
O que contém o e-book? 

Este é um e-book que representa um pouco sobre a minha vida, nele poderá encontrar ou não como olhava e olho 

para o mundo e como meu DNA foi definido no meio em que fui habitando. Escrito a boca e não a mão exige que o 

leia como se estivesse me escutando. 

As 10 histórias contadas aqui tem como objectivo mostrar a quem vai ler que a vida tem um padrão e nós 

escolhemos quem queremos ser. 
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3 Cursos de licenciatura em 2 semanas

Naquela semana estavam todos eufóricos porque era o momento de cumprir os sonhos dos seus pais, tios, 

sogros, da sociedade e quem sabe, até do vizinho. Além de cumprir o ‘Sonho Moçambicano’, que é ir à 

faculdade custe o que custar, todos estavam felizes porque novas amizades e conexões seriam criadas. 

Pouco excitado, lá estava eu carregando o código de estudante 1005014, que em menos de duas semanas 

já somaria três cursos de licenciatura e pouca vergonha na cara. Foi aí que a célebre frase de Heródoto - “É 

preciso pensar no passado para compreender o presente e idealizar o futuro” ganhou sentido na minha vida. 

Talvez tenhamos que recuar para onde tudo começou. 

Tudo começou quando iniciei o meu curso médio em Ciências de Computação. No ensino secundário 

frequentei a secção de Letras Simples, porque tenho alergia à Matemática. Depois de terminar a 12ª classe, 

tentei seguir o ‘Sonho Moçambicano’, concorri para as duas maiores Universidades do País (UP e UEM) e 

felizmente não fui admitido a ambas com diferença de 1 valor para cada uma delas. Foi o melhor momento 

da minha vida, eu tinha testado as minhas capacidades e ser reprovado com 14 valores não era para 

qualquer um. Eu não tinha cumprido com a missão que a sociedade exige aos jovens, que é terminar a 12ª e 

ir à facul. Por não ter conseguido ingressar para a faculdade, inscrevi-me em um curso médio para estudar 

Ciências da Computação. 

São 8h da manhã, novos colegas e novos professores. Depois das apresentações, o professor faz a 

seguinte questão à turma: Por que vocês estão aqui? Eu respondi com tom convencido: “Estou aqui para 

fazer tempo, pois no próximo ano vou para a faculdade”. O que eu não sabia é que o curso médio iria 

destruir este sonho e agradeço por isso. 

Depois de 6 meses no curso médio e, eu fazia parte do grupo dos que não assistiam a qualquer aula mas, 

as que me interessavam (muitas vezes práticas). O resultado é que no meio do curso já tinha serviços e 

produtos desenvolvidos e, por isso sou convidado a representar a Instituição de Ensino na Feira da 

Educação CADE. Pela primeira vez, tive contacto com o mercado e conheci grandes empresas interessadas 

em tecnologias Web e sistemas de informação que eu e meia dúzia de motivados tínhamos desenvolvido. 

Foi nesse dia que o meu amor por desenvolvimento de serviços web começou e comecei a respeitar muito 

as aulas práticas. 

De volta para a faculdade, lembre-se, sou o estudante número 1005014, aquele que fez 3 cursos em 2 

semanas. Você talvez esteja a perguntar-se, que louco conseguiria fazer isso? Eu fiz. Felizmente não 

conclui os cursos e, essa rápida e frenética jornada foi desencadeada pela minha alergia à Matemática.  
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Foi numa bela segunda-feira que recebi o plano de estudos que mostrava as quatro matemáticas pelas quais 

eu tinha que passar, nem mais, dia seguinte fui solicitar a mudança do curso e alterei para Recursos 

Humanos, pois não tinha aritméticas. Quando lá cheguei fui o melhor estudante por 48 horas pois, eu tinha 

estudado letras e sabia muito sobre argumentação, sociedade e outras áreas relacionadas, mas, o curso 

pareceu-me tão fácil que perdi o gosto por ele e passei para o curso de Marketing.     

Neste curso só frequentei 72 horas pois ainda sonhava em trabalhar para o Estado e uma das pessoas 

próximas abordou-me dizendo que o Estado não contratava Marketeers. Neste ano, 2010, os cursos que 

ainda faziam furor eram Direito, Economia e outros. Assumi o desafio e voltei novamente para Informática 

para terminar o curso. 

Nos meus anos de faculdade, discordei com professores e isso custou-me reprovações, apreendi que 

poucas faculdades dão enfâse ao ensino prático, razão pela qual não deliro quando as pessoas dizem que 

estão na faculdade e tal, que a faculdade é essencial para abrir novas dimensões e percepções do mundo e 

que não é obrigação dela ensinar de A à Z. No fim das contas, o maior valor que a Universidade pode nos 

agregar são amigos e ligações que no futuro vão nos abrir portas, por isso se estiver ainda a estudar, faça o 

maior número de amigos possíveis. 
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O mundo pertence aos que se mostram

Trim Trim Trim... O som vem do corredor, é o Sino a tocar ‘É intervalo maior’ e todos saem para a cantina 

para comprar lanche e apanhar raios solares. Eu e meus amigos resolvemos o TPC que nos foi dado nos 

tempos anteriores, é uma estratégia que encontramos para não vaguearmos pelos corredores da escola, 

pois, não tínhamos dinheiro de lanche. Eu fazia parte do grupo dos fantasmas (aqueles que não são vistos 

por ninguém na secundária) e isso acendeu a luz que há em mim hoje. 

Quando percebi que não chamava atenção e passava despercebido, passei a dedicar horas e horas a minha 

aparição e onde estivessem pessoas, eu tentava ser o mais influente possível, como? Eu tinha que ler, 

assistir e aprender coisas novas e mais avançadas que eles, eles só poderiam perceber o conteúdo

semanas, meses ou anos depois e sempre iam associar aquilo a mim dizendo ‘Matateu já havia dito’. De 

tanto querer aparecer isso deixou de ser uma meta pessoal e para agradar às pessoas, passou a ser uma 

forma de viver e inspirar quem não acredita que seja possível. 

Nem tudo é um mar de rosas, neste processo sempre encontrará algumas pessoas na sociedade, os haters 

para desmotivar ou dizer ‘Não tens vergonha?’. Quando se chega a essa fase, significa que você já está a 

chamar atenção, o que deve fazer é não se importar e continuar a fazer o que vem fazendo. Há poder no 

acto “Não me importo”, pois maior a vontade, você está a assumir os riscos e quanto maior o risco, maior a 

recompensa. 

Mostrar-me ao mundo, permitiu que eu tivesse oportunidades de emprego sem apresentar certificados, 

oportunidades de negócio, sem ter que mostrar experiências prévias, ser conhecido pelo mundo. Um dos 

grandes exemplos disso foi a minha aparição nos Outdoors, Jornais, Televisões para o lançamento do 

Facebook Gratuíto em Moçambique. Eu não fui a nenhum Casting ou Inscrição para isso, a GOLO, uma das 

maiores agências de publicidade, assistiu aos meus vídeos no canal www.youtube.com/masbembemoz e 

decidiu que eu era a imagem certa para aquele produto. 

‘Eu não gosto de aparecer’! 

Muitos jovens vivem a sua vida nos 10%, quando podiam estar a viver nos 80%, porque ainda pensam que 

as coisas vêm aos que entendem e não os que se mostram, vivem fazendo coisas e nunca os conhecemos. 

A experiência prova que todos inventores que foram conhecidos são os que promoveram os seus trabalhos, 

razão pela qual, muitas vezes os que são conhecidos não são os criadores, mas sim os promotores. 

Você pode ter talento do pé à cabeça, seus amigos e familiares irão ovacionar-lhe por isso, mas, não pense 

que o mercado virá a sua casa acordá-lo e dizer: Moça/Moço inovador você que entende de desenho de 

Apps, de artesanato, de música, de vídeo ou outro talento… conte-nos a sua história e mostre-nos como 

consegue fazer isto. 

O mundo pertence a quem vai para o mercado dizer isso, por isso não perca nenhuma oportunidade de 

aparecer. 
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Erros necessários e começando tudo de novo?

É verão de 2011. Deixei para trás o meu primeiro emprego de Helpdesk numa empresa de telecomunicações 

para ser Co-fundador de uma empresa de tecnologias que hoje é uma das maiores marcas no mercado de 

rastreio de veículos e pessoas em Moçambique, a iTRACK, uma marca da ITWARE. 

Estava eu empolgado, tinha um óptimo sócio ao meu lado e acabava de criar a minha primeira empresa, era 

detentor de 20% de um negócio. Eu e meu parceiro tínhamos ideias todos os dias e partilhávamos um com o 

outro. Sendo ele mais experiente e lúcido as ideias dele tinham maior probabilidade de dar certo, no entanto eu 

ainda era ingénuo e não percebia, só queria ver minhas ideias e opiniões validadas sempre. A falta desta 

aprovação fez com que eu deixasse para trás a minha primeira empresa, era ingénuo e não percebia que a 

tomada de decisões numa empresa não deve ser baseada em preferência. Percebi que os accionistas não são 

concorrentes em ideias ou aquisição de clientes, mas sim são um casal e que zangam-se, riem-se, conectam- 

se e tornam-se fortes, no fim aprendi que empresas são como um casamento. 

Um ano depois de sair da minha primeira empresa, fundei a segunda empresa, a iX Empresa de Tecnologias 

Web). Todas empresas que criei não precisaram de valores avultados, pois, o nosso País tem mais facilidades 

de abrir empresas do que ter uma vaga para 3a classe.  

A iX foi fundada em 2012 e durante 8 meses ela funcionou dentro da minha pasta, isso é, os documentos, 

equipamentos e processos ficavam guardados na minha pasta (Escritório Móvel). 

Nesse período eu tive a sorte de ser estagiário do Instituto Nacional de Bolsas e duas coisas faziam-me 

percorrer 80KM (Ida e Volta) de casa para o estágio: a Internet gratuita e ilimitada que permitia baixar vídeo- 

tutoriais, manuais, mandar enviar e-mails para clientes, tratar todos processos do negócio e por fim a comida 

que era gratuita para os estagiários... resumindo eu estagiei por comida e Internet. 

8 Meses após a iX estar estabelecida, tivemos o nosso escritório fixo. Eu e meu actual sócio trabalhamos para 

que tudo fosse claro e colaborativo, porém, a vida é uma sequência de erros a caminho de acertos. Na iX 

tentei vender rastreadores porque achava que ia dar certo da mesma forma que na iTRACK, e não aconteceu. 

Aprendi que não devo tentar fazer algo só porque outros tiveram sucesso na área e a aprendi que tua prima

pode vender roupas bem e tu também decidires tentar e não se sair bem. Outros erros que cometi durante o 

crescimento da iX foi contratar pessoas não qualificadas, amigos e familiares que não eram melhores que 

eu. Tornei-me um certificado em má gestão, portanto iX caiu. 

A lição para mim foi não contrate pessoas que não são melhores que tu ou que não compartilham sua visão e 

também empresas só sobrevivem quando há uma boa gestão, disciplina financeira e laboral. O problema não é 

família ou amigos, o problema é o que você quer que eles façam para sua empresa, mas, sempre que possível 

evite contratar pessoas que não possa despedir. 
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Deixando emprego dos sonhos para seguir o SONHO

Estude, tenha boas notas e arranje um bom emprego, esse é o mantra que alimenta o sonho de todo o futuro

empregado. Eu fiz isso e realmente tive um bom emprego, tive os melhores companheiros e colegas de 

trabalho, tive a melhor pressão e o melhor ambiente de trabalho. Isso hoje tem grande impacto no meu 

negócio e vida como empreendedor. 

Antes de falar do meu emprego dos sonhos e do porque e tê-lo deixado para trás, devo dizer por que razão era 

este o emprego dos sonhos. Antes de entrar para a faculdade, passei por um Instituto Médio e aprendi 

Ciências De Computação e a maior referência durante as conversas de corredor nos intervalos era o Centro de 

Informática da UEM (CIUEM), para nós era o MIT de Moçambique e aí surgia o sonho. Mas como há um preço 

para se alcançar esse sonho, quando terminei o curso médio fui até à primeira empresa de Tecnologias onde 

trabalhei com intuito de pedir para fazer um estágio e no lugar do estágio deram-me um emprego. 

Trabalhei durante um ano primeiro como Helpdesk em Tecnologias na VBC Tecnologias uma empresa do 

Grupo VBC que hoje actua em todas áreas de negócio, lá fiz bons amigos e colegas que valem até hoje (foi 

antes do BOOM dos Institutos Superiores), Depois de deixar para trás esta primeira oportunidade, fui 

empreender com um amigo, abrindo a ITWARE onde fiquei um ano e em seguida fui estagiar no Instituto de 

Bolsas de Estudos de Moçambique (IBE). 

Novamente o Karma de um ano bate-me à porta e é hora de sair do IBE depois de receber uma oportunidade 

de emprego que foi recomendada pelo meu antigo sócio da ITWARE, o sonho chegou ao meu e-mail, a vaga 

era do CIUEM para o projecto CAICC. Foi uma semana de emoção só pelo facto de receber a oportunidade, 

enviar o meu CV e ser entrevistado. Duas semanas depois eu estava no MIT, trabalhei no CAICC por 2 anos e 

alguns meses e foi o melhor emprego da minha vida em todos aspectos que se pode imaginar, trabalhei com 

as melhores pessoas, conheci todo o país graças a este emprego, aprendi a trabalhar com regras, metas, 

tempo, inclusão laboral, cultura e gestão de ambição. Eu tinha todas condições para não deixar de trabalhar. 

Não sei no que você acredita, mas, todos nós temos uma missão a cumprir e a minha não tinha terminado. A 

prova disto veio no verão de 2015 quando larguei o meu emprego dos sonhos para dedicar-me a minha 

Agência de Publicidade que nem um metical rendia, e antes de deixar, várias questões flutuavam na minha 

cabeça, como por exemplo: conseguirei pagar as contas? Vou poder levar a minha esposa para sair? Vou 

conseguir alimentar o meu filho e comprar as fraldas? Vou ter dinheiro para curtir com amigos? Mas, aprendi 

que isso não tem resposta prévia só saltando e se expondo e hoje a Signus é referência no mercado de 

Marketing Digital. 

A única coisa que separa-nos dos nossos sonhos ou metas é a pilha de justificações e medos que temos 

ensinado ao seu cérebro a activar sempre que queremos agir. 
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Um serial maker: algo terá que dar certo

Quando me perguntam o que sou, respondo: Contador de Histórias (Storyteller) não que isso seja profissão, 

pois todos nós sabemos contar histórias, mas talvez, porque eu conto de diversas formas e com objectivos de 

viver disso. É meio estranho para mim responder que sou #Blogger, #Vlogger, #Palestrante, #Publicitário e 

#Informático, considero todas essas Hashtags canais e tentativas que venho usando para ter algo que vai dar 

certo. Sim, eu sou um Serial Maker. 

Antes de fundar a Agência Signus participei na fundação de três empresas, das quais apenas uma deu certo, 

que é a ITWARE. Para que se abrace o espírito de Serial Maker é preciso ser destemido e ser um ‘Não me 

importo’. 

Não sou um cidadão sem foco, mas sim, um Serial Maker eu faço várias coisas e não espero que todas 

possam dar certo. Sou meio optimista e não tenho medo de falhar, todos projectos aos que dei vida, o meu 

objectivo final era contar histórias, irei deixar aqui o DNA e a linhagem sanguínea de cada um para que possa 

perceber que são coisas que você pensou, mas, não quis se arriscar a implementar. 

Alguns projectos que acreditava e fui destemido em iniciar: 

Blog LáNaFacul: Criado com objectivo de falar da vida universitária e carreira sem usar termos coloridos e 

mostrar que a vida de um universitário não termina no portão da universidade, mas, transcende as paredes e 

que os docentes não podem avaliar esse elemento só dentro da sala de aulas. 

Vlog MasBemBem: Criado com objectivo de expor a realidade social moçambicana, em forma de vídeo vou 

falando de coisas que passo e que outras pessoas têm passado e detestam e tudo carregado de gargalhadas 

no final do dia. 

Dequalquer Digital Talk: Um evento em formato de palestras onde convidamos jovens da geração digital para 

falar sobre temas que enfrentamos dia-a-dia com foco em #Criatividade #Inovação #Digital. 

Na verdade eu só quero contar histórias e uso essas plataformas acima e as próximas que irei criar para não 

para de contar as histórias que tenho e ganhar dinheiro com isso. Quando digo contar histórias não me refiro a 

Tom e Jerry ou Chapéuzinho vermelho, mas, falo de informações que tenho e posso partilhar com mais 

pessoas e tornar-me referência nisso. 

Todos nós temos alguma informação, habilidades e conhecimentos que podem ajudar aos outros, comece 

hoje a contar suas histórias e ajude as pessoas. 
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A história que as histórias de sucesso nunca contam

Estou no Chapa, são 17h, e como deve imaginar, estou a fazer amor com o engarrafamento enquanto o 

passageiro de lado fala da crise económica mundial e diz que o culpado são esses que andam de carros de 

luxo. Na faixa paralela estava a passar uma Range Rover SuperCharged ao mesmo ritmo do chapa. No último 

assento dá para ouvir um millennial a tocar uma música no Smartphone no viva voz para nos fazer ouvir a 

última mixtape do seu cantor preferido, aqui todos têm razão nem adianta chamar atenção. 

Depois de 3 horas de viagem em 40 km apenas chego a casa e vejo as minhas palestras de motivação e de 

empreendedorismo em canais do Youtube como TEDx, Social Media Week, Entrepreneur e outros, quanto 

mais assistia às histórias em vídeo, entendia que tínhamos que trabalhar duro e ter foco, mas, uma coisa 

essas histórias nunca contavam, é como se trabalha duro e como se tem foco. Percebi que era hora de deixar 

para trás as histórias do Vale do Silício, sim, seria duro mas era preciso levar essa bofetada cerebral. Naquela 

noite vieram-me memórias do Tio do Range Rover que transmitia, através da segurança e determinação com 

que pegava o volante, os anos que passou a pegar enxadas e machados, até que chegasse onde esta hoje. 

As histórias do Vale do Silício começam todas em garagens e as nossas começam de onde? Essa é a 

pergunta que eu me fazia quando ia apanhar o chapa no dia seguinte e durante alguns dias não percebi mas 

quem procura encontra. A resposta estava estampada em cada rua por onde eu passava era apenas eu querer 

ver, foi daí que percebi que as histórias dos tios dos Range Rovers, das tias donas dos complexos de 

casamentos e bolsas de alta classe começaram na rua vendendo pastilhas, amendoim torrado e mangas. 

O trabalho de baixo nível, o de quem não usava fato, o que não era referência resumindo o ‘dignificante’ é a 

história que nunca ouvimos. Eu podia culpar os média e Hollywood que nos mostram em filme de 1 hora como 

os Mark, Jobs e Gates construíram seus impérios, mas, em parte eles têm razão se durante os primeiros 20 

minutos do filme te mostrarem o verdadeiro esforço e caminho espinhoso pelo qual se passa, a probabilidade 

de parar o filme é maior.

Hoje a história continua a mesma, não precisa necessariamente vender amendoim ou fiosses, mas, precisa 

entender que o caminho começa daqui do pequeno, do sofrimento, do caminho incerto, do processo, do cair e 

levantar e do nada perder. 

Se vai fazer algo comece de onde está com o que tem e respeite o processo.
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Mentores um remédio para toda vida

Foi na onda de desenvolvimento de Apps e competições de tecnologias que a cortina sobre o porquê de certas 

inovações funcionarem e outras não caiu. Percebi que a razão não era apenas aplicável ao desenho de Apps e 

sim para e em toda a vida. 

Nos negócios e na vida é comum desenharmos um cenário perfeito de como as coisas vão andar e dificilmente 

abdicamos dessa visão para que possamos melhorar, é comum ver potenciais empreendedores a pensar que 

é só lançar o produto, serviço via Facebook (já que muitos usam) são nossos clientes e vão nos ligar e vão 

comprar e no final do dia o que acontece é que o mundo perfeito criado na sua mente não funciona sem uma 

visão externa, por isso o Facebook está cheio de páginas de negócios que só viveram uma semana. 

Felizmente para esse tipo de doença, de pensar que tudo vai dar certo existem os mentores, que para mim, 

em uma única palavra são os que vêem de forma contrária ao que você vê, a contrariedade do mentor não é 

dizer que é preto e devia ser branco, mas, sim dizer que preto e branco não são as únicas cores, que elas são 

a base e que podia se criar mais a partir delas, sim! Esse é o mentor uma pessoa que vai estampar na sua 

cara que isso funciona e não funciona por razões X Y Z, uma pessoa que vai olhar para o seu produto, serviço, 

sua vida de forma externa e sem subjectividade. 

Não só no empreendedorismo, mas ao longo da vida temos mentores e geralmente são nossos tios, vizinhos, 

primos que quando você quer vender naves espaciais dizem-te não! Neste momento a necessidade do bairro é 

pão. Para melhor percebermos como eu acho que têm impacto  na vida das pessoas irei contar-vos uma 

história sobre uma App móvel chamada Moovi que permite reservar e comprar bilhetes para o cinema pelo 

telemóvel e foi criada por Dário Mungoi. 

“Team moovi estão de parabéns...Não só pela App mas tbm porque estão a melhorar o atendimento e a 

mentalidade das pessoas sobre o uso de sistemas/apps. Enquanto passava pela porta do cinema muitos com 

ticket na mão e eu com e-ticket e receio de não me deixarem passar...Quando passo pela porta mostrando 

apenas o telefon, os outros na fila ficam espantados... Awesome,Keep going! – Bhavika Rugnath 

(01.05.2016) Fonte: Facebook. 

Conheço a aplicação Moovi faz algum tempo e acompanhei quase todas viagens do Dário no processo de 

expansão e crescimento desta App e de todas as vezes que ele voltava das Índias, Suíças, Kenyas, Pretórias, 

Jozis e São Franciscos etc. a conversa não era do tipo: Aprendi como fazer Loop ou E-Payment ou etc…. 

Tecnologia não era conversa… a conversa era consumidor, experiência, agregar valor, reduzir tempo e 

aumentar lucro. 

A partir de lá acompanhei vários empreendedores como Frederico da UX, Kloro, LayLizzy, Ell Puto e Alfredo 

Cuanda e percebi que o discurso deles sempre foi: Agregar valor. Estes fizeram-me entender que quando um 

mentor olha para seu produto ou serviço o ADN fica intacto mas o negócio leva algumas modificações que são 

feitas para que este tenha uma crescimento rápido e sustentável. 

Não ignore mentores, eles são os remédios para toda a vida. 
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A importância de não ser Rambo

“Um dos maiores problemas da nossa indústria criativa é que numa perseguição ao dinheiro todos querem 

fazer tudo, e acabam sendo apenas medíocres. A mesma pessoa acaba fazendo fotos, vídeo, design, áudio, 

animação, ilustração e por aí fora. E todo mundo consegue fazer apenas o suficiente para se safar. Mas não o 

suficiente para ser brilhante. E os que realmente brilham (e por consequência mais bem pagos), são os que 

fazem uma coisa... Mas fazem-na muito bem. @Matateu Ubisse algo a declarar? - Jay Garido (22.08.2016) 

Fonte: Facebook. ” 

Quem não conheceu Rambo? (Sylvester Stallone) amigo de Comando? Pois bem voltaremos para ele, por 

enquanto vejam a resposta que dei ao post de Jay Garido.  

Resposta: “@Marcelo Santos Realizador durante uma das palestras organizadas no IDEÁRIO falou do 

Instituto Do Mau Gosto (IMG) que foi criado por causa desse comportamento de RAMBO (Fazer tudo). O 

mercado criativo é feito de especialidades, mas, a gráfica não sabe dizer ao cliente que ela não desenha só 

imprime e quem deve desenhar, conceituar é a agência. A TV não quer dizer ao anunciante que ela não 

desenha spots e que o papel dela é só passar anúncios. O Rental não quer dizer ao casal que ele não faz 

fotografia e nem vídeo que só aluga equipamentos. Por isso eu desisti de aprender Vídeo, Fotografia, 

Equipamento... Percebi que minha cena é contar histórias e chamar especialistas para fazer isso em foto, 

vídeo, áudio ... reduz dor de cabeça e me faz melhor. Obrigado Jay Garrido o teu post devia ser impresso.”   

É difícil manter o foco e fazer uma única coisa num mercado em que não se precisa ser especialista o apito da 

corrida pelo dinheiro soa primeiro e a excelência e arte são deixadas de lado. Existem vários momentos na 

vida em que vai querer aprender muita coisa e no fim não aprenderá nada e perderá o foco e aí perceberá que 

essas habilidades são dominadas por outras pessoas, pois é, você queria ser RAMBO. 

Para quem conhece RAMBO (Sylvester Stallone) sabe que ele podia enfrentar qualquer exército ou inimigo 

porque ele dominava o uso de armas como: Faca, Pistola, Bazuka, Mano a mano e  Metralhadoras e pilotava 

Carros e Helicópteros … resumindo Rambo não precisava de companhia até o dia em que apareceram os 

Mercenários (The Expendables). 

Eu, por exemplo, tenho bastante desejo em aprender fotografia, vídeo e artwork, mas, já existem monstros 

bons nisso e a minha paixão é criar e contar histórias e é nisso que estou focado e quando precisar de contar 

uma história em vídeo chamarei um desses monstros que entende de câmara, luz e acção. Mas isso não 

significa que eu não leio sobre câmaras e luz. 

É importante não ser RAMBO. 
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Saindo da zona de conforto: Comprometimento vs. Vontade

Não conheço nenhum amigo que não quer ter uma vida plena e estável, por exemplo: ter uma mansão, uma 

conta bancária que cresce, saúde física e mental equilibrada, andar de carros de luxo e quem sabe viajar pelo 

mundo e ser uma pessoa ‘rica’ isso é a vontade que todos, mas, como diz o velho ditado: Sonhar é gratuito. 

Não requer nenhuma ciência perceber que poucos comprometeram-se a seguir o caminho para alcançar o 

estilo de vida que pretendem. A culpa não é de nenhum de nós por não saber o que é compromisso, a falta 

dessa habilidade foi nos transmitidos desde crianças com perguntas do tipo: o que queres ser quando 

cresceres? Até ai era bom, mas, havia uma pergunta que não era feita: como você vai fazer para realizar o seu 

sonho? Essa pergunta não era feita porque a principio já carrega limitações e desafios e vou rotula-la como 

comprometimento. 

Todos os dias vejo e oiço amigos com vontade de ter um bom emprego, com vontade de ter um bom negócio, 

com vontade de ter um bom relacionamento e com vontade de viver como vivem as pessoas que se 

comprometeram com seus sonhos e planos. 

As pessoas que não se comprometem têm uma vida regular e comum, isto é, dormem e acordam a horas 

comuns, utilizam o tempo e os dias numa sequência natural e no fim obtêm um resultado comum e regular e 

para no fim, dizer: “Não temos sorte”, “Só traficantes e corruptos é que ficam ricos”, “Este país está uma xyz”, “ 

Metem família nesses empregos” e muito mais. 

Para dar ênfase ao que disse acima, deixo uma passagem de um dos Palestrantes de Motivação que mais 

escuto: Les Brown. 

"O cemitério é o lugar mais rico do mundo, porque é aqui que você vai encontrar todas as esperanças e 

sonhos que nunca foram cumpridas, os livros que nunca foram escritos, as canções que nunca foram 

cantadas, as invenções que nunca foram compartilhadas, as curas que nunca foram descobertas, tudo porque 

alguém estava com muito medo de dar o primeiro passo."- Les Brown 

A citação acima fala do medo, mas, se prestar bem atenção, irá perceber que o alcance de cada sonho que 

você levará para o cemitério depende de comprometimento. Quando o medo e a vontade acabam, o 

comprometimento mantém-se lá firme e forte. 

A vontade é o que todos tenham e isso não requer nem sequer uma gota de suor ou força. É uma sensação 

suave e boa de sentir quando pretendemos algo e ela morre a partir do momento em que o comprometimento 

aparece. 

Eu diria em outras palavras que o comprometimento é o assassino das vontades porque quando entramos 

num relacionamento com ele temos que abdicar dos luxos da vontade. 
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 O trabalho matou o emprego

Há uma tendência de quando se fala de tendências globais ouvir algo do tipo: “não em Moçambique”, aqui 

ainda vai levar tempo, achas que vai funcionar aqui? Eu sou optimista por razões de força maior! Quer saber 

quais forças? Então deixo claro: Não quero morrer pobre financeiramente. Mas vamos deixar isso de pobreza 

para depois vamos falar do que os seus professores e pais lhe ensinaram e que o mercado não precisa. 

Estava lá eu sentado na primeira carteira da fila do meio da turma ouvindo o docente do primeiro ano do meu 

curso a falar de um futuro brilhante que teríamos 4 anos depois de terminar a Facul, no pacote do futuro 

tínhamos lá: “Bom emprego”, “Bom salário” e ”Status”. 

Escolhi falar do “Bom emprego” porque que é o que está a deixar jovens em maus lençóis com seus pais, 

parceiros e amigos. Você pode não ter um bom salário, mas, se trabalha está de bom tamanho, o status 

“Empregado” é o que interessa e para complementar basta curtires alguns lugarzinhos que são propalados nas 

redes sociais e postar você já é Socialite. 

Durante os 4 anos, aqueles senhores enfatados gabando-se por dar aulas em 4 universidades, foram 

ensinando-nos a procurar empregos. Eu via o brilho de “Doutores” nos olhos dos meus pobres colegas e 

naquele frenesi em que estavam embalados era duro dizer-lhes que o trabalho matou o emprego e que 

devíamos aprender a trabalhar e esquecer os empregos porque estes já morreram. 

Quando terminada a faculdade o trabalho bateu à porta e o desemprego simplesmente desapareceu, advinha 

quem trabalhou? Eu e meia dúzia de cidadãos amigos que tinham percebido que o fim do comboio seria 

dramático. 

Passado alguns anos fica mais claro que hoje temos mais trabalho que vagas de emprego, é uma questão de 

redesenhar a nossa forma de pensar. A mudança tem um preço, ainda vejo a “geração da viragem” batendo 

CV’s e dizendo que tem capacidade de trabalhar sobre pressão e a famosa descrição nas fotografias na facul 

dizendo: Se eu não ficar ric@, a escola vai pagar-me. Como pode ver, a escola (Universidade) prometeu 

emprego a este e bom salário para ficar rico, mas, o mercado não está a oferecer emprego, mas, sim trabalho. 

Então não se espante com o alto nível de desemprego é resultado dessa grande procura do que o mercado já 

não tem. 
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