
Oi!!
Se você está aqui, !
você faz parte de !
um grande movimento.   !
!
De realizadores para realizadores. Gente que se realiza 
ajudando o outro a realizar. 
!
Um movimento feito por pessoas com talentos, ideias e 
muita vontade de colocar tudo isso em prática. Aqui, 
nossas habilidades se encontram, mas nunca se 
confundem.  
!
Valorizamos a individualidade das pessoas e sabemos 
que cada uma delas tem algo a acrescentar nesse infinito 
movimento de aprendizado, troca, ação e, sim, ela 
mesma: realização. 

01. Intro /Mood



Quando a Aldeia fala, !
todo mundo sabe que !
é a Aldeia falando.!
!

01. O que é um Guia de Identidade Verbal? 

O conteúdo deste Guia nos ajuda a expressar em palavras o nosso 
jeito de ser, pensar e agir. 
!
E, para criar coerência na comunicação, precisamos de um norte, um 
padrão, uma identidade que nos ajude a transmitir quem somos por 
meio da linguagem - seja nas redes sociais, nos e-mails, no site, ao 
telefone ou pessoalmente.  
!
Em qualquer lugar, somos a Aldeia falando.



FALAMOS COM!
QUEM ESTÁ A FIM !
DE FAZER.

Realizadores são o nosso público. Pessoas que 
desejam colocar ideias e projetos na rua. Gente que 
descobriu que estar em movimento, juntar-se aos bons 
e aperfeiçoar suas habilidades têm muito poder.  
!
Por isso, não nos limitamos à palavra empreendedores 
- embora também falemos com eles. Preferimos ser 
mais amplos e nos referir ao nosso público como: 
makers, realizadores, destravadores, criativos, 
creators, transgressores, criadores, fabricadores 
de ideias, desbravadores, conquistadores. 

2. Com quem falamos? 



03.Principais mensagens da marca

Tudo o que realizadores 
precisam para fazer uma 
ideia dar certo.

1.



03.Principais mensagens da marca

Tudo o que realizadores 
precisam para fazer uma 
ideia dar certo.

Não é só uma frase de parede, é a nossa atitude, posicionamento, razão 
de existir e está no nosso DNA. Tem que ser sentida na nossa fala, no 
que escrevemos, tem que transparecer, tem que exalar. Sabe por 
quê? !
!
Porque, mais que uma frase, é motivo pra levantar da cama, sair de casa 
e fazer o que for preciso para torná-la possível: de cafés a eventos, de 
cursos a confrarias, de conteúdo a contatos, de e-mails a uma conversa.  
!
Segura essa: nós somos o ponto de encontro entre pessoas e as 
suas maiores realizações. 



03.Principais mensagens da marca

REALIZAÇÃO!
começa com REAL.

2.



03.Principais mensagens da marca

REALIZAÇÃO!
começa com REAL.

Somos reais! Também temos as nossas dores e dificuldades. Não somos os donos da verdade. 
Não passamos por cima de ninguém na hora de falar nem de fazer. Aprendemos com 
os erros e dizemos: olha, não é legal fazer desse jeito. Vamos tentar outro caminho! 
!
Queremos distância do empreendedorismo engessado e cheio de regras. !
!
Vulnerabilidade tem mais poder que perfeição.  
Somamos experiências de muitos negócios e ideias que já passaram por aqui e que ainda estão 
com a gente.  
!
Isso não nos torna melhores.  
!
Apenas faz da Aldeia um ponto de encontro de conhecimento, técnicas e pessoas reais, que se 
ajudam mutuamente a crescer e a realizar de verdade.  



03.Principais mensagens da marca

Somos uma !
Tribo de tribos.

3.



03.Principais mensagens da marca

Somos uma Tribo de tribos.
!
É esse o movimento contínuo que acontece por aqui.  
!
E, quando falamos em pessoas, são de todas as tribos: 
estudantes, empresários, colaboradores, empreendedores, 
recém-formados, entusiastas, gente que quer viver do seu 
talento, gente que tem ideias, gente descolada, tradicional, 
criativa, metódica, expansiva, quieta, falante, tudo.  
!
Acima de tudo, gente com algo em comum: a vontade de 
encontrar e expressar o melhor de si mesmo para, então, 
influenciar o mundo ou a sua comunidade. Fazer. Deixar a 
sua marca. Gente que já é ou pretende ser ainda mais… 
FODA. 

Pessoas !
com histórias!
que desejam !
colocar !
ideias na rua!
para impactar !
outras !
pessoas !
e criar novas  
histórias. 



(Até que enfim este guia usou !
a palavra FODA! Então !
podemos usá-la? Yes. !
Porque ser da Aldeia !
é ser FODA.) 

PARÊNTESES

Pessoa Foda: !
!
1. Aquela que se dispõe a fazer, atuar, agir. 

 "
2. Diz-se de alguém que se garante, que 

sabe fazer algo bem feito.   

3. Referente a qualquer pessoa da Tribo. 



04. Tom de voz 

Você já entendeu bem  
a essência da Aldeia.  

!
Agora vai conhecer os  

elementos-chave 
 que definem 

o nosso jeito de falar  
com as pessoas. 

Mensagem é o que falamos. 
Tom de voz é como falamos.



04. Tom de voz 

1. Vida real, pessoas fantásticas.!
!

2. Autoridade acessível.!
!

3. Conforto criativo.



Vida real, pessoas 
fantásticas.

04. Tom de voz 

Falamos com entusiasmo e isso não 
tem nada a ver com deslumbramento  
ou infantilidade.   
!
É que todos os dias assistimos a gente 
comum fazendo coisas incríveis e isso nos 
inspira. 
!
Não é showzinho de empreendedorismo.  
!
É admiração real por pessoas reais  
que melhoram e expressam seus talentos 
na Aldeia, para realizar a cada dia 
mais.  



Elogiamos pessoas, talentos e projetos.  
!

Somos otimistas: achamos que sempre existe um caminho para quem 
tem ideias e está disposto a colocá-las em prática.  

Menos turminha bacana, mais realizadores capazes e visionários.  

Menos técnico (SEBRAE), mais real e acessível. 

04. Tom de voz 

Vida real, pessoas 
fantásticas.

DESTAQUES DA LINGUAGEM: 



04. Tom de voz 

Preferimos dizer: !
!
Realizadores vão salvar o mundo. Quer apostar? Dá uma 
olhada no projeto que nasceu das mentes e mãos dessas 
três estilistas incríveis (mesmo) aqui da Aldeia e que já está 
impactando um monte de gente: XXXXX.  
!
!
A dizer: !
!
Com planejamento e foco, ideias podem se tornar realidade. 
A prova disso é o projeto que esse trio super poderoso do 
XXX criou:  
!
(Trio. Foco. ideias podem se tornar realidade!
Trio super poderoso. Desista desse caminho.)!

Repare nessas quatro linhas 
sem vírgulas. Só pessoas 
entusiastas falam assim. Elas 
têm muito a dizer e às vezes 
cortar a vírgula é uma forma de 
passar a mensagem com mais 
intensidade.

Vida real, pessoas 
fantásticas.

Reforço do e logio com o 
“mesmo” entre parênteses, 
como um comentário à parte, 
que diz para o leitor que ele 
pode confiar na nossa opinião. 



04. Tom de voz

Vocabulário !
da vida real !
+ pessoas !
fantásticas.

FODA. SIMPLES ASSIM. !
PODEROSO.!
TRANSFORMADOR.!
A GENTE SE INSPIRA COM GENTE REALIZADORA. !
SIM, ESTAMOS BEM ORGULHOSOS DESSE 
PROJETO.!
UM CONTEÚDO COMPLETO FEITO POR QUEM JÁ !
VENCEU VÁRIOS DESAFIOS !
/ PERRENGUES POSSÍVEIS NA ÁREA DE XXX. !
A TRANSFORMAÇÃO ESTÁ ACONTECENDO 
AGORA.!
UM PROJETO / PLANO / AÇÃO INSPIRADOR (A)

RELEVANTE !
IMPACTANTE!
REALIZADOR!
GENIAL!
IMPORTANTE

GENTE ASSIM VAI MUDAR / !
TRANSFORMAR / REVOLUCIONAR / O 
MUNDO / A CIDADE / A COMUNIDADE / 
O JEITO DE PENSAR / AGIR / 
ENTENDER / EMPREENDER / VIVER



04. Tom de voz

Não é !
muito !
a nossa !
cara.

MENSAGENS ENTUSIASTAS !
COM TOM DE AUTOAJUDA:!
!
ACREDITE EM VOCÊ // VOCÊ PODE 
CHEGAR LÁ // NÓS CONFIAMOS EM VOCÊ // TER 
FOCO É FUNDAMENTAL // VOCÊ TEM POTENCIAL, 
SÓ PRECISA PERSISTIR NA SUA IDEIA// NÓS 
ACREDITAMOS NA SUA IDEIA // EMPREENDER É UM 
CAMINHO DIFÍCIL, MAS VOCÊ CONSEGUE!

MENSAGENS COM PEGADA NERD // INFANTIL!
!
TORNE-SE UM JEDI DO MARKETING DIGITAL! 
SEJA UM NINJA EM SEO! 
ESTE CARA É O MCGIVER DO DESIGN THINKING.  
CARACA, VOCÊ VAI PERDER ESSE CURSO?  
MANO DO CÉU! 

DESLUMBRAMENTO !
(EXALTAR DEMAIS COISAS CORRIQUEIRAS PODE 
TIRAR O NOSSO STATUS DE REALMENTE FODAS.)!
!
HOJE TIVEMOS UM CAFÉ DA MANHÃ SIMPLESMENTE 
MARAVILHOSO JUNTO COM GENTE MUITO INCRÍVEL! 
OLHA SÓ ESSAS CANECAS MAIS FODAS DA CIDADE! 



Autoridade !
acessível.!
!
(Ou: somos fodas, mas !
queremos que as pessoas !
também sejam e oferecemos!
nossas habilidades, rede !
e conhecimento sem!
julgar ninguém.)

04. Tom de voz 

Nós dominamos a arte de colocar ideias na rua e encorajar realizadores. 
Entendemos desse assunto como ninguém. Não temos dúvida ao falar, não hesitamos. 
Reticências e autoexplicação não combinam com a nossa escrita.!
!
Somos fodas e transmitimos isso com atitudes e ideias legais, nunca com 
autoelogios ou explicando isso. Ao mesmo tempo, vivemos de portas abertas para 
receber as pessoas e ajudá-las com disponibilidade e acolhimento. 
!
Somos parceiros de quem é da Tribo e abertos a quem quiser entrar e realizar com a gente.



Fazemos perguntas. 
!

Somos interessados por histórias de pessoas, qualquer pessoa.  

Não hesitamos, não usamos reticências, não imploramos por nada.  

Menos fofinho, mais maduro, vida real. 
!

Menos autoelogios, mais ações que falam por si. 

04. Tom de voz 

Autoridade acessível.

DESTAQUES DA LINGUAGEM: 



Autoridade !
acessível.!
!
(Ou: somos fodas, mas !
queremos que as pessoas !
também sejam e oferecemos!
nossas habilidades, rede !
e conhecimento sem !
julgar ninguém.)

04. Tom de voz 

Preferimos dizer: !
!
Deixa a gente te contar um segredo: em apenas um ano, 
você e todo mundo que usa Internet vai assistir ao dobro de 
vídeos que assiste hoje. Sabe o que isso significa? Que 
você tem nas mãos a incrível oportunidade de desenvolver, 
as suas habilidades em produção audiovisual e sair na 
frente da concorrência. Curte a ideia? O curso de Filmmaker 
vai acontecer dia 09.10! 
!
!
A dizer:!
!
Que tal desenvolver as suas habilidades como Filmmaker e 
entrar em um mercado onde os vídeos estão cada vez mais 
dominando as telas? 
!
(Que tal isso, que tal aquilo = boring).!

(Trazer informações relevantes!
é uma forma de mostrar !
que somos autoridade !
sem parecer arrogante ).



04. Tom de voz

Vocabulário !
da !
autoridade!
acessível.

DEIXA A GENTE TE CONTAR UMA COISA!
!
SEGUINTE: !
!
SE LIGA NESSE CURSO QUE ACABAMOS DE LANÇAR!
!
REUNIMOS VÁRIAS TENDÊNCIAS DE MODA E CHEGAMOS 
A UMA CONCLUSÃO: EM POUCOS ANOS, VOCÊ VAI USAR 
MAIS ROUPAS DE BRECHÓ DO QUE IMAGINA.!
!
DO QUE VOCÊ PRECISA PARA REALIZAR MAIS? !
!
E SE EM 2019 A SUA META FOR COLOCAR UMA !
IDEIA NA RUA POR MÊS? !
!
E SE VOCÊ CRIASSE OS SEUS PRÓPRIOS DESAFIOS?!
!
VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA REALIZAR MAIS? !
!
SABEMOS QUE VOCÊ TEM BOAS IDEIAS E QUEREMOS !
TE AJUDAR A COLOCÁ-LAS NA RUA. !
!
VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO. !
!
QUAL FOI A ÚLTIMA VEZ QUE VOCÊ SENTIU UM FRIO NA 
BARRIGA POR TENTAR UMA IDEIA NOVA? !
!
HOJE, CURITIBA GANHOU 280 SUPER-HUMANOS.!
!
QUAIS HABILIDADES VOCÊ QUER DESENVOLVER EM 
2019?!



04. Tom de voz

Não é !
muito !
a nossa !
cara.

AUTOELOGIOS!
!
INCRÍVEL O EVENTO QUE FIZEMOS, GALERA! 
NOSSA EQUIPE FODA ACABA DE ENTREGAR UM 
EVENTO SENSACIONAL!  
VEM PRA ALDEIA! AQUI TEM GENTE QUE REALIZA! 
!
*Se nós queremos falar bem de um curso, exaltamos o 
professor ou contextualizamos todo o trabalho 
realizado para formatar esse curso. Assim, mostramos  
que a pessoa realmente está diante de um produto 
muito bom.  
!
*Se queremos muito, muito mesmo nos autoelogiar,  
podemos dizer que estamos muito orgulhosos de.

NÃO C*G*MOS REGRAS // NO JUDGEMENTS !
!
EMPREENDER SEM PLANEJAMENTO NÃO FAZ 
SENTIDO! 
!
SE VOCÊ NÃO FIZER ISSO, VOCÊ VAI PARAR NO 
TEMPO.  
!
DE QUE ADIANTA FAZER UMA CAMPANHA DE E-
MAIL MARKETING SEM MENSURAR RESULTADOS? 



Conforto !
criativo. !

04. Tom de voz 

Tudo o que escrevemos é 
confortável de ler. Parece conversa, 
sabe? Tem pergunta, tem 
explicação e deixa tudo muito claro.  
!
Ficamos confortáveis em dizer o 
que dizemos, mas sem perder o 
humor, a criatividade, a convicção 
de que dá para ser quem se é e 
realizar o que se quer. 

Falamos com as pessoas como se elas fossem da 
nossa Tribo. E a gente acha que elas são mesmo, 
ainda que não tenham aparecido por aqui. 
!
Imagine que você vai explicar sobre  
UX para a sua avó. “É quando pessoa entra em um 
site e acha tudo bem fácil de entender e agradável 
de navegar, vó" 
!
Entende? O conforto criativo é próximo e simples. 



Nosso humor é bom e refinado (não rimos de qualquer coisa) 
!

Textos fáceis de entender, sem palavras difíceis ou frases confusas.  

Resumimos ideias em palavras e conceitos novos (destrava, 
arregômetro, queridinhos, passe-livre, maker) 
!
Falamos com você. Mesmo que sejam milhares de seguidores, nós 
nos dirigimos a cada um deles e não usamos “vocês”.  

!
Ao nos referirmos à Aldeia, usamos sempre o plural: nós, nossos, 
nossas, a gente. 

04. Tom de voz 

Conforto !
criativo. DESTAQUES DA LINGUAGEM: 



Conforto !
criativo.

04. Tom de voz 

Preferimos dizer: !
!
O ano é 2028: toda a sua casa estará conectada à Internet. 
O seu guarda-roupas vai escolher seu look de acordo com a 
previsão do tempo. A sua geladeira dará uma opção de 
receita com os ingredientes disponíveis. Como você se vê? 
Em que estará trabalhando? Será com aquilo que você ama 
e sabe fazer melhor? Agora volte para 2018: você pode 
começar agora mesmo a projetar o seu futuro.  
!
A dizer:!
!
Sabemos que muita coisa vai mudar daqui a 10 anos, mas 
você pode começar a se preparar desde já. Quais 
habilidades você quer desenvolver? E nós queremos te 
ajudar com isso!  
!

(Conversa, !
um convite a imaginar,!
stotytelling, estar ao lado)

!
(ZZZ) Se já sabemos, por que falar?



04. Tom de voz

Vocabulário !
confortável !
criativo.

SIMPLES !
FÁCIL !
POSSÍVEL !
IMAGINE !
FUNCIONA ASSIM:!
OLHA SÓ!
PENSA COM A GENTE: !
FECHOU? !
COMBINADO? !
JÁ COMENTAMOS EM OUTRO E-MAIL 
QUE…!
ESSES DIAS ALGUÉM PERGUNTOU SE…

RESUMINDO:!
AINDA BEM QUE !
TIVEMOS UMA IDEIA PARA!
JÁ PENSOU EM…?!
NÃO É UM CURSO COMUM: É UM CONJUNTO 
DE CONTEÚDOS QUE…!
UM MODELO DE APRENDIZADO BEM SIMPLES.!
É DIFERENTE DE PALESTRA - É UM EVENTO 
COM ATIVIDADES PRÁTICAS E DESAFIOS  QUE 
VÃO TE AJUDAR A SER UM EXPERT EM… 

DÁ PARA SER DESIGNER E ESCREVER BONS TEXTOS. !
SÃO VÁRIAS POSSIBILIDADES, MAS TEMOS UMA SUGESTÃO:!
CAMINHOS !
OPORTUNIDADES!
FUTURO!
QUAIS SÃO AS CHANCES DE…!
UMA DAS HABILIDADES MAIS PROCURADAS PELOS 
EMPREGADORES DE HOJE E DO FUTURO 



04. Tom de voz

Não é !
muito !
a nossa !
cara.

SER PROLIXO // REPETITIVO !
!
A CONFRARIA DA MODA É UMA CONFRARIA 
ÚNICA. ÚNICA PORQUE VOCÊ APRENDE COM 
GENTE QUE JÁ FEZ. GENTE QUE PASSOU POR 
MUITAS DIFICULDADES ATÉ CONSEGUIR UMA 
MARCA DE SUCESSO. PESSOAS COMO VOCÊ, QUE 
TINHAM UM SONHO, MAS CONSEGUIRAM 
CONCRETIZÁ-LO.  
!
A CONFRARIA DE MODA É ASSIM: UMA CONFRARIA 
PARA QUEM QUER FAZER MAIS,. UMA CONFRARIA  
COM ORIENTAÇÕES, ESTUDOS E ATIVIDADES 
PRÁTICAS QUE VÃO FAZR VOCÊ COLOCAR A MÃO 
NA MASSA!  
!
AFINAL, SOMOS REALIZADORES. E REALIZADORES 
SÃO APAIXONADOS POR COLOCAR IDEIAS NA 
PRÁTICA. 



05. DO X DON'T

PALAVRAS EM INGLÊS: (cool, right, yes, really, !
be the change, maker, for real, etc) !
GIFS - MODERADAMENTE!
DIVIDIR O TEXTO EM BLOCOS MENORES!
INFORMALIDADE (SEM INVADIR OU SER 
INFANTIL)!
PERGUNTAS !
BOM HUMOR !
LEVEZA!
EXPLICAR COM SIMPLICIDADE!
DIMINUTIVOS COMUNS (lá no comecinho, 
finalzinho, mais um pouquinho)!
FALAR DE EMPREENDEDORISMO DE UM !
JEITO MAKER, FODA, REALIZADOR.!
CARINHAS DE TECLADO: :) ;) :D !
COMENTÁRIOS DO PRÓPRIO REMETENTE DO E-
MAIL !
(“EU, VICKY, ACHO QUE SE VOCÊ GOSTA DE 
MODA, VAI CURTIR”)!
PRA, TÔ, TÁ  E OUTRAS VERSÕES REDUZIDAS 
DE PALAVRAS!
PONTOS FINAIS. 

ERROS DE PORTUGUÊS!
MEMES !
PIADAS!
MUITOS PONTOS DE ? OU ! REPETIDOS!
RETICÊNCIAS!
PALAVRAS DIFÍCEIS!
MUITA FORMALIDADE!
JULGAMENTO !
ARROGÂNCIA!
PRECONCEITO!
FALAR DE EMPREENDEDORISMO DE UM 
JEITO TÉCNICO, CHATO, INATINGÍVEL !
RIGIDEZ.!
PONTOS DE EXCLAMAÇÃO EM MUITAS 
FRASES.

DO DON’T



06. OI, TCHAU!

E AÍ, TUDO BEM?!
OLÁ! !
SALVE!!
HEY!!
HEY, MAKER!!
BUENAS!!
OI! TUDO BEM POR AÍ? !
E AÍ! !
COMEÇAMOS ESTE E-MAIL COM UMA 
P E R G U N TA : O Q U E V O C Ê F E Z D E 
SURPREENDENTE NO ÚLTIMO MÊS? !
SE VOCÊ QUER COLOCAR UMA IDEIA NA 
RUA, VAI GOSTAR DESTE E-MAIL. ;) !
SALVE, REALIZADOR(A)!  !
BOM DIA! TUDO BEM? 

QUALQUER DÚVIDA, ME CHAMA! !
QUALQUER COISA, ESTOU AQUI, VIU? !
PRECISANDO, SÓ CHAMAR!!
UM ABRAÇO! !
BYE! !
TENHA UM ÓTIMO DIA,!
ATÉ MAIS.!
ATÉ A PRÓXIMA.!
ATÉ SEMANA QUE VEM, AQUI NA SUA 
CAIXA DE ENTRADA. ;)!
SE TIVER DÚVIDAS, ME AVISA? !
ESTOU AQUI PARA QUALQUER DÚVIDA, 
OK?!
ATÉ O PRÓXIMO E-MAIL!!
A GENTE SE FALA.  ;)!
TENHA UMA ÓTIMA SEMANA.!
BOA SEMANA, AÍ!!
UM ÓTIMO DIA PRA VOCÊ.!
ESPERO TE VER EM BREVE POR AQUI.!
A GENTE SE FALA. 

OI TCHAU



07. EXEMPLOS POST  

STATUS: !
Até 2025, 55% das compras dos consumidores 
serão pela internet. A sua loja virtual está 
preparada para isso? Venha aprender a deixar a 
sua plataforma de vendas online muito mais 
profissional no curso de E-commerce! É neste 
fim de semana, viu? Inscrições na bio!!
!
!
ARTE:!
Tenha um !
e-commerce !
F*DA! !

STATUS: !
O que o futuro quer de você? Que você seja 
mais humano. Simples assim. !
E isso tem tudo a ver com produtividade, 
criatividade, sensibilidade. !
!
Pensando nisso, criamos uma série de cursos 
para você melhorar cada uma dessas 
habilidades.  Já pensou? Sair do curso com um 
certificado de super-humano?  !
!
Clica aqui para saber os detalhes:!
!
ARTE:!
BE!
MORE !
HUMAN!!
!



08. EXEMPLO E-MAIL 

Hey, maker! Tudo bem por aí?  
!
Temos duas novidades que vão te inspirar nos seus projetos! Dá uma olhadinha:  
!
Novidade 1: !
!
Saiu uma pesquisa no Google Think mostrando três tendências para o mundo da moda: Slow Fashion, Buy Local 
e Do It Yourself.  
!
Ok, você pode até pensar que isso é sobre moda e não tem nada a ver com o seu projeto. Mas pensa com a 
gente: consumir menos, comprar de produtores locais e fazer as próprias roupas são sinais de comportamento 
importantes para qualquer negócio. A questão é que os consumidores estão preparados para desacelerar e 
valorizar o que está pertinho deles. 
!
Em resumo: SER LOCAL É SER GLOBAL. Anote essa ideia! ;)  
!
Novidade 2: !
!
Você não precisa ser o Google para ser muito bom em reconhecer tendências!  
!
Com conhecimento em pesquisa, comportamento do consumidor e outras técnicas, você pode ser expert no 
assunto. O curso de Tendências aqui da Aldeia explica tudo isso e muito mais para você. Curtiu? Ele vai 
acontecer este fim de semana e tá com preço promocional!  
!
Corre aqui para se inscrever: XXXXX  
!
Semana que vem eu volto com mais notícias.  
Até mais! 



09. EXEMPLOS SITE  

A SUA IDEIA,!
A GENTE !
ACELERA !
EM EQUIPE. 

GENTE QUE JÁ ESTEVE  
ONDE VOCÊ ESTÁ.  
!
MENTORES QUE TE AJUDAM  
A TER RESULTADOS REAIS.  
!
REALIZADORES QUE FIZERAM  
DIFERENTE E TE ENSINAM  
A TRANSGREDIR. 

TEM TEORIA, SIM.  
MAS TEM MUITO MAIS PRÁTICA. 

IDEIA NA GAVETA  
NÃO MUDA O  
MUNDO. 

JÁ PENSOU QUE  
O SONHO DO  
SEU PLANO B É  
SER O SEU PLANO A?   



09. EXEMPLOS SITE  

PENSO, LOGO REALIZO. 

COMO  
MONETIZAR  
A MODA?  
APRENDA  
COM QUEM  
JÁ PASSOU  
POR MUITOS  
PERRENGUES. 

SIM, VOCÊ PODE APRENDER SOZINHO.  
MAS AQUI TEM UM MONTE DE 
EXPERTS QUERENDO  
TE ENSINAR A ACELERAR O  
SEU NEGÓCIO DO JEITO MUITO  
MAIS RÁPIDO. 

O EMPURRÃO  
QUE VOCÊ  
PRECISA  
PARA COMEÇAR.  
HOJE. 

PREPARE SEU COLETE  
À PROVA DE CRÍTICAS.  
VAI TER GENTE APONTANDO 
TUDO O QUE PODE MELHORAR  
NO SEU NEGÓCIO!  



BORA ESCREVER? !
!

BOA SORTE!


