

Almejar, no dicionário, significa desejar ardentemente. Preste 
atenção à palavra ardentemente. Você já deve ter sentido a sensação de 
ardência, uma queimação, urgência. Pois bem, o que arde em você? 

O que você almeja?
O que você deseja ardentemente em seu trabalho e para a sua 

carreira?

  8 Na empresa onde trabalha, você se 
identifica com seus colegas e gosta 
deles?

Quem não quer trabalhar numa empresa legal, divertida, com 
ambiente bacana, clima acolhedor e cheio de energia e oportunidades? 
Nós escolhemos a empresa, mas não podemos escolher todo mundo que 
trabalha ao nosso lado.

Os colegas de trabalho não são nossos amigos, nem nossa família. 
Não os escolhemos e não importa de quem gostamos no trabalho. Sim-
plesmente precisamos trabalhar com eles. 

O risco que você corre em achar que a empresa é um “clube dos 
amigos” é de tropeçar na carreira por considerar que o gostar entra nas 
relações corporativas. 

No ambiente de trabalho, temos apenas conhecidos, indivíduos 
com quem podemos ter uma boa relação profissional, mas lembre-se: a 
palavra-chave aqui é trabalho.

Saber o ponto de equilíbrio entre se relacionar bem e se manter 
focado no resultado, trabalhando com qualquer pessoa (independente-
mente se gosta dela, ou não), pode ser o segredo para o sucesso. Confun-
dir essas questões comportamentais é receita infalível para o fracasso.
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  9 O que você gostaria de responder 
quando alguém lhe pergunta:  
O que você faz? 

Essa pergunta capciosa pode lhe dar uma enorme dica de 
como se voltar para seu real talento e propósito.

Saiba que uma tarefa não corresponde à sua dimensão como ser 
humano. Você deve observar o que pode proporcionar com o resultado 
dessa tarefa, atividade ou função. 

Responder todos os dias a dezenas de e-mails com dúvidas de 
profissionais que nem conhecemos pode parecer maçante e desgastan-
te, mas esta é só uma tarefa diária da minha empresa, que tomo como 
exemplo. O real trabalho que fazemos aqui consiste em dar um norte, 
uma orientação prática para alguém que está perdido em sua carreira, 
ajudando um desconhecido que nos confiou seus problemas a encon-
trar uma direção. 

Este é o real sentido do que fazemos. 
E o que você faz? Amplie seus horizontes!

10 Qual foi o projeto mais sensacional do 
qual participou no último ano?

Faça uma retrospectiva dos projetos com os quais esteve 
envolvido no ano que passou, seja em sua empresa, comunidade, clube 
ou escola. Relembre qual deles foi mais marcante para você e faça uma 
uma análise das razões que o levaram a classificar esse projeto como 
sensacional. Pode ter sido pelo resultado propriamente dito, pela inte-
ração com as pessoas envolvidas, pela não rotina das atividades, pela 
dedicação, pela causa etc.

Com essa análise você poderá perceber o que tem valorizado na 
sua vida e, então, poderá aplicar mais desses valores no seu trabalho. 
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 11 Eu estou na carreira certa?   

Ouço essa pergunta quase que diariamente por profissionais 
de todas as idades e diferentes profissões. A pergunta com a qual rebato 
é: “Por que está se questionando sobre sua carreira?”. Será que é por 
causa do trabalho atual, ou por causa da tarefa desagradável que tem 
que executar ou, até mesmo, por causa da frustração por não estar atin-
gindo os resultados na empresa?

Muitas vezes, esse questionamento vem pela falta de paciência 
para esperar os resultados de seu trabalho. Não existe um “momento 
certo”, sempre é possível começar uma nova carreira, porém, entenda 
que levará um certo tempo para colher os frutos. 

 12 Qual é o seu maior defeito?

Escreva em seu caderno cinco defeitos que você acredita 
que o limitam, que não deixam você alcançar o que realmente deseja, 
seja material, ou não. Conserte esses defeitos e veja que tudo fluirá 
melhor.

Procure se concentrar e ir o mais fundo possível. Sinta em seu 
coração quais deles realmente impedem seu progresso.

Procure direcionar seu pensamento no dia de hoje sobre o amor 
que sente por você, como se aceita e quanta abundância pode gerar em 
sua vida. 
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 13 O que faz você se sentir realizado?

Perceba que a pergunta não se refere ao significado do que 
é realização para você, e sim sobre as ações que fazem você se sentir 
realizado.

Foque nas coisas simples que acontecem durante o seu dia e que 
trazem a sensação de realização: pode ser ajudar uma pessoa no traba-
lho, resolver um problema, finalizar uma tarefa antes do prazo, ter uma 
conversa significativa com alguém etc.

Comece a se observar e você verá que existem infinitas possibili-
dades para experimentar a sensação de realização. 

 14 O que posso fazer diferente?

Sempre podemos melhorar e procurar fazer algo de uma 
forma diferente. É uma boa maneira de treinar seu pensamento para 
outras possíveis alternativas.

Não fique no piloto automático!
Hoje, convido você a pensar e agir de forma diferente da habitual 

e veja como se sente a respeito. 
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 15 Do que você precisa se livrar?

Quais os comportamentos que o atrapalham para seguir 
uma vida mais leve e fluida?

Seja comportamento, sentimento, mágoa, rancor etc., não impor-
ta, aconteceu em um momento passado.

Perdoe-se, perdoe o seu passado, os equívocos, perdoe as pes-
soas, perdoe a vida. Tempo é vida.

O que você pode fazer hoje para se sentir mais leve a respeito do 
que precisa se livrar?

 16 Por que estou me sentindo assim com 
relação ao trabalho, à carreira? 

De bate-pronto, qual é a palavra que descreve seu trabalho/
carreira hoje? 

Se for uma palavra positiva é uma boa oportunidade para identi-
ficar e saber o que o impulsiona e motiva no trabalho. Lembre-se deste 
sentimento nos momentos em que estiver passando por qualquer difi-
culdade na carreira.

Se for uma palavra negativa, o que você pode fazer para melho-
rar isso?
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• Professora, escritora, profissional e pesquisadora 

dos temas e dos conteúdos ligados à carreira. 
Ministra treinamentos e palestras e atua há mais 
de 16 anos com Gestão de Pessoas em diversas 
empresas. 

• Em 2014 lançou seu livro Despertar Profissional, 
que contém dicas práticas de comportamento no 
trabalho. 

• Em 2016 lançou o livro UP - 50 dicas para decolar na sua carreira, sobre 
carreira e mercado de trabalho. 

• Em 2018 lança seu terceiro livro, FEEDBACK: Receita eficaz em 10 passos, 
onde ensina de maneira prática o passo a passo para dar feedback. Todos 
os livros foram publicados pela Editora Integrare.

• Vencedora do prêmio “Líder Empreendedor 2010”, fornecido pelo Congresso 
de Recursos Humanos FONATE.

• Apresenta dicas semanais sobre Coaching e Carreira no programa de Rádio 
Transnotícia, veiculado também pela internet.

• Professora dos cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas, desde 2007, 
para a disciplina de Gestão de Pessoas.

• Foi eleita a Melhor Professora da Disciplina de Gestão de Pessoas dos 
cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas nos anos de 2016, 2018 e 2019.

• Mestre em Administração com foco em Comportamento Organizacional 
pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul.

• MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas.
• Bacharel em Administração pela Fundação Santo André.
• Formação Internacional em Coaching e especialização para Liderança.
• Autora de diversos artigos acadêmicos publicados em congressos e revistas 

no Brasil e exterior, tornou-se colunista de vários sites, revistas e jornais. 
Seu projeto “Os melhores projetos de MBA de 2002” foi publicado em livro 
pela FGV.
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Formato: 16x23cm

Ao se levantar pela manhã, o que você espera do seu dia? Já pensou nisso?
Daily Shots é um livro essencial. Nele, Daniela do Lago nos insti ga e obriga a pensar 
sobre nossa vida profi ssional e pessoal. Minuciosamente escrito, capaz de inspirar a 
mente e acalmar a alma, esse livro tem o poder de provocar insights necessários e úteis, 
através de es� mulos certeiros e belos, caprichosamente organizados em um formato 
de agenda diária.
O livro traz 365 mensagens curtas e positi vas – uma para cada dia do ano. 
Verdadeiras provocações para o leitor focar no que é realmente importante. 
Traz, ainda, espaços para você anotar seus insights e planos.
Enfi m, faz com que você, de uma maneira práti ca e aplicável, um passo por vez, caminhe 
sempre em direção da busca pelo signifi cado de seu trabalho e carreira!
“Quão poderosa pode ser uma palavra? Ela pode destruir sonhos, destruir uma vida, 
a autoesti ma de alguém, assim como também pode incenti var, mudar algo e até ser a 
‘mão forte’ que ajuda a levantar quando se está num momento di� cil.”

“Costumo dizer que enriquecer é uma questão de escolha. Ninguém melhor que Dani do 
Lago para validar essa afi rmação. Em Daily Shots, ela mostra que é uma escolha nossa 
ter todos os dias um bom dia, seja de trabalho, seja de momentos em família, seja de 
planos para prosperar. Viver bem é uma escolha nossa!”
Gustavo Cerbasi
Referência em inteligência fi nanceira, educador e escritor
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“Querida Daniela, entre as mi-
nhas obrigações diárias não 
estará a leitura da frase reser-
vada para o dia, mas eu a lerei 
exatamente por isso. Porque ela 
me dará, despretensiosamente, 
o estímulo ao mais apropriado 
dos pensamentos para que eu 
melhor enfrente minha jornada.”

EUGENIO MUSSAK
Médico, professor, autor de 
“Com gente é diferente”    
___________________

“Anos atrás adotei o termo “is-
cas intelectuais” para designar 
fragmentos que nos levam a 
refl exões. A Daniela acaba de 
criar as “iscas inspiracionais”, 
pequenos estímulos diários 
para exercitar a mente e nos 
deixar prontos para enfrentar 
os desafi os do dia a dia. Estí-
mulos para manter o cérebro 
em forma, não é o máximo?” 

LUCIANO PIRES
Jornalista, escritor e cartunista
___________________

“O que admiro na Daniela do 
Lago é sua coerência de propó-
sito. Tanto na vida acadêmica, 
como na de palestrante, como 
coach e na de escritora, ela é 
profunda, direta, objetiva, prá-
tica e simples. Este é um livro 
de cabeceira.” 

LEILA NAVARRO
Escritora, palestrante 
motivacional e atitudinal

“A Daniela do Lago sempre nos 
presenteia com refl exões in-
teligentes e efetivas, comple-
tamente aplicáveis na nossa 
vida diária. O livro Daily Shots
é como um excelente café da 
manhã. Você ganha nutrientes 
sufi cientes para fazer o seu ex-
celente trabalho. A energia in-
dispensável para fazer excelen-
tes entregas e inovações para 
seus clientes.” 

EDUARDO CARMELLO
Diretor da Entheusiasmos
Consultoria em talento humano 
___________________

“Ninguém está sempre motiva-
do, nos 365 dias do ano! Muitas 
vezes, precisamos nos inspirar 
em algo: uma frase, um pensa-
mento, um exemplo, uma pes-
soa. Esta pessoa é Daniela do 
Lago! Leia todo dia o que ela 
preparou para você!” 

MARCELO ORTEGA
Especialista em vendas, escritor 
e palestrante
___________________

“Este é um livro que não te 
mostra atalho, mas que te ajuda 
a construir um caminho. Leitura 
obrigatória para os que não se 
cansam de aprender e explorar 
oportunidades.” 

CLAUDIO TOMANINI
Especialista em gestão de vendas, 
escritor e palestrante

AO SE LEVANTAR PELA MANHÃ, O QUE VOCÊ ESPERA DO 
SEU DIA? JÁ PENSOU NISSO?

DAILY SHOTS é um livro essencial. Nele, Daniela do Lago nos 
instiga e obriga a pensar sobre nossa vida profi ssional e 
pessoal. Minuciosamente escrito, capaz de inspirar a mente 
e acalmar a alma, esse livro tem o poder de provocar 
insights necessários e úteis, através de estímulos 
certeiros e belos, caprichosamente organizados em 
um formato de agenda diária.

O livro traz 365 mensagens curtas e positivas 
– uma para cada dia do ano. Verdadeiras 
provocações para o leitor focar no que é 
realmente importante. Traz, ainda, espaços 
para você anotar seus insights e planos.

Enfi m, faz com que você, de uma maneira 
prática e aplicável, um passo por vez, caminhe 
sempre na direção da busca pelo signifi cado de 
seu trabalho e carreira!

“Quão poderosa pode ser uma palavra? Ela 
pode destruir sonhos, destruir uma vida, a 
autoestima de alguém, assim como também 
pode incentivar, mudar algo e até ser a “mão 
forte” que ajuda a levantar quando se está 
num momento difícil.”

“Costumo dizer que enriquecer é uma 
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