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DA INFÂNCIA PRO FUTURO.
 
     Muitas pessoas já nascem com um dom, assim tornando mais fácil o que elas vão ser quando crescer, seja um 
jogador de futebol, uma bailarina, um astronauta ou um cozinheiro a imaginação de uma criança é muito 
ilimitada, mais já parou pra pensar que nem tudo que uma criança sonha ela consegue realizar? Muito das vezes 
elas não têm o incen�vo que precisa, pra isso se permanecer durante seu crescimento. Na maioria dos casos os 
pais sempre tentam colocar os filhos na realidade, que a vida é Estudar, Trabalhar para conseguir arrumar uma 
grana para inves�r na faculdade e depois se tornar uma pessoa bem sucedida! Não que isso esteja errado, 
Jamais! Quando comecei a abordar essa situação, foi pra�camente o que aconteceu comigo, sempre �ve sonhos 
quando criança, Goleiro, Policial, Arquiteto além de outras coisas. O que eu conseguir ir mais longe Foi o Futebol. 
Me inscrevi em uma escolinha de base de minha cidade e treinei, treinei, mais não levava tão a sério, só levava a 
sério quando chegava o úl�mo Dia de Treino para o Campeonato Estadual, há onde meu treinador falava a 
mesma coisa, Brincou, Brincou no úl�mo Dia dá um Show, mais infelizmente não dá pra confiar em você nesse 
campeonato então quem sabe no próximo ano, então eu ouvi isso acho que uns 2 ou 3 Anos em seguido o mais 
longe que eu conseguir ir foi em um Jogo contra o Bahia Mais jogando em outra escolinha de futebol, que eu �nha  
feito um teste e passado. Mais depois disso foi ai que eu decidi largar de vez o Futebol. E comecei a passar mais  
tempo em casa em frente ao computador e foi ai que tudo começou. Comecei a ver alguns vídeos no YouTube e  
algo me chamou muito atenção, como eu sou um amante da ficção cien�fica pesquisava muito sobre Filmes 
Óvnis e outros elementos mais no canto de um vídeo lembro como hoje apareceu algo mais ou menos assim 
“como fazer um efeito ChromaKey no A�er Effects ” só sei que depois que vi esse Video Não parei mais, era noite e    
Dia e cada dia que passava eu descobria algo novo, um efeito novo, um programa novo e ia amando mais fazer 
tudo aquilo, mais olha que INCRÍVEL Isso naquele tempo eu �nha pra�camente uns 12 pra 13 Anos eu Baixei em 
meu Computador o Sony Vegas, A�er Effects, Photoshop já cheguei a baixar o 3DSMax um So�ware    
poderosíssimo e não �nha dimensão disso! E Hoje todos esses So�wares São Minhas Principais Fontes de Renda! 
Mais naquele tempo eu nem me imaginava que isso ia acontecer, simplesmente eu estava ali por diversão, aquele 
era meu passatempo, enquanto garotos de minha idade chegava da escola ia Paquerar meninas no Orkut ou no 
Msn eu estava na minha casa aprendendo como fazia um Sabre de luz do StarWars no A�er Effects. Mais porque    
eu quis chegar até nesse assunto, falando de minha infância e de tudo que aconteceu, pra chegar onde estou 
hoje. Todo Ser Humano é capaz de ter e conseguir o que quiser, pra�camente tudo, mais é tudo mesmo que 
pensarmos podemos ter, isso se chama a LEI DA ATRAÇÃO, isso é algo que eu tenho desde criança, de querer algo 
ir lá e conseguir, mais eu não estou falando de nada de bens materiais estou falando de sabedoria e de 
conhecimento. Hoje depois de ler alguns livros e ver muitos vídeos mo�vacionais eu Descobri isso sobre a lei da 
atração e que sim ela realmente existe e eu sou a prova disso, porque tudo o que eu sonhava quando eu era mais 
novo, ta tudo se realizando, tudo virando verdade, tanto minha vida profissional quanto minha vida financeira. 
Mais se você es�ver pensando que eu simplesmente sonhava e ficava sentado, esperando tudo cair do céu nas 
minhas mãos, pode ir �rando seu cavalinho da chuva que as coisas não são bem assim não!

     Qual o profissional que nunca sonhou em ganhar seus 5mil Reais no conforto da sua casa, e fazendo o 
que você mais ama? É infelizmente a realidade de uns, não é a dos outros. Hoje eu tento me perguntar, 
porque dois profissionais do mesmo ramo, lucram valores diferentes, sendo que eles trabalham e 
executam pra�camente o mesmo serviço. Alguns podem falar que é sorte, ou porque certa pessoa tem 
uma boa condição financeira e conseguiu adquirir cursos profissionais ou até mesmo uma faculdade! 
Mais se eu te disser que isso tudo não passa de uma grande ilusão de sua cabeça, e que pra você se tornar 
um Profissional de Valor, Você não Precisa de um curso Profissionalizante ou muito Menos um ensino 
Superior. Trabalhei durante 3 Anos em uma Gráfica Ganhava um Salário mínimo, e Hoje Possuo minha 
Própria Agência e Lucro 5X Mais! Vim apedido de alguns profissionais passar um pouco de minha 
experiência, assim podendo ajudar todos Vocês a sair do Nível do SOBRINHO, Para se tornarem Livres 
Financeiramente, e o melhor de Tudo Seus Próprios patrões! Mais antes de tudo vamos voltar no tempo, 
lá quando eu era criança e entender como eu me tornei o profissional que sou hoje!

APRENDA COMO SER UM PROFISSIONAL BEM SUCEDIDO! E 
LUCRAR ATÉ 5X MAIS

 DESIGNER DE VALOR



   Assim quando terminei os meus estudos eu já estava ciente em que área queria atuar, então cheguei na 
minha casa e comecei a elaborar meu currículo preparei ele bem bonito visualmente, fiz ele bem diferenciado 
coloquei até algumas montagens que eu �nha feito de algumas amigas de capas de Facebook que na época 
isso era o Auge. Então imprimir umas 5 copias e deixei nas maiores gráficas da minha cidade, e pronto 
entreguei somente nelas e fui pra a minha casa aguardar, até a minha mãe achou estranho eu chegar cedo 
não �nha nem 1h que eu �nha saído e já �nha voltado, ai expliquei pra ela que queria atuar somente em 
gráfica. Então se passou alguns Dias e nada de me chamarem mais eu sempre fui o�mista e confiante e sabia 
que uma hora ou outra iam-me chamar! Mais ai do nada uma �a de um Amigo Meu precisou de um serviço 
de um Designer, que era pra elaborar um site criar o conteúdo da Empresa Dela que era uma dede�zadora, 
sem pensar duas vezes aceitei na hora a proposta, nas primeiras semanas tudo na paz eu lá de boa criando 
umas artes, só no sossego. Mais tem aquele ditado que alegria de pobre dura pouco, então a minha �nha 
acabado naquele momento, o rapaz que estava trabalhando com ela faltou, e adivinha quem estava lá pra 
subs�tuir ele? Bem eu aqui! Então como um simples funcionário né, fui com ela até o local, ves� aquela 
roupa toda emborrachada, e não �ve uma experiência muito boa não, pois, quando eu cheguei lá, �ve que 
pegar uma infestação de ratos mortos, e naquele dia, naquele momento vi que aquilo ia virar ro�na, então fui 
desanimando dia após Dia! Mais como Deus é maravilhoso e não falha nunca, recebi uma ligação de uma 
gráfica e falou que gostaram muito do meu currículo e que queriam que eu trabalhasse com eles, mais eu 
como um grande menino bom falei que já estava trabalhando e que não podia deixar a outra mulher lá na 
mão. Vai entender né! Quando eu falei pra mãe que recebi essa proposta e acabei recusando ele falou “ mais 
meu filho não era teu sonho ir trabalhar na gráfica pra você se tornar um profissional como você sempre 
quis” então eu parei pra pensar Bem no mesmo Dia liguei de volta e perguntei se ainda �nha uma 
oportunidade pra trabalhar lá, e ele falou que sim e que eu já podia começar lá na segunda! Então Expliquei a 
situação a moça que eu estava trabalhando, e acabei saindo! Ao Chegar na Gráfica Foi tudo pra�camente ao 
contrário como eu imaginava, criando uma arte, exportando essa arte, e um monte de coisas que eu acabei 
ficando perdido, mais o meu patrão na época falou que era isso mesmo que ele queria, um profissional que 
entendesse mais que não �nha nenhuma experiência, porque ali era iria treinar um profissional da forma que 
ele queria, e trabalhar do jeito que ele quer. Então Dias após Dias ia descobrindo muitas coisas, muitas 
novidades aquilo pra Mim, Foi se tornando uma faculdade que pulei toda a teoria e fui direto para a prá�ca, 
mais ao passar dos anos a minha mente foi expandindo, crescendo, e crescendo, então foi aí que comecei a 
conhecer alguns profissionais que trabalhavam na área mais eles ali nas suas casas, trabalhando poucas horas 
por dia e ganhando o mesmo que eu ganhava! Então foi aí que eu comecei a pesquisar mais sobre a minha 
profissão e o que eu �nha que fazer pra começar a ter o meu próprio negócio. Pesquisei noites e noites, 
então fui tendo um pouco mais de conhecimento sobre a área, mais as vezes o medo perseguia-me não por 
conta de mim, mais sim por minha família, quando eu contei essa ideia de querer abrir o meu próprio 
negócio, não foi uma conversa muito aceita dentro da casa dos meus pais, eles falaram que isso não ia dar 
certo, que eu ia fazer uma burrada de largar o meu emprego, que ganhava em dias por uma coisa duvidosa, 
que pra�camente não ia dar certo, só que por mais que eles falavam isso dentro de mim sempre teve algo 
que falava ao contrário. Porque Lembra quando eu falei sobre a LEI DA ATRAÇÃO, na minha infância quando 
eu queria aprender algo com os meus colegas eles sempre falavam “ah! isso é impossível de fazer, você 
precisa de um computador bom, você não tem equipamento pra isso.” Por mais que eu ouvia isso, eu ia lá e 
fazia porque eu sabia sobre o meu potencial, eu sabia que eu podia fazer aquilo, mesmo que não ficasse tão 
bom ou tão profissional mais a determinação era o fundamental pra tudo. Então por mais que os meus pais 
não eram a favor, eu acabei adiando, mais sempre no pensamento que um dia iria dar certo, até que uns anos 
se passaram e eu ia receber umas férias, e foi aí que o surgimento da minha empresa Estava se estruturando, 
Comecei a andar na rua indo para o trabalho e vi uma TV dentro de um estabelecimento passando algumas 
propagandas, a minha mente automa�camente imaginou; Será que quanto custa um anúncio daquele? Será 
que quantos anúncios passam ali por dia e por quanto o responsável deve lucrar por mês? Só sei que foi 
semanas eu com esse pensamento, até que finalmente chegou a semana que eu iria ficar de férias e mesmo 
antes de sair, uma semana antes eu fiquei elaborando um nome pra a minha empresa, e um planejamento 
pra eu apresentar para os meus futuros clientes, então Bolei um Nome “TvMega” Usei Tv. porque era um 
sistema de media indoor e usei o MEGA por conta de um canal de assinatura que eu sou muito fã acho que 
era por conta dos templates que eles u�lizavam as cores e tudo mais que no caso é o “MegaPix” então 
acabou ficando esse nome, mais pra mim ali não era nada demais fiz algo na correria quer era só pra poder 
apresentar para os clientes.

 
PRIMEIROS PASSOS



CONFORTO DA MINHA CADEIRA?

     Agora me responda, qual profissional não sonha em toda semana ter alguém ali procurando por seus serviços, 
te elogiando de outro material que você fez, e falando do grande profissional que você é? Isso Graças a Deus vem 
acontecendo em minha vida Profissional, não foi muito di�cil, mas também não digo que foi fácil. Por Trás disso 
tudo tem um simples e grandioso segredo que ta na cara, mais muitos profissionais simplesmente deixam isso 
passar despercebidos! Quando eu comecei a trabalhar já no meu ponto no meu lugarzinho eu �nha 
pra�camente 1 cliente e esse cliente eu tenho ele desde 2016 e já estamos em 2019, e cada dia que passa ele 
ainda vem elogiando meus trabalhos! 

CLIENTES COMO CONSEGUI ATRAIR, SEM SAIR DO 

Então depois de planejar tudo, comprei uma televisão, a primeira de muitas que eu imagina ter, fiz uma parceria 
com uma casa lotérica e acabei colocando ela lá isso já �nha se passado umas 2 semanas eu de férias, então parei 
de perder tempo e fui pra ruas atrás de clientes, sair da minha casa mais mo�vado do que tudo no mundo, 
cheguei na rua cadê a coragem pra entrar na loja e oferecer os serviços? Andei pra cima pra baixo não conseguia 
achar uma coragem pra entrar, isso já estava ficando tarde então finalmente entrei em loja por loja e sabe de uma 
coisa, fui rejeitado em todas! Voltei pra a minha casa desanimado, desmo�vado, e pra mim tudo ali �nha 
acabado, uma semana depois de colocar a TV fui lá re�rar, não foi dinheiro perdido a, pois tenho ela até hoje na 
minha casa. Mais uma coisa foi certa, que acabou as minhas férias e eu voltei pra a minha realidade que pra mim, 
seria pra vida toda! Até que um tempo depois chegou a data de meu aniversário foi uma surpresa que fizeram, a 
minha família não é muito de fazer essas coisas nunca �vemos essa tradição, mais eu comecei a namorar, e a 
família da minha namorada comemorava aniversário de todos, então assim que eu cheguei lá fizeram uma mega 
surpresa pra mim e quando eu olho pro bolo tava lá o Nome TVMEGA!  Nossa não sei explicar o que se passou 
dentro de mim, pra mim aquele sonho estava tudo acabado, mais Deus é maravilhoso e quando eu vi aquilo 
percebi quer era um sinal, e que aquele nome não estava a toa, no meu Bolo e no meu pleno aniversário. Então a 
única coisa que eu �nha que fazer era pesquisar, e pesquisar e ver o que eu �nha feito de errado, pra não cometer 
aquele erro novamente e não acabar desmo�vando. Alguns meses se passaram e o meu patrão queria-me 
propor algo novo pra empresa dele, ele já vinha-me acompanhando e vendo que eu queria abrir a minha Própria 
Agência, então a proposta que ele fez pra mim, foi não trabalhar mais de carteira assinada, e sim por comissão, 
todo o serviço que eu fizesse eu ganharia em cima desse serviço! E pelos cálculos que eu �nha feito seria muito 
Bom pra Mim! E sim foi ó�mo só na primeira semana conseguir �rar o que eu conseguia ganhar no mês então isso 
foi-me mo�vando mais e mais, só que eu ainda estava numa cidade que na nossa linguagem era totalmente 
Pros�tuída, era logo�pos sendo vendido a preço de banana, e por aí vai. Mais eu �nha algo que pouquíssimos 
profissionais de minha área �nham, que era “VONTADE DE APRENDER DIA APÓS DIAS” acho que isso é uma das 
coisas que até hoje condenam milhares de profissionais que é ficar na mesmice! Lembra que eu falei, que quando 
eu comecei a trabalhar na gráfica eu conheci profissionais que trabalhavam pra si mesmos, e ganhavam Bem, 
pois, é se hoje eu ver o trabalho de alguns, eu posso afirmar que não mudou absolutamente nada, eles vivem 
numa zona de conforto que isso é prejudicial na carreira de qualquer Profissional, Mais uma coisa eu sei, que na 
minha nunca foi e nunca vai ser! Porque eu sei que isso se um dia acontecer, a minha carreia vai ser jogada toda no 
ralo. No Começo não foi nada fácil eu fidelizar e conquistar mais clientes, então o que eu comecei a fazer, uma 
publicação oferecendo todos os meus serviços e comecei a enviar para todas as páginas empresariais da minha 
cidade. Mais aqui já �nha outros profissionais que trabalhavam nesse ramo e eu acabei recebendo algumas 
mensagens pelos perfis comerciais, creio que dos próprios “Designers” falando algumas coisas! Acho que se 
sen�ram meio que ofendido ou algo parecido mais depois disso eu nunca mandei uma mensagem pra o seu 
ninguém. Depois desse dia acreditem se quiser eu não mandei e nem fui atrás de nenhum cliente! Sabem 
porque, eu acabei fechando um serviço mensal com um cliente que era da gráfica, �nha os serviços da gráfica e 
estava recebendo o meu seguro desemprego que ficaria por 5meses! Então ali eu estava conseguindo-me 
manter estavelmente. Só que quando o meu patrão me fez essa proposta toda, acho que ele não parou pra 
pensar em algo, que todo passarinho que ta preso, quando tem uma brechinha ele quer voar, e foi isso que 
aconteceu, consegui um ponto comercial no coração da cidade, por um valor muito abaixo, então quando demos 
baixa na minha carteira de trabalho peguei todo o dinheiro e aluguei o ponto, comprei os meus móveis o meu 
equipamento e fui atrás do meu sonho.



COMO LUCRAR ATÉ 5X MAIS E SER UM
 PROFISSIONAL DE VALOR.

Foi como eu disse “nunca fiquem na mesmice de sempre” quando eu toco nesse assunto eu quero abordar 
que muitos profissionais passam anos usando o mesmo padrão de layout, usando pra�camente as mesmas 
fontes, cores imagens e outros elementos. Eles pra�camente estão na zona de conforto e pra eles aquilo está 
bom, e não importa os anos que passem pra eles sempre estarão bons. Mais eu digo uma coisa quem procura 
esse �po de serviço são aquelas pessoas que não querem gastar muito dinheiro, são pessoas que vão estar ali 
dia após dias gastando tempo e pagando uma mixaria, Desculpe falar assim, mais você profissional da área 
sabe muito bem que nosso tempo é muito valioso, e que não podemos perder tempo com clientes assim! E 
se Você é um profissional assim não se preocupe eu estou aqui pra te ajudar. E não te cri�car! Quando eu 
Falei que nunca sair pra ir atrás de Clientes, sim eu falei a verdade! Porque eu sei muito bem do que um 
cliente precisa, eu sei o que eu tenho que fazer pra um cliente me pagar o valor que eu quero! Estamos atrás 
de valores altos certo? Mais você já se perguntou se seu material vale o valor que você passa? Será se o valor 
da logo que você passa ta de acordo com o material que você entrega? Se sim, porque o cliente pede pra 
abaixar o valor ou querer pagar aqueles 50$? Essas e muitas outras perguntas eu me fazia antes de começar a 
passar valores altos, porque eu parava pra pensa em algumas coisas �po, porque alguém compra um iPhone 
8 que é quase um valor de uma moto sendo que tem aparelhos que fazem a mesma função com valores 5x 
menor! Mais parei pra pensar nos milhares de pontos posi�vos nisso! Uma porrada de ideias surgiram em 
minha mente! A linha da Apple por mais que seja caro milhares de pessoas compram, mais porquê? Porque 
na minha opinião ela além de ser um material Original, de qualidade, e com uma esté�ca muito Bonita não 
importa o valor que eles colocarem Sempre vai ter Clientes que vai querer comprar, não importa se seja 5mil 
ou 10 mil sempre vai ter um cliente que vai está ali esperando pela qualidade de serviço que o dinheiro dele 
merece ser aplicado! Então depois de absorver isso tudo comecei a colocar em prá�ca e falei vou usar meus 
clientes como ponte para outros clientes! E isso foi tudo que eu precisei fazer para atrair todos eles, foi criar 
materiais que outras pessoas ficariam com desejo de ter, seja um material de um evento, de uma empresa, 
ou algum segmento ins�tucional, sempre que eu criava um já era no intuito de atrair ou até conquistar outro, 
porque todos sabemos que entre qualquer �po de profissão existe a concorrência, então pra toda empresa 
crescer elas vão querer estar na frente Sempre. E tenho certeza que se você priorizar a qualidade de seu 
serviço, ter um padrão de qualidade em todo conteúdo que você faça por mais simples que o serviço seja, de 
uma coisa eu tenho certeza, que se você tem uma Cliente X, e o Cliente y, for concorrente dele, pode ter 
certeza que se seu material for o melhor de sua cidade não importa pra quem você preste serviço, eles 
sempre irão te procurar. Olha uma coisa que eu gosto muito de fazer é, me informar de tudo que era 
novidade no meu ramo, tudo de moderno, Creio que eu fui o primeiro e único até o momento modelar e 
colocar elementos 3D em meus materiais, isso já me deixa na frente de alguns profissionais de minha região. 
Então o cliente que saber disso novidades o cliente não quer nada que toda empresa tenha, eles querem algo 
que inove, que deixem eles na frente sempre! E quando você criar esse material inovador pode ter certeza 
que ele é sua vitrine e é por eles que seus clientes iram aparecer um por um. Passe o tempo que for mais só 
entregue um material quando você vê que realmente estar bom. Não faça nada na correria nada corrido fica 
legal, tenha calma veja cores, veja �pografia fotos e  todos elementos que for nesse material. A qualidade é 
essencial se você quer ter bons resultados financeiros, porque não adianta você ter um cliente hoje e manha 
não ter mais, o certo é você fidelizar clientes porque como eu disse clientes são como pontes que vão te ligar 
a mais e mais serviços.

Mais e agora como, e por onde começar?
A par�r de agora vou te passar toda experiência e te mostrar tudo em ilustrações como eu fiz pra melhorar 
meu serviço, e nesse aperfeiçoamento todo automa�camente meus serviços foram aumentando e 
aumentando os valores. Quando eu falei no assunto "Mais você já se perguntou se seu material vale o valor 
que você passa?'' O que eu quis dizer com isso foi, que muitos profissionais não entregam um material como 
realmente deveriam entregar, muitos focam em receber o valor, do que entregar um material de qualidade 
muitas vezes acabam finalizando um logo�po em questões de minutos, acabam automa�camente 
desvalorizando seu próprio serviço. Porque o cliente vê que foi um serviço rápido, e já não vai querer pagar 
um valor, que deveria ser pago. Mais o que vem ao caso que a maioria dos profissionais culpa os clientes por 
isso, mais se você tem esse pensamento desculpe falar, mais você está pra�camente errado! 



SERVIÇOS ANTIGOS  LOGOTIPO

 “Confira nas imagens abaixo.”

O Cliente que pagar o serviço que ele recebe, então vamos nos colocar no lugar deles, que tal agente comprar 
um computador 2GB de RAM, Processador  Celeron 220 1.2 GHz HD 80 GB Por R$: 3.000,00? Você 
compraria? Não estou ques�onando as configurações, ou que elas sejam de má potencial, mais minha 
pergunta é porque compraríamos um computador desse, por esse valor se podíamos comprar um com um 
potencial melhor assim nos livrando de Dores de cabeça! Isso é o que cliente enxerga porque ele pagaria um 
valor alto sabendo que ele poderia pagar bem abaixo do que você está cobrando! E é isso que acontece com 
a maioria dos profissionais, hoje em dia se preocupam muito com valores e esquecem do principal, da 
Qualidade e Principalmente o Conteúdo! Mais vamos acabar com isso tudo e livrar você dessa vida de 
Sobrinho e vamos agregar valor ao seu Trabalho! Vou mostrar agora como eu fiz pra automa�camente 
agregar profissionalismo em meus trabalhos! Vamos começar com a diagramação de um logo�po, antes eu 
fazia criações de materiais muito simples, pegava uma fonte qualquer um vetor já pronto! juntava tudo 
mandava pra eles e ali começava uma grande dor de cabeça. Além de inúmeras alterações, Quando finalizava 
o serviço ele queria pagar cem reais. Isso me desanimava muito, mais eu me alto perguntei se eu con�nuar 
assim, irei receber assim então foi aí que começou minhas a�tudes, nesse tempo eu não �nha muitas 
condições de pagar um curso por mais barato que ele seria, eu morava sozinho �nha despesas pessoais e 
profissionais, mais eu �nha um oceano de informações que era a internet, então fui pesquisando os 
principais conceitos para criar uma logo fui estudando, aprendendo e colocando em prá�ca. Então olha só 
como a mágica começou, primeiro quando o cliente chegava e pedia um orçamento o que temos que fazer? 
Nada de mandar ali diretamente na conversa digitada, NÃO FAÇA ISSO! Eu criei uma Proposta bem organizada 
com capa e parte do orçamento, nesse orçamento eu coloquei algumas informações, que abririam o olho do 
cliente e assim que ele abrir ele estaria ciente que ali já não seria um serviço barato. Coloquei dos �pos de 
proposta uma somente da criação da logo que já vinha com o manual da marca e outra de Iden�dade Visual 
que eu criava todo conteúdo da empresa, desde a criação do cartão de visita até a fachada, então eu já 
poderia ta tendo outra oportunidade de lucrar mais com o mesmo serviço. Depois disso o cliente ter fechado 
a criação do logo�po, ainda �nha uma coisa que me martelava que era as alterações, então pesquisei sobre, e 
comecei a perceber o que as grandes Profissionais faziam, que era fazer todo o Briefing antes de produzir 
qualquer material, nesse  Briefing, comecei a criar perguntas que facilitariam a diagramação como, cores, �po 
de �pografia, alguns modelos que ela gostaria que ficassem iguais e por aí uma lista com quase 20 perguntas, 
então depois disso certeza absoluta que a chance de alterações iriam ser mínimas. E sim depois que fiz isso 
pra�camente mal tenho alterações em qualquer serviço, sempre tem mais é Raramente, e isso me ajudou 
muito tanto até pra poupar tempo. Pronto depois disso vem o grande final que era uma parte que eu errava 
muito, que era, entregar para o cliente somente a imagem do logo�po, isso é um erro, pois ali 
automa�camente o cliente já percebia que não era um projeto de valor, então fiz um por�ólio bem 
organizado de apresentação da marca, nele eu colocava pra�camente tudo, como: fonte que eu u�lizei, perfil 
de cores, proposta da logo e aplicação de cores, pronto depois dessas etapas meu serviço automa�camente 
já foi valorizado!
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CLIENTE - MOCOZEIRUN
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CLIENTE - DJ CARPEDIEM

CLIENTE - LUCAS OLIVEIRA 
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1. Comece a realizar os seus sonhos HOJE!

2. Não existe outro modo de conquistar o sucesso!

3. Transforme os seus sonhos em metas!

4. O segredo está nas pequenas coisas…

5. Os vencedores nunca desistem de tentar!

6. Você perceberá que o mais importante é 

vencer suas próprias barreiras…

7. Pense nisso quando falarem que seus 

sonhos são “impossíveis”…

08. Não almeje o perfeito, apenas faça!

09. Enxergue a capacidade que existe 

dentro de você

10. Pense Grande!



E AI, VAI FICAR SENTADO?

Depois Desses passos, meus serviços foram se tornando referência em minha cidade, mais isso tudo não 
aconteceu simplesmente da noite pro Dia, eu ralei muito, passei muitas noites sem dormir, estudando como eu 
poderia melhorar meus serviços, aprendendo efeitos novos, conhecendo so�wares novos, deixando de cur�r 
finais de semana pra ficar em casa ali de frente do computador aprendendo e executando tudo o que eu via, 
muitos desistem só pelo fato de não ter uma condição financeira pra comprar um computador bom ou um curso 
pra que possa melhorar os serviços, mais eu te digo que a única coisa que você precisa é determinação, de e se alto 
perguntar se você quer ser um profissional de sucesso ou não! Eu pra�camente não tenho nenhum curso, aprendi 
tudo na força de vontade, eu não sou melhor que ninguém, as mesmas 24h que eu tenho você tem, o meu dia 
passa igual ao seu, eu trabalho sozinho, atendo mais de 10 Empresas Fixas, e alguns outros clientes e mesmo 
assim tenho um tempo pra estudar e aperfeiçoar meus serviços mais só vem de você escolher o quer vai querer 
fazer de sua vida! Persistência, foi isso que me tornou o profissional que eu sou hoje, mais uma coisa eu te digo, eu 
ainda corro atrás e ralo muito, dia após dias. Com o pensamento na frente sempre



DE DESIGNER PARA DESIGNER!

Há algum tempo estava tendo uma reunião em um grupo de Designer de minha cidade, eles estavam debatendo 
sobre valores de alguns serviços, e que o certo era colocar um valor x pra todos começar a cobrar o mesmo valor, 
eu Par�cularmente não achei uma ideia muito Boa, então mandei um áudio explicando a situação verdadeira, 
pra aquilo estar acontecendo, muitos nem deram importância, mais teve um que compreendeu tudo que eu tava 
falando e me mandou uma mensagem no privado agradecendo por ter dito aquilo. Meses Depois ele vem 
novamente e me manda uma mensagem agradecendo imensamente, Eu simplesmente estava sem entender 
nada, então ele me explicou e falou que um áudio que eu mandei há um certo tempo no grupo, ficou na cabeça 
dele e ficou durante um bom tempo, então ele começou a colocar em prá�ca, e depois disso tudo foi dando certo 
na vida profissional dele. Eu simplesmente fiquei sem reação alguma, fiquei muito contente por ter ajudado um 
profissional a crescer dia após Dia. Então o intuito de ter criado esse E-book foi para mo�var outros profissionais,  
que sofrem muito com a desvalorização de serviços, e desânimo no trabalho, mais quero te mostrar que isso tudo 
pode mudar, só depende da Sua Determinação, Foco e Fé.

Luan Brotas Rodigues
Jr Tche




