
E valorizo meu bons 
amigos.

Amo minha família.

Os momentos 
simples que em sua 
grande maioria são 
inesquecíveis.

PERSONA 03

São Paulo - SP

Diego, 39 anos

Surf, Natação, Corrida, skate, dentre 
outros.

Gosto muito de ler e ouvir música.
Adoro ver filmes em casa.

Pôs Graduado

Casado

Redes sociais que mais acessa:  
Instagram / Facebook

Amo a praia.

Empresário  - Renda  média: R$ 
8.000,00

Sucesso é ser dono do meu tempo, e 
me senti tranquilo todo final de dia, com 
aquela satisfação e orgulho de si 
mesmo, por ter seguido os meus 
valores e princípios, e ter feito algo 
positivo para minha família, amigos, 
meu trabalho, meus clientes etc....fazer 
com que tudo isso reverbere 
positivamente. Dindin é consequência.

Não sei se tenho uma frustração, passei por vários momentos de 
arrependimento e dúvidas, mas acredito que tudo isso faz parte da nossa 
passagem por aqui. Gostaria mesmo é de ter a cabeça que tenho hoje com 
20 anos.

Morar perto da praia.

Poder receber minha família e meus 
amigos. Poder fazer duas trips no ano, 
uma com minha família e outra 100% 
surf. 

Prazeres: comer bem, dar risadas, 
surfar, viajar com minhas meninas.

Estabilidade financeira.

Não conseguir entregar um pouco 
mais de conforto as minhas filhas.

Não conseguir construir uma carteira 
de clientes mais consistente, com 
bons contatos.



PERSONA 03

Me irrita a falta de profissionalismo atual, a gana das 
pessoas em passar por cima de tudo e todos para tirar 

proveito, a falta de ética, valores, verdade.

Estou focado agora, porque quero viver na minha casa no mato/praia.

Vivo sendo dono do meu tempo. Isso é muito bom.

Me alimento bem, amo esportes.

Busco conversar com pessoas que tem seus negócios. Sempre 
aprendo algo.

Sou bem eclético, mas adoro mpb, 
Natiruts, jazz, samba, rock clássico etcc...

Meus pais me apoiam a distância, mas 
acreditam em mim. Meus amigos dizem 
que sou racional e equilibrado, sério e 

tirador de sarro, intuitivo.

Leio muito biografias e histórias de 
superação seja no esporte ou no 

empreendedorismo. 

Estou super satisfeito com meu estado 
mental, espiritual, e profissional.

Vejo somente coisas boas. Tudo está 
contento na ordem divina.

Vejo muitas possibilidades, 
oportunidades...basta se conectar com elas 

e se manter firme com seus propósitos.

Ter um sítio próximo da praia com horta e muitos animais. Viver na 
roça kkkkk. Poder receber minha família e meus amigos. Poder fazer 
duas trips no ano, uma com minha família e outra 100% surf. 
Estabilidade financeira.

Passei por alguns momentos pessoais, profissionais, 
financeiros, relacionamento bem difíceis, cada um em seu 
momento. Serviram de experiência e amadurecimento para 
os dias de hoje. 
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