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1. Existem muitos motivos para não fazer uma coisa. Encontra a razão para a fazer. 15

2. Não sejas igual à pessoa que está à tua frente, sê diferente. 29

3. Apaixona-te loucamente pelas tuas ideias. 41

4. O teu tempo vale ouro, aprende a geri-lo. 53

5. Fala com os teus amigos, visita a tua mãe. não te esqueças de viver. 67

6. Conta ao mundo aquilo que vales. Se não o fizeres, não será a tua avó a fazê-lo. 81

7. Cai mil vezes. 93

8. Rodeia-te de pessoas fixes, profissionais e que sejam otimistas. 105

9. Não deixes que te façam de parvo. 117

10. Faz os outros felizes e sê feliz com aquilo que fazes. 131
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Visita-nos em

Sites sem visitas, exposições desertas…

E isto continua a ser o mais importante.

pt

  Tudo isto começou há três anos. A Mr. Wonderful  nasceu porque precisávamos 
de fazer alguma coisa mais criativa com a nossa vida. Quando começámos o projeto, 
nunca imaginámos que poderia vir a ser tão importante para nós como é agora. Falo 
no plural porque os fundadores deste rebuliço somos nós, a Angi e o Javi, um casal 
no trabalho e em casa. Sócios, marido e mulher. E sim, depois de cinco anos a 
trabalhar juntos a maior parte do tempo, continuamos a amar-nos.

  Na verdade, tudo começou quase como um hobby, não houve business plan 
pelo meio, nem investimentos, nem estratégias de comunicação, nem nada que se 
pareça. Foi um projeto que surgiu e nasceu em forma de convites de casamento 
personalizados. Íamos casar e este dinheirinho extra vinha mesmo a calhar. 
E com o tempo fomos mudando de acordo com as nossas necessidades 
e as dos nossos clientes.    
Experimentámos coisas diferentes e acabámos por decidir fazer aquilo de que mais 
gostávamos, que no nosso caso era criar objetos para alegrar o pessoal (podem 
encontrá-los em mrwonderful.pt – é sempre um bom momento para fazer 
publicidade!).  
  Começámos por ser dois, sem nenhuma ambição nem nenhuma meta para além de 
ganhar a vida e divertir-nos com o que fazíamos.  Atualmente temos uma equipa 
numerosa e bonita (olá, equipa!) que faz com que tudo isto avance à velocidade da 
luz. Às vezes, até ficamos com tonturas. Benditas tonturas.

  Quando largámos tudo e apostámos na Mr. Wonderful, o nosso trabalho deixou de 
ser trabalho. Temos a imensa/enorme sorte de ir trabalhar todos os dias com um 
grande sorriso nos lábios; bem, quase todos, porque toda a gente tem dias menos 
bons. Apostámos em criar uma coisa muito nossa e totalmente feita à nossa maneira. 
Para nós, a felicidade consiste nisso, em viver à nossa maneira. Podia ter corrido mal; 
na verdade, já havíamos feito muitas coisas que nos tinham corrido mal. Acho que 
podíamos forrar as paredes da nossa casa com todos os cartões de visita que fizemos 
para cada novo projeto.
Com os nossos projetos fracassados, que ainda foram alguns, aprendemos 
o que NÃO se deve fazer. Portanto, foram muito, muito, muito úteis.

  Não nos iludamos. Ser empresário é duro. Muuuuuito duro. E não, não estou a 
exagerar. É mais duro do que os pelos do bigode do Chuck Norris. Quem disser o 
contrário mente com quantos dentes tem. O trabalho que tivemos nestes três últimos 
anos não tem descrição; muitas horas, muito esforço, muita paixão por este projeto. 
Temos muitas provas – cairmos e voltarmos a levantar-nos é uma delas – de que 
estamos no bom caminho.
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  Mas cada minuto investido valeu a pena; e do fundo do coração te dizemos que 
voltaríamos a investir esse tempo a criar uma empresa-ateliê tão bonita e que nos dá 
tantas alegrias. Tão feita à nossa medida e tão a nossa cara. Mas isso não significa que 
não exista muuuuuuito trabalho por trás e pela frente (ainda por cima, ganhámos o 
gosto de publicar livros). Ser empresário implica tomar grandes decisões. Ser 
empresário é um «não há ajudas», «não há horários», «as contas não batem certo», 
«não tenho férias», «mas o que é que este julga, que trabalho de graça?».

  Ser empresário não é uma coisa nova. O meu avô carpinteiro ou o teu tio taxista 
sabem de que é que estamos a falar. Mas, meu amigo, nem tudo é assim tão mau. 
Ser empresário é sentir orgulho em cada passo que dás, em cada pequena vitória. 
Ser empresário é uma construção pessoal onde trilhas o teu próprio caminho.
O melhor e o pior de ser empresário é que tens de estar absolutamente atento a 
tudo, tens de saber economia, design, comunicação, tens de procurar fornecedores, 
de prestar atenção às redes sociais, de fazer de chefe, de sócio e de amigo.

   Tens de ter vontade e não podes render-te. Não podes baixar os braços se as 
coisas não correrem bem. Tens de ter uma vida, fazer orçamentos e criar um bebé 
(olá, Vera, um beijinho dos teus papás). Também tens de te lembrar de comprar 
papel higiénico para o ateliê, de depilar as sobrancelhas, de ir ao ginásio para 
continuares a ver os pés e de deixar alguma coisa a descongelar para o jantar. 

  E porque é que uma pessoa se mete nisto? Para dizer a verdade, não sabemos. Isto 
sente-se, sonha-se. Está dentro de cada um de nós.

  E quando se começa, não há volta atrás.

  A Mr. Wonderful faz parte da nossa vida. E tudo graças àqueles que acreditaram 
em nós. Estamos muito gratos.

  Mas, bolas… nós trabalhamos, mas isto aconteceu graças a vocês. 

Obrigado por nos deixarem sonhar o nosso sonho!

E agora… vira a página, não há um segundo a perder!
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