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Manhã de terça-feira. Acordamos às 8horas. Preparei nosso café, frutas com iogurte e granola e um 
pão na chapa. Sentamos na varanda da nossa casa/escritório atual em Florianópolis. Na nossa frente, 
a Praia do Campeche. Atrás de nós, as dunas da Joaquina. Aos lados, montanhas com natureza 
preservada. Trocamos de roupa e saímos para nosso mergulho diário no mar. Nadamos um pouco e 
fechamos com uma sessão de Yoga na areia. 

Enquanto voltavamos pra casa/escritório para começar nosso dia de trabalho, pensamos em quantos 
lugares tinham sido a nossa casa no último ano. Além de Florianópolis, constavam na lista: Ilhabela, 
Rio de Janeiro, Búzios, Los Angeles, Las Vegas, São Francisco, Denver, Berlim, Barcelona, Amsterdã, 
Roterdã, Zurique. 

12 casas em um ano. Uma por mês. 

E a conclusão é que esse foi o ano mais incrível das nossas vidas. 

Muita gente acha o nosso estilo de vida, no mínimo, excêntrico. Mas não somos os únicos. O grupo 
dos chamados “Nômades Digitais” cada dia ganha mais membros. A nossa história é bem parecida 
com a de um monte de gente pelo mundo.
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Eu (Jaque Barbosa) era professora de inglês e o Eme Viegas criativo publicitário nas maiores 
agências de São Paulo. Ambos tínhamos trabalhos bacanas, com salários decentes, e uma projeção 
de crescimento profissional clara. Tínhamos basicamente que continuar a fazer o que fazíamos, para 
que cada dia mais tivéssemos cargos melhores, uma carreira promissora e uma aposentadoria 
garantida. Ainda sim, tínhamos um buraco no peito. Uma estranha sensação de desperdício e de 
estar perdendo algo tomava conta da gente a cada dia. No começo, tentamos ignorá-la, deixar para 
lá, seguir o caminho mais fácil. Mas se é preciso coragem para realizar seus sonhos, é preciso 
coragem talvez até maior para permanecer estático e ignorar os chamados da vida que te 
cutucam toda vez que você percebe que não está fazendo o melhor que poderia fazer com 
ela. Nossa vida era ótima, tirando o fato de que o melhor dela acontecia nos intervalos. Os momentos 
nos quais nos sentíamos verdadeiramente vivos e inspirados eram aqueles que aconteciam depois do 
expediente. Nos fins de semana. Nos feriados. Nas férias. Foi então que concluímos que a vida era 
curta demais para ser feliz somente nos intervalos. A gente queria ser feliz por inteiro.

Juntamos um pouco de dinheiro, pedimos demissão e mergulhamos de cabeça em projetos 
pessoais nos quais acreditávamos de verdade. Assim nasceu o “Casal Sem Vergonha“, que hoje é o 
maior site brasileiro focado em relacionamentos, o “Hypeness“, o primeiro e maior site do Brasil com 
foco em inovação e criatividade, e o Nômades Digitais, maior site brasileiro focado nesse lifestyle de 
viajar pelo mundo enquanto trabalha. Claro que ambos os projetos não conquistaram juntos 10 
milhões de visitantes por mês e mais de 2 milhões de reais de faturamento por ano do nada. 
Foi preciso muita perseverança, trabalho duro e determinação para fazer acontecer. E, principalmente 
foi preciso coragem de largar a trilha já traçada por outras pessoas, para abrir a nossa no facão, 
enfrentando todos os perigos de um terreno inexplorado. O lado bom é que também colhemos frutos 
que a maioria das pessoas não consegue colher por caminharem na mesma rota que a maioria das 
pessoas.
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Desde o início, o objetivo principal da criação dos projetos era conquistar a nossa liberdade e poder 
trabalhar de qualquer lugar do mundo. Sonhávamos com o dia no qual poderíamos trabalhar tanto de 
um café em Amsterdam, quanto de uma cachoeira na Chapada Diamantina. Esse era um dos 
objetivos principais desde o início.

Assim, quando conseguimos nos manter somente com os projetos, aproximadamente 1 ano e meio 
depois da criação deles, nos mudamos de São Paulo para uma casa numa agrovila em Ilhabela, 
cercada de natureza em todos os cantos.
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Nossos companheiros de trabalho eram tucanos e papagaios, e nossa sala de brainstorm era na 
varanda com vista panorâmica para o mar.

Depois disso, com a certeza de que nunca mais queríamos ver a mesma vista da janela todos os 
dias, e que não queríamos viajar somente nas férias, arrumamos as malas e adotamos um novo estilo 
de vida. 

Se trabalhar é preciso e se viajar é a coisa que mais nos faz feliz, então estávamos decididos fazer de 
tudo para unir essas duas coisas. 

Talvez uma das maldições de descobrir que a vida pode ser muito mais divertida quando você tem a 
liberdade de estar onde quiser, é que é um caminho sem volta. Uma vez que o portal é aberto, 
dificilmente é possível se adaptar novamente a uma vida apática. 

Os budistas acreditam que nós levamos nossas vidas como se vivêssemos dentro de uma casca de 
ovo. Assim como um pintinho que ainda não saiu do ovo tem poucas pistas sobre o sentido da vida, 
a maioria de nós possui apenas uma vaga noção do enorme mundo em que vivemos e de todas as 
possibilidades que nos cercam. Decidir ir em busca da felicidade é quebrar a casca do ovo e 
renascer. O passado, confinado e limitado, fica pra trás, abrindo espaço para um universo de 
descobertas. A casca existe para todos, mas apenas os que têm noção da existência dela 
conseguem quebrá-la e se libertar.
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Você é uma pessoa de muita sorte de estar vivo nesse momento. Você está presenciando um 
momento épico, no qual as condições e moldes de trabalho estão sendo revistos.

Na geração dos nossos pais, não existia muita opção: o caminho era estudar, ir pra faculdade, 
arrumar um emprego bom e ficar por lá a maior quantidade de tempo que conseguisse. Gostar ou 
não do trabalho nem era um questionamento plausível.

Hoje, as paredes dos escritórios e as baias começam a despencar para diversas profissões. Em 
diversos casos, elas já não fazem mais sentido. Atualmente, para muita gente, não há mais porque 
pegar horas de trânsito todos os dias, se locomover para escritórios que em sua maioria ficam em 
áreas centrais, gastar com transporte, estacionamento, almoço, gasolina, e tudo inflacionado, pois 
há muitas pessoas fazendo as mesmas coisas nos mesmos lugares. Há formas mais inteligentes de 
trabalhar, ganhar dinheiro e ter uma vida fantástica ao mesmo tempo.

Com as condições de trabalho atuais, várias pessoas podem realizar suas funções de qualquer 
computador com acesso à internet. Nem mesmo reuniões precisam necessariamente ser presenciais, 
hoje em dia, salvo algumas exceções. A internet possibilitou uma nova opção para aqueles que se 
sentem muito mais inspirados e produtivos quando trabalham em casa ou em qualquer outro lugar de 
sua escolha. Ela veio para ser uma ferramenta poderosa para aqueles que estão insatisfeitos com seu 
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caminho profissional e de vida, e que desejam trabalhar e viver de outra forma. Ela é a carta de alforria 
para milhões de pessoas que há tempos se sentiam frustrados com seus trabalhos. 

As pessoas começaram a perceber que o tal Sonho Americano estava mais para pesadelo, já 
que esse modelo de vida capitalista estava criando cada dia mais prisões nas vidas delas. Elas 
começaram a perceber que tinham entrado numa corrida alucinada sem fim em busca de mais 
dinheiro, independente das consequências. Não somos contra ganhar dinheiro – muito pelo contrário. 
Somos a favor de ganhar dinheiro, mas sem que isso signifique ter de abdicar de 80% do seu tempo, 
e passar a viver somente nos intervalos do expediente. A vida é curta demais para isso.

O roteiro é bem previsível: a partir do momento em que você faz faculdade, é fadado a trabalhar com 
aquilo pelo resto da vida. E ai de quem reclamar, já que existem mais candidatos do que vagas no 
mercado. Quando consegue um emprego, tem que se manter na trilha e fazer tudo o que o chefe 
mandar para construir uma carreira. Depois é preciso ir subindo de cargo com o tempo, e ganhar 
cada dia mais dinheiro para conseguir sustentar o padrão de vida formado por todos os gastos que 
você é obrigado a ter quando vira um adulto. Você compra uma casa, e ela passa a ser sua dona. É 
preciso consertar as goteiras no telhado, aparar a grama, pintar, arrumar as trincas, comprar móveis 
bonitos, colocar TV a cabo, contratar internet. Se tiver uma apartamento, além de tudo isso, ainda 
terá de pagar um aluguel eterno que é o condomínio. Se tem um carro, precisa pagar seguro, 
gasolina, IPVA. Se vive na correria em uma cidade grande, precisa compensar todo o stress 
comendo nos restaurantes bacanas, saindo para baladas onde se paga R$ 50 de entrada somente 
para sorrir, ou mesmo pagando R$ 8,50 no misto quente da padaria inflacionada da esquina por falta 
de opções. Comprar vira uma forma de recompensa para as frustrações. Quando o dinheiro acaba 
antes do planejado, o caminho então é usar o cartão de crédito como se você já possuísse aquele 
dinheiro,  o que resulta em dívidas, que são mais prisões sem grades. O resultado é que precisamos 
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trabalhar cada vez mais, nos submeter a cada vez mais esforços sem sentido, para que possamos  
pagar e fazer mais dívidas. Instaura-se assim um looping sem fim, também conhecido como a corrida 
dos ratos.

Se você se reconhece em alguns desses itens, desculpe lhe informar, mas você também é mais um 
rato participando de uma corrida sem data pra terminar. Igual a nós, alguns anos atrás. Se você não 
escapar dela, ela não terá fim. Ela foi feita para não ter fim e a única forma de sair desse looping da 
vida moderna é reconhecer o problema e pular fora da roda antes que seja tarde ou você será 
consumido por ela. 

A vida não é uma corrida. E você não é um rato.
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Viajar é um dos hobbies mais desejados pela humanidade e temos uma ideia do porquê – muitas vez-
es na vida, para se encontrar, é preciso ir. Viajar nos reconecta com o fluxo do universo, porque nos 
faz sentir vivos, vibrantes, curiosos, interessados, surpresos, gratos, humildes, como deveríamos ser 
em todos os dias de nossas vidas. Viagens são professores. É um atalho para se chegar lá com mais 
facilidade.

Como já sabiamente disse Amyr Klink “Um homem precisa viajar. Por sua conta, não por meio de 
histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é 
seu. Para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o 
calor. E o oposto. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto. Um homem 
precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo 
como o imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser. Que nos faz professores e doutores 
do que não vimos, quando deveríamos ser alunos, e simplesmente ir ver”

Enquanto viaja, tudo é referência. Experiências comuns como pedir uma comida ou pegar um trem, 
de repente se tornam cheias de possibilidades. Uma ida ao mercado pode se tornar uma aventura. 
Conversas banais com estranhos podem criar amizades pra vida toda. Todos os detalhes que você 
ignorava estando na rotina – o graffiti no muro, a cor do suco, o cheiro da flor – de repente vão 
explodir os seus sentidos.  O que no início pode parecer intimidante e até um pouco assustador, se 
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torna viciante. É como tatuagem – quem faz a primeira, não para por aí.

Viajar também faz com que você redefina o conceito de tempo. Na vida normal, você tem que fazer 
as tarefas, atingir suas metas e cumprir cronogramas em cada momento do dia. Já quando viaja, os 
dias passam a ser improvisados, pois não há roteiro pré-definido. Por mais que você esteja 
trabalhando, tudo pode acontecer. Presentes podem surgir de onde você jamais poderia imaginar. 
Todos os dias passam a ser únicos. Viajar é viver sem ensaio.

Quem tem noção do tamanho e da beleza do mundo, não se contenta em ficar em um lugar só. Os 
Nômades Digitais seguem o mesmo raciocínio dos nômades que eram nossos ancestrais – ficam, por 
enquanto que aquele lugar lhes fizer feliz e suprir suas necessidades. Sempre é possível ficar mais, e 
jamais é proibido partir, afinal viajar não foi feito para criar amarras – e sim, para criar asas.

11

Sexta-feira, Berlim, Alemanha
Domingo, São Francisco, CA



Segundo a Wikipedia: “Nômades digitais são pessoas que aproveitam as tecnologias (internet, 
laptops, smartphones) para desempenharem as suas funções de trabalho, e conduzem suas vidas 
de forma nômade. Estes trabalhadores normalmente trabalham remotamente a partir de casa, cafés, 
bibliotecas públicas e até mesmo de motocasa ou campervan para realizar tarefas e objetivos que 
eram tradicionalmente executados em um único local de trabalho fixo.”

O conceito de “nômade digital” é relativamente novo, mas não é de hoje que algumas pessoas, 
insatisfeitas com suas vidas de escritório de 9 às 6, optam por largar tudo e sair pelo mundo em 
busca de uma vida mais excitante, com maior qualidade de vida e flexibilidade. 

Elas se deram conta de que o tempo é um artigo de luxo e que não faz sentido ficar preso num 
escritório durante os melhores anos da sua vida – quando você está saudável e cheio de vida – para 
juntar dinheiro, se aposentar com mais de 60 anos e aí sim poder viajar. Querem viver isso agora.

Antes era realmente preciso abandonar a carreira, a estabilidade, dentre outras coisas para embarcar 
numa aventura dessas. Hoje, com a internet, é possível ser tão bem sucedido viajando pelo mundo 
enquanto trabalha, quanto se você estivesse numa baia fechado entre quatro paredes de um 
escritório. 
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Muita gente vê os Nômades Digitais como mochileiros que saem ganhando um trocado por cada 
lugar onde passa. Ledo engano. A grande maioria dos Nômades Digitais que conhecemos são 
empresários super bem-sucedidos, com carreiras de sucesso, e contas bem gordas no banco. 

Isso porque para ser um Nômade Digital é preciso mesmo pensar na frente, ter uma visão de futuro, 
estar mais adiantando do que a maioria das pessoas que não conseguem conceber a ideia de ganhar 
dinheiro fora de um escritório convencional. Portanto, consequentemente, os Nômades Digitais têm 
perfil de serem pessoas inovadoras e visionárias. 

Os Nômades Digitais trabalham como qualquer outra pessoa, mas fazendo seus próprios horários e, 
geralmente, aproveitando paisagens incríveis. Quando o visto de turista está perto de vencer (no caso 
de países no exterior), eles partem para um novo destino. Daí vem a associação aos nômades de 
antigamente, que migravam de um lugar para o outro quando os recursos naturais se esgotavam.

Para ser um Nômade Digital basta criar um negócio que você possa levar contigo e que não exija que 
você esteja num local específico para trabalhar. Se quiser continuar como funcionário, as profissões 
escolhidas pelos Nômades Digitais são as mais diversas. Listamos algumas delas:

- Escritor freelancer, para jornais, revistas, sites; (ex: se você é muito bom em redação, português ou 
línguas)

- Revisor de textos;

- Escritor de ebooks sobre assuntos que você entende;
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- Contador; 

- Professor de idiomas online; (ex: se você é muito bom em inglês ou outro idioma)

- Tradutor; 

- Webdesigner;

- Programador;

- Vendedor de fotografias online em bancos de imagem; (ex: se o melhor que você sabe fazer é tirar 
fotos fantásticas)

- Consultor de diferentes áreas como marketing online, finanças, saúde, fitness, decoração, business 
e outras centenas de possibilidades; 

- Vendedor de cursos online dos assuntos que você entende, sejam eles quais forem;

- Vendedor de loja online (ex: ir vendendo coisas que você compra em lugares bacanas durante a 
viagem!);

- Investidor de ações; (ex: se você já tem um bom dinheiro)

- Organizador de eventos/ Promoter;
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- Agente de viagens/ Guia para estrangeiros;

- Assessor de imprensa digital para empresas e personalidades globais;

- Professora primária e de colegial para filhos de casais que viajam muito ou que não gostam do 
sistema educacional tradicional; 

- Professor/ Consultor de jovens que estão prestando vestibular (ex: cobrar mensalidade e pacote de 
horas/aula via Skype);

- Terapeuta online (faz sessões de terapia via Skype);

-  Suporte técnico à distância. (ex: Se o que você sabe fazer de melhor é arrumar computadores, tirar 
vírus e aumentar a perfomance de um hardware existem milhões de pessoas que pagariam 
tranquilamente alguns reais por mês para outra pessoa resolver isso por elas via VPN);

Esses são alguns exemplos, mas existem milhares outros. E se ainda não existe um trabalho que se 
encaixe com suas paixões, sempre é possível criá-lo. A vida é uma contagem regressiva e não dá 
para desperdiçar tempo com coisas que não te fazem feliz. Não é tão difícil quanto a maioria das 
pessoas pensa. Você vai ficar surpreso com a quantidade de pessoas que conseguiram fazer isso 
das formas mais criativas, divertidas e inesperadas possíveis
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Grandes mudanças na vida exigem uma grande coragem. Sabemos que não é fácil largar um 
emprego “estável”, mas se não encarar essa questão de frente na sua vida, seu trabalho será um 
fantasma que vai te assombrar para a vida inteira. 
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Ser um Nômade Digital não é pra todo mundo. Tem gente que se enquadra bem no modelo de 
trabalho das 9h às 18h, dentro de um escritório fechado, num ambiente nada inspirador. Mas tem 
gente que definitivamente seria muito mais feliz caso considerasse a hipótese de trabalhar de uma 
forma mais inteligente. 

Para te ajudar a tirar as dúvidas e descobrir se seu trabalho tem te causado infelicidade (e se é hora 
de jogar tudo para o alto), montamos uma lista com 10 sinais óbvios e claros de que você precisa 
recalcular a sua rota e dar uma guinada na sua vida profissional. Aí vai:

1. Você sente depressão domingo de noite e odeia as segundas-feiras

Domingo a noite vem sempre chegando com aquela deprê clássica. “Sério que o fim de semana não 
pode continuar? Por que minha vida não pode ser um fim de semana eterno? Já começou o 
Fantástico…hunf”. Segunda-feira de manhã é sempre o pior dia da semana para você. Você não vai 
para o trabalho – se arrasta. Você não consegue entender como as pessoas conseguem ser felizes 
nas segundas, e tem vontade de responder “só se for para você“, sempre que alguém te dá um bom 
dia sorridente.

2. Você tem a sensação que não está fazendo a diferença

Você se sente como uma peça substituível. Sabe que se você for embora, logo eles acharão alguém 
para ocupar o seu lugar, e você não fará mais falta. O trabalho que você faz poderia ser feito pela 
maioria das pessoas, e não é beneficiado por seus talentos pessoais.
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3. Você não está deixando nenhuma contribuição para o mundo

Uma das perguntas mais certeiras para descobrir se você está na trilha certa é pensar: qual 
contribuição eu estou deixando para o mundo? Se eu morresse hoje, teria deixado o mundo melhor 
em qual sentido? Como eu tenho explorado meus talentos pessoais através do meu trabalho? Se 
você sente que o seu trabalho não faria nenhuma falta no mundo caso você morresse agora, então é 
sinal que precisa rever sua rota.

4. Seu trabalho não faz o seu coração vibrar

Você se sente desmotivado e entediado nos seus dias. Realiza as tarefas de forma mecânica e fica 
torcendo para chegar as 18h logo. Você raramente se sente vibrante, feliz e empolgado. Se dinheiro 
não existisse, você estaria trabalhando em qualquer outra coisa que não fosse o seu trabalho atual.

5. Você vive esperando o fim de semana 

Você se sente uma pessoa muito feliz – nos fins de semana. Somente quando não está trabalhando 
consegue se sentir realizado, feliz, motivado. Somente nos fins de semana consegue fazer realmente 
o que tem vontade e é só nesses dias que tem a sensação que você tem a rédia da sua vida nas 
mãos.

6. Você tem ficado doente 

O stress do trabalho tem começado a deixar marcas na sua saúde. Você se sente estressado, 
cansado, sem energia. Pode estar desenvolvendo doenças relacionadas ao stress, como enxaqueca, 
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problemas de pele, dores nas costas, depressão, fadiga extrema. É o seu corpo dizendo que algo 
está errado no seu caminho.

7. Você troca toda hora de trabalho mas não consegue ficar em nenhum deles

Para tentar notar uma diferença na sua qualidade de vida e felicidade, você troca de empresa toda 
hora. No começo, sente uma sensação boa, acha que as coisas vão melhorar, se sente motivado, 
mas pouco tempo depois, sente que voltou para o ponto onde estava e fica com vontade de 
procurar outro emprego logo. Você sente que apesar do ambiente de trabalho mudar, o vazio 
no seu peito permanece.

8. Você se sente depressivo

Às vezes, quando vai se deitar, você chora. Não sabe muito bem o motivo, mas sente um buraco no 
peito, uma vontade de desistir, um desânimo. As lágrimas rolam no seu rosto sem que você consiga 
contê-las. Para continuar a vida, você estampa um sorriso no rosto e finge que está tudo bem, mas 
só você sabe como se sente quando está sozinho.

9. Você sente que deixou seus sonhos de lado

Você sente que passou a vida toda ajudando as pessoas a realizar os seus sonhos, e nunca 
conseguiu de fato fazer algo que te realize de verdade. Por mais que tenha crescido na carreira, e 
tenha uma posição de destaque, sente que nunca colocou seus sonhos e desejos em primeiro lugar.
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10. Se o mundo acabasse hoje, você não estaria feliz e orgulhoso do que está fazendo 
no momento

Você tem muitos sonhos, mas acha que só vai realizá-los algum dia. O problema é que o “algum dia”, 
nunca vai chegar, ele não existe no calendário. O único dia disponível no calendário é o “hoje”. Se o 
mundo acabasse, ou se algo acontecesse com você que te deixasse debilitado (um acidente, uma 
doença grave, etc), você se arrependeria de não ter largado tudo e ter corrido atrás da sua felicidade?
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Desde que nascemos, fomos condicionados a acreditar que devemos seguir um certo padrão para 
que possamos ser aceitos na sociedade. Tudo o que é diferente pode causar constrangimento, então 
toda a nossa realidade foi criada de modo a que não nos diferenciássemos do que é considerado 
normal pelos padrões sociais. 

O conceito de normalidade atual envolve se formar na escola, escolher um curso e ingressar na 
faculdade, fazer estágio, subir de cargo de tempos em tempos, arrumar um par, se casar, ter filhos, 
comprar uma casa, mobiliá-la e provavelmente passar bons anos pagando por tudo isso. 

Esse é um estilo de vida que pode ser interessante para muita gente, mas por um outro lado, também 
existe muita gente que não se encaixa nessa sequência de expectativas e que acha um desperdício 
ter que viver conforme os padrões alheios.

Por causa dessa educação e da influência cultural que tivemos, somos tomados por um grande 
medo do fracasso que nos impede de ir em uma nova direção – mesmo tendo certeza que essa nova 
direção poderia nos trazer muito mais satisfação e felicidade. O fantasma do “e se” nos assombra: 
“E se tudo der errado?”, “E se meus pais ficarem decepcionados?”, “E se eu não conseguir manter o 
meu padrão de vida?”, “E se a educação dos meus filhos for prejudicada?”. Como encontrar 
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respostas para tantos “e se” é algo difícil, geralmente empacamos nessa fase e deixamos nossos 
sonhos serem somente sonhos.

Por isso, resolvemos criar uma lista com coisas que podem dar errado caso você finalmente decida 
dar uma guinada na sua vida, largar o osso das 9h às 18h, e realmente ir fazer algo que te motive e 
que faça seu coração vibrar. 

Vamos listar aqui os maiores medos e receios que ouvimos quando pessoas nos dizem que 
gostariam muito de ter esse lifestyle, mas que não podem. E já adiantamos – há grandes chances 
de você entender que os riscos não são tão grandes quanto teus medos.

Lá vai:

1) Eu posso me arrepender muito depois

A melhor forma de checar essa informação é se basear na vida e nos depoimentos de quem teve 
coragem de mudar. Dê uma passada em sites de viagens, leia entrevistas com outros Nômades 
Digitais em nosso blog, faça uma varredura por sites de pessoas que estão fazendo o que você 
gostaria de fazer e tente encontrar alguém que se arrependeu amargamente da decisão. Se você 
encontrar nos avise, porque pesquisamos o tema há bastante tempo, e nunca encontramos um 
depoimento de pessoas que se arrependeram.

2) Eu não vou conseguir viver sem meus pertences

As nossas necessidades reais para sermos felizes são bem básicas – ter comida, ter abrigo, ter afeto, 

24



ter água, ter uma função que te faça se sentir útil. Nós é que, com o passar do tempo, fomos criando 
necessidades ilusórias e hoje nos vemos aprisionados por todas elas. Hoje você pode ter uma casa 
mobiliada e completa, mas com certeza, aqueles móveis e objetos não são responsáveis pela sua 
felicidade. Se você só pudesse fazer uma escolha: ter saúde ou ter todos os seus bens materiais, 
qual escolheria? Muitas vezes compramos tantas coisas para nos recompensar por outras frustrações 
na nossa vida. Quando você entender que ser feliz é estar onde você gostaria de estar, fazendo o que 
você gostaria de fazer, nem vai lembrar daquela sua poltrona favorita, nem daquele quadro que 
custou uma fortuna e que enfeita a sua sala, muito menos daquela fritadeira que não usa óleo. Pode 
até sentir falta deles, mas não vai ficar mais triste por causa disso. Se você decidir viajar o mundo, 
pode vender os seus pertences, guardar o dinheiro e se se arrepender mais tarde, basta comprar as 
coisas de novo. Usar isso como argumento é muito mais uma desculpa para não sair do lugar.

3) Não vou conseguir ficar tranquilo sem a estabilidade do meu emprego

Quem disse mesmo que seu trabalho é estável? Em um segundo tudo pode mudar – a empresa 
pode ir a falência por causa de uma lei nova, alguém melhor pode surgir e ocupar o seu lugar, o 
mercado pode ficar defasado e você rodar uma demissão em massa, pode surgir um outro “Collor”  
que vai acabar com as economias que você tem no banco, enfim, podem parecer exemplos 
exagerados, mas exagerado mesmo é a nossa certeza de que temos uma estabilidade que na 
verdade não existe. Se você fosse demitido amanhã, o que faria? Encontraria uma outra forma de 
se virar, da mesma forma que vai conseguir encontrar uma forma de ganhar dinheiro fazendo o que 
gosta, se colocar a mesma quantidade de esforço nisso.
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4) Minha carreira vai desmoronar

Tem muita gente que acha que ser um Nômade Digital significa parar de trabalhar e sair pelo mundo 
com uma mochila nas costas. Não, Nômades Digitais não são necessariamente ricos, nem tiraram 
um ano sabático, e muito menos abandonaram as suas carreiras. A única diferença de um Nômade 
Digital para você é que, em vez de realizar suas funções fechado num escritório, ele trabalha de 
diferentes lugares do mundo. Nós mesmos muitas vezes nos vemos trabalhando 12h por dia, 
estando numa cidade incrível, sem conseguir colocar o pé para fora de casa. Sabemos que o 
trabalho é o que permite a realização do sonho de viajar pelo mundo, então nunca o deixamos de 
lado. Mas em compensação, tem vários dias que conseguimos tirar a tarde para passear na cidade, 
ou ir num teatro local, ir tomar café de frente para um parque, almoçar num restaurante exótico, 
enfim, todo o nosso tempo livre passamos em lugares fantásticos, mas continuamos trabalhando a 
mesma quantidade de horas que trabalhávamos quando vivíamos em São Paulo. A diferença é que 
hoje temos vistas muito mais inspiradoras das janelas.

5) Eu vou gastar muito dinheiro viajando

Ao se defrontar com esse novo molde de vida e trabalho, a primeira desculpa que 90% das pessoas 
usa é: “Eu não tenho dinheiro para viajar. Viajar é caro.” Esse é um raciocínio razoável à primeira vista, 
mas que pode ser facilmente desbancado. 

As pessoas que usam esse argumento não perceberam que têm gastado muito mais dinheiro 
estando paradas do que se estivessem viajando. Ter uma vida nos moldes tradicionais das grandes 
cidades é caro, muito caro. E viajar pode ser surpreendentemente mais barato, se você for inteligente. 
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Os Nômades Digitais usam o câmbio ao seu favor e assim se tornam “ricos” sem ter que trabalhar 
mais. Como eles conseguem? Uma das formas mais eficazes é viajar e viver em países no qual a 
moeda valha menos do que a moeda na qual eles recebem seu dinheiro. E com a globalização, 
lugares que antes eram perigosos para viajantes, hoje recebem turistas do mundo todo e 
provavelmente são tão ou mais seguros do que o local onde você vive.

6) Vou ter que abandonar meus animais de estimação

Você não precisa deixá-los para trás – e nem deveria! Hoje em dia é possível levar o seu cão em 
viagens. Talvez a única escolha que vai ter que fazer é ficar um pouco  mais de tempo nos lugares 
para que a rotina de mudanças não estresse os animais. Se você ficar, por exemplo, 6 meses em 
cada cidade, com certeza seu amigo peludo não vai sofrer um stress tão grande.

7) Meus filhos vão ser prejudicados

Ser um nômade com filhos, era uma grande dificuldade anos atrás, mas hoje a tecnologia mudou 
esse cenário. Há tempos que tem surgido um debate sério a cerca da necessidade urgente das 
escolas tradicionais se adaptarem à realidade atual. O mundo mudou e as escolas continuam as 
mesmas da geração dos nosso pais. Sendo assim, é óbvio que esse sistema educacional atrasado 
esteja formando jovens desmotivados, repreendidos e com potenciais desperdiçados.

Enquanto o governo não se move para criar uma solução para esse problema latente, as pessoas 
estão encontrando soluções eficazes para contornar a situação. Um dos métodos que estão sendo 
mais adotados são as metodologias que ensinam através da internet, como a Khan Academy (que 
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hoje tem mais de 43 milhões de alunos pelo mundo), e várias outras. O objetivo é oferecer um 
ensino interativo e muito mais motivacional para uma geração que não consegue mais focar somente 
em uma coisa de cada vez. A educação precisa se adaptar à velocidade do pensamento dessa nova 
geração, e um quadro negro acompanhado de um professor falando, cada dia mais se provam 
ineficazes.

Esse é um ponto a favor dos Nômades Digitais que têm filhos. Para aprender e ter uma educação de 
qualidade, seu filho não precisa mais estar somente fechado numa sala de aula. Além de aprender os 
conteúdos tradicionais com métodos confiáveis via internet, a quantidade de experiências e 
conhecimento que ele irá acumular viajando e conhecendo novas culturas, não tem preço. O mundo 
é o melhor professor e a vida vai ensinando lições que ele jamais iria aprender num quadro negro. 
Além do benefício que ele terá com os próprios pais ao lado dele como mentores pois o tempo na 
companhia dos filhos para quem é Nômade Digital aumenta consideravelmente (Se inspire com essas 
duas histórias de casais que viajam o mundo com filhos : http://www.hypeness.com.br/2013/02/a-
familia-que-vive-em-uma-kombi-e-tem-o-mundo-como-quintal/    e    http://www.hypeness.com.
br/2013/09/casal-faz-viagem-de-bike-ao-redor-do-mundo-com-os-4-filhos-bebes/

8) As pessoas vão achar que eu fiquei louco

Esse item é verdade. Muita gente vai achar mesmo. As pessoas que nunca pensaram sobre a 
possibilidade de deixar de ser mais uma peça do sistema nos moldes pré-determinados, com certeza 
vão te achar maluco. Mas isso só vai acontecer no começo – quando elas verem que deu certo, que 
você está conhecendo lugares pelo mundo que elas sempre sonharam em conhecer, que seus filhos 
estão felizes, saudáveis e espertos crescendo ao seu lado, que você continua trabalhando e 
ganhando dinheiro, que sua carreira está muito bem, obrigado, e que você não consegue mais tirar o 
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sorriso do rosto, então, elas vão mudar de ideia. E, quem sabe, vão até sentir uma pontinha de inveja 
e vão começar a pensar sobre a possibilidade de também ir em busca de mais felicidade.

Já ouviu aquele ditado que diz: “quem não ouve a melodia acha maluco quem dança”? É exatamente 
disso que estamos falando.
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Tá legal, você concluiu que seu trabalho atual não te faz feliz. Mas e agora, o que vai fazer? Qual 
caminho tomar? Qual rota seguir? Esse tipo de questionamento pode ser bem assustador e 
intimidador no início, mais saiba que essas reflexões são essenciais para você decidir qual melhor 
caminho tomar nessa nova fase. 

Se você já sabe o que quer fazer (e só precisa mesmo tomar coragem ou se planejar pra pedir 
demissão), ótimo! Vá em frente, siga firme que você chega lá. 

Agora se você só sabe que detesta seu trabalho atual e não tem ideia do que quer fazer para 
substituí-lo, criamos um exercício que pode te ajudar bastante a encontrar seu propósito.

Já fizemos muitas vezes esse exercício em nossas vidas, e também já propusemos em palestras e 
trabalhos de coaching. Para nós, sempre funcionou muito bem, e também já tivemos inúmeros 
feedbacks positivos de pessoas que se beneficiaram com esse exercício criado por nós.

É um exercício bem simples, mas precisa de foco e concentração para que funcione de verdade. Por 
isso, escolha um dia no qual você tem bastante horas livres. Se você não tem horas livres durante a 
semana, separe um dia no final de semana. Se você tem filhos, leve-os para passar o dia na casa dos 
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tios. Se você tem namorado(a), diga para ele(a) sair com os amigos. Se é dia de jantar na casa da 
avó, invente qualquer desculpa. Eles vão entender. Enfim, esse momento precisa ser total e 
absolutamente seu. Lembre-se: as respostas já estão do lado de dentro. Você apenas precisa 
silenciar todas as vozes ao seu redor para poder ouvi-las. E isso pode levar um tempo, principalmente 
nas primeiras vezes.

Lá vai:

> Material necessário: Folhas de papel, caneta (e concentração).

1) Numa folha de papel, desenhe uma mandala. Ela será formada por um círculo maior ao centro, e 
outros 4 círculos menores em sua volta.
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2) No círculo maior, você vai escrever algo que realmente é imprescindível para que você seja feliz 
realizando algum trabalho. Tem que ser aquela coisa que você nunca abriria mão. Ex: liberdade, 
flexibilidade, salário alto, home-office, contato com pessoas/animais, espaço para exercer a 
criatividade, trabalho social, trabalho que envolva viagens, carteira assinada, etc.

Enfim, parece fácil, mas o desafio é justamente escolher uma prioridade dentre várias outras coisas 
que são importantes para você. Se você já refletiu sobre esse tema antes, vai conseguir escolher mais 
rapidamente. Se nunca pensou sobre, pode passar algumas horas para decidir. Não se preocupe: o 
que você está fazendo é um investimento de tempo, que vai te poupar muitas horas no futuro.

3) Nos outros 4 círculos em volta, você vai escrever outras 4 coisas que também são realmente 
importantes para você no seu trabalho. Mais uma vez, gaste um tempo pensando. Se você fizer o 
exercício sem foco, é melhor não começar, pois ele pode te deixar mais confuso ainda no final.

4) Depois de ter montado a sua mandala, agora é a vez de determinar as prioridades reais. Você só 
poderá manter 3 delas – e esse é o desafio. A prioridade do círculo central já está definida e não pode 
ser mudada. Você precisa então escolher 2 entre as 4 coisas que escreveu nos círculos externos.

Essa é uma parte muito importante do exercício, porque para conseguir ser bem sucedido em algo, 
é preciso determinar prioridades. Muitas pessoas não conseguem se especializar em uma coisa, 
porque dividem seu tempo em diversas outras, em vez de focar em uma só e fazê-la dar certo. Isso 
não quer dizer que você não possa trabalhar com várias coisas durante a vida, mas significa que você 
precisa trabalhar com uma delas por vez, para conseguir dar atenção total ao projeto.

5) Agora você já tem 3 fatores que são essenciais para te fazer feliz no trabalho. Faça, então, uma 
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lista com diversas profissões/funções que você gostaria de realizar, e com as quais se imaginaria feliz 
trabalhando diariamente. Liste desde as mais óbvias, passando pelas mais absurdas, e também 
listando aquelas que nem existem ainda – mas que você gostaria de criar. O próximo passo é ir 
riscando da lista todas as profissões que não te permitiriam manter os 3 itens essenciais para sua 
felicidade que você descobriu com a mandala.

Ex: Se uma das palavras finais da sua mandala era “contato com pessoas”, você vai precisar riscar da 
lista todas as opções que não te permitiriam ter contato com pessoas, e assim por diante.
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No final, se fizer o exercício bem feito e com foco, vai conseguir ter na suas mãos algumas opções 
preciosas para que você comece então a reprogramar a sua vida profissional focando mais na sua 
felicidade.

O bacana é que esse exercício da mandala pode ser usado para todas as áreas da vida, como por 
exemplo: se você não estiver feliz nos seus relacionamentos pessoais, se quiser comprar uma casa, 
se não consegue decidir para onde viajar primeiro, se quer comprar um cachorro, enfim, dá para 
adaptá-lo para os mais diversos temas, e usá-lo como aliado na hora de fazer escolhas importantes 
na vida.
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É verdade que muita gente não tem perfil para ser um Nômade Digital. Também é verdade que 
algumas profissões são mais difíceis de serem adaptadas para que o trabalho possa ser feito 
somente online. Mas ainda sim, ousamos dizer que se seu sonho é adotar esse estilo de vida, então 
esse sonho pode ser realizado. Dizemos isso porque sabemos de uma coisa que pouca gente fala: 
no fundo, o grande segredo para se tornar um Nômade Digital é querer isso mais do que qualquer 
coisa.

Tem gente que vê as nossas fotos nas redes sociais e pensa que a nossa vida se resume em escrever 
um ou outro post no dia, decidir qual praia visitar, e quebrar tudo em altas baladas.

Não é bem assim. 

Quando decidimos que queríamos ter um estilo de vida diferente da maioria das pessoas, 
percebemos que teríamos que nos esforçar mais do que a maioria das pessoas também. 

A gente queria viajar pelo mundo, mas também queríamos continuar ganhando dinheiro, fazendo 
projetos bacanas, ajudando pessoas, lutando pelos nossos proprósitos e tendo uma carreira mega 
bem sucedida. E para isso, sabíamos que era preciso ralar muito. Conseguir um resultado diferente 
fazendo as mesmas coisas que todo mundo definitivamente não é uma possibilidade.
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Hoje trabalhamos em média 12 horas por dia, todos os dias. A diferença é que muitas vezes o 
nosso trabalho não precisa ser feito sentado na mesa de frente para o computador. Como 
trabalhamos com criatividade, é muito comum irmos até um lugar bonito e ficar lá durante horas 
fazendo reunião. Apesar de estarmos em um cenário de filme, ainda estamos trabalhando. 

Muitas vezes também temos que lidar com a frustração de estamos há dias num lugar incrível, mas 
simplesmente não conseguirmos uma folga nas tarefas do dia pra ir conhecer a cidade. Um exemplo 
que eu me lembro bem aconteceu em Berlim.

Berlim é uma das nossas cidades favoritas da Europa e já fazia algum tempo que não voltavamos 
lá, ou seja, estávamos morrendo de vontade de curtir aquela cidade louca e linda, e aproveitar cada 
segundo nela. Só que estávamos numa semana com muita coisa acontecendo o que nos obrigou 
a ficar a maior parte do tempo fechado em casa trabalhando. A gente chegou na segunda-feira de 
manhã para ficar uma semana, e até quinta-feira de noite só tínhamos conhecido o supermercado 
mais perto da casa onde estávamos. Não tinha dado tempo de fazer mais nada. Todo Nômade Digital 
vai viver esse dilema um dia: estar numa cidade incrível e não ter tempo para curti-la.

Ainda sim, no balanço final, a gente sempre chega a conclusão de que vale a pena. Trabalhamos 
muito (as nossas olheiras acumuladas durante esses 4 anos de empreendedorismo digital que 
digam), acaba faltando tempo para várias coisas que gostaríamos de fazer, mas ainda sim, não 
escolheríamos outro lifestyle na vida. 

Quando bate aquela sensação de que estamos trabalhando muito, a gente respira fundo e se lembra 
que só estamos trabalhando tanto porque estamos criando o trabalho dos nossos sonhos a cada dia. 
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Se esforçar passa a ser mais recompensador quando você se lembra que cada esforço está sendo 
feito para realizar seus sonhos e não os sonhos de outras pessoas. 

Então, se você quer se tornar um Nômade Digital e ainda ter uma carreira de sucesso, antes mesmo 
de pensar em como conseguir trabalhar remotamente, você precisa saber se está pronto pra ralar 
mais do que a maioria das pessoas. E precisa querer isso mais do que a maioria delas também.

Sempre existe a possibilidade de conseguir um “bico” ou outro e tirar aquela grana que você precisa 
para sobreviver no mês enquanto viaja pelo mundo. Se esse é teu sonho, já é mais fácil alcançá-lo. 
Agora se você quer viajar o mundo e ainda continuar tendo uma carreira incrível e ganhando 
bastante dinheiro, e fazendo projetos que te realizem de verdade, vai ter que ter mais sagacidade do 
que a maioria das pessoas. Esse estilo de vida não é como viver num conto de fadas. Mas, podemos 
garantir por experiência própria: vale muito a pena. 
`
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Temos mania de acreditar que a nossa hora de partir nunca vai chegar. Tanto é que dizemos sempre 
“mais um dia”, quando deveríamos estar dizendo “menos um dia”. Essa é a maior prova de que não 
vale a pena esperar para realizar sonhos, porque o futuro é muito subjetivo e pode nunca chegar – ou 
pelo menos não chegar da forma que você imaginava. Por isso, hoje trouxemos uma lista com alguns 
arrependimentos muito comuns no fim da vida, e que você provavelmente não vai querer ter quando 
chegar lá. Para reverter o quadro, há somente uma solução: começar a agir agora.

1. Ter ficado tanto tempo naquele trabalho que não significava nada para você;

2. Ter feito pouco sexo. Vai ficando cada vez mais difícil com a idade;

3. Não ter aprendido outras línguas, e ter deixado passar a oportunidade de conhecer pessoas 
incríveis por não conseguir se comunicar com elas;

4. Ter prejudicado a sua saúde por causa do stress daquele trabalho que no futuro não significou 
tanto assim;

5. Não ter dito para as pessoas que você ama o quanto elas são importantes para você;
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6. Ter perdido vários momentos importantes (e que não voltam mais) do crescimento dos seus filhos 
porque você estava ocupado demais com qualquer outra coisa;

7. Não ter se alongado o bastante, e depois ter tido que lidar com várias dores que poderiam ter sido 
evitadas;

8. Ter ficado tanto tempo empurrando com a barriga um relacionamento que já não te acrescentava 
mais;

9. Não ter percebido o quanto você era bonito(a).

10. Ter passado tanto tempo decorando coisas que não faziam sentido para você e que você de fato 
nunca usou na vida;

11. Não ter usado filtro solar.

12. Ter ficado com medo de coisas que, no futuro, você viu que não tinha porque temer;

13. Ter passado tantos anos dentro de salas de aula, só para colecionar diplomas na parede e fazer 
seus pais felizes;

14. Ter passado a vida inteira trabalhando para ganhar dinheiro, para comprar coisas e impressionar 
pessoas. E perceber que no final o esforço não valeu tanto a pena assim;
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15. Ter viajado muito pouco, porque você sempre acreditou que haveria um melhor momento para 
fazer isso no futuro – e esse momento nunca chegou.

16. Não ter experimentado (ou repetido) aquele prato delicioso que você nunca mais encontrou em 
nenhum lugar onde foi;

17. Ter acreditado nas pessoas que disseram que você estava ficando louco ao querer correr atrás de 
um sonho: e ter desistido dele por isso;

18. Não ter se esforçado o bastante e por isso ter perdido aquela chance única que nunca mais 
voltou a aparecer;

19. Ter passado tanto tempo tentando convencer os outros de que você era uma pessoa diferente – 
sem sucesso;

20. Ter trabalhado a vida toda para realizar o sonho de outra pessoa, e ter deixado os seus de lado.
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Um Nômade Digital não é nada sem as ferramentas certas. Hoje em dia, existem vários recursos que 
podem te ajudar e muito a viver esse lifestyle de uma forma mais prática. Deixamos aqui algumas 
ferramentas que você deveria conhecer:

• WordPress: é a plataforma que recomendamos caso você queira criar seu blog
https://br.wordpress.org/

• GoogleMaps: melhor ferramenta para você não se perder em nenhum lugar do mundo. 
É possível calcular rotas para qualquer meio de transporte (carro, metro, bicicleta, a pé, etc).
https://www.google.com.br/maps

• Aweber ou Mailchimp: para fazer rastreamento de inscrições por email e autorrespostas 
programadas
http://www.aweber.com/
http://mailchimp.com/
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• Yelp: melhor aplicativo para encontrar lugares bacanas para comer, visitar e explorar em 
diferentes países do mundo.
http://www.yelp.com.br/

• Dropbox: ferramenta para guardar e compartilhar seus arquivos na nuvem
https://www.dropbox.com/

• Airbnb: site que te permite alugar casas e apartamentos pelo mundo, com bastante 
segurança.
https://www.airbnb.com.br/

• Uber: aplicativo que te permite contratar um motorista normal para te levar ao seu destino (mais 
barato do que taxi)
https://www.uber.com/

• Trello: ferramenta que te ajuda a organizar as atividades da sua empresa junto com seu time.
https://trello.com/

• Canva: uma ferramenta que te permite criar imagens, frases e posters, etc, mesmo se você tiver 
super-limitadas habilidades de design.
https://www.canva.com/

• Rescue Time: uma ferramenta que te ajuda a traquear quanto tempo você gastou em 
diferentes tarefas (legal para te ajudar a organizar o tempo e perceber como otimizá-lo)
https://www.rescuetime.com/
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• Tripit: App pra te ajudar a organizar suas viagens, voos e itinerários.
https://www.tripit.com/

• TrailWallet: App pra te ajudar a controlar os gastos nas viagens
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Quando compartilhamos a nossa história, muita gente argumenta que para nós é fácil, pois 
provavelmente viemos de famílias ricas que nos bancam. Ledo engano. Nós dois nascemos em 
famílias de classe média. Nunca nos faltou nada, mas tínhamos limitações financeiras. Tudo o que 
construímos, foi através da nossa ralação diária. O primeiro emprego do Eme foi de officeboy 
e o meu de garçonete. Se uma ex-garçonete e um ex-officeboy, conseguiram, então você 
também pode.

Quando iniciamos a nossa empresa, não tínhamos nada. Não tínhamos investimento, não tínhamos 
o apoio de pessoas influentes, não tínhamos experiência, não tínhamos mesada do papai. Quando 
o sonho surgiu, e quando vimos a possibilidade de realizá-lo, começamos a juntar dinheiro para que 
tivéssemos um recurso, caso as coisas demorassem mais para dar certo do que imaginávamos. 
Deixamos salários e carreiras estáveis, para apostar num sonho, sem garantia alguma. 

A única coisa que tínhamos certeza era que queríamos tanto aquilo, que daríamos um jeito de 
conseguir.

Talvez por uma ajuda cósmica (ou de Deus, ou do universo, ou como você quiser chamar), sempre 
que estávamos à beira do enforcamento, quando sabíamos que dinheiro que tínhamos não daria para 
o próximo mês, surgia alguma coisa (uma ação, um convite, uma contratação) que nos tirava do 
vermelho, e permitia que continuássemos por mais tempo, sem precisar voltar para os trabalhos 
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antigos para pagar as contas. É nessas que entendemos aquele conceito de que quando você está 
seguindo o que te faz feliz, você se conecta com o fluxo do universo e as coisas de uma 
forma inexplicável, dão certo.

Durante esse período de incertezas, tivemos que lidar diariamente com insegurança, medo, pressão 
da família, julgamento das pessoas, limitação financeira, dentre outros desafios. Ao não nos 
abaixarmos diante deles, nos fortalecemos. E isso nos permitiu chegar onde chegamos hoje.

Então estamos aqui para dizer que você também pode.  

Estamos aqui para te falar que o seu sonho irá se realizar. Para isso basta você se dedicar a ele mais 
do que todas as outras pessoas que estão sonhando o mesmo sonho.

Estamos aqui para compartilhar um ensinamento que fez toda a diferença na nossa história:  
“Não existe atalho para qualquer destino que valha a pena.”

Estamos aqui para te dizer que todo sonho realizado cobra um preço emocional e físico. 
Reflita se você está disposto a pagar antes de dar o primeiro passo.

Estamos aqui compartilhando nossos sucessos com você, primeiro porque os fracassos seriam 
menos atraentes e não fariam você ler esse livro até aqui e segundo para te provar que você não está 
louco. 

O seu sonho pode ser alcançado. Você pode e deve ser, ter e viver muito mais. A mudança começa 
dentro de você. 
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Sábado, São Bento do Sapucaí, SP
Quinta-feira, São Francisco, CA

Sexta-feira, Amsterdam, Holanda
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Esse ebook é oferecido gratuitamente aos leitores que assinam o grupo fechado de emails do 
Nômades Digitais. Caso você tenha recebido esse e-book por email, impresso, de um amigo ou por 
qualquer outra fonte, gostaríamos de te convidar a conhecer o site Nômades Digitais 
(www.nomadesdigitais.com.br). Também temos um canal no Youtube onde gravamos vídeos 
mostrando a nossa vida trabalhando e viajando pelo mundo. [www.youtube.com/nomadesdigitais]

Te convidamos a assinar a nossa newsletter [www.nomadesdigitais.com.br/grupofechado] 
para entrar para o grupo fechado de leitores do Nômades Digitais que recebem conteúdos 
exclusivos sobre trabalho, viagem, e empreendedorismo, que não são publicados no site nem 
nas nossas redes sociais.

Se você gostou, aprendeu, se inspirou ou se motivou com esse livro, por favor espalhe para o 
mundo! Investimos longas horas para montar esse material e decidimos disponibilizá-lo de 
graça porque realmente acreditamos que um mundo onde as pessoas seguem seu 
propósito é um mundo melhor. Para levar essa mensagem adiante, contamos com a sua ajuda! 
Além de espalhar no boca-a-boca para os amigos, você pode ajudar das seguintes formas:

1) Nos enviando o testemunho sobre esse livro por email (nomadesdigitais@gmail.com) pois ele pode 
vir a parar no nosso site (enviar nome completo, idade e se puder, uma foto sua! Vamos adorar)

2) Se você usa redes sociais como Twitter, Instagram e Facebook, mencione trechos bacanas do livro 
ou indique para seus amigos usando a hashtag #livronomadesdigitais

Para entrar em contato conosco, contar sua história, trocar ideias e tirar dúvidas, fique a vontade para 
nos escrever. Queremos ouvir você.
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Obrigada por nos ajudar a criar um mundo onde as 
pessoas realizam os seus sonhos!
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Segunda-feira, Barcelona, ESPANHA


