Os que não me conhecem realmente, acham que eu sou um cara sério e até um pouco bravo.
"Aquele advogado, ﬁlho mais novo da Norma Souza Gomes e irmão do Diogo, que morava
na Irlanda e voltou para assumir a diretoria de vendas da imobiliária". Quem nunca teve
rótulos que exprimiam uma pequena parte da sua personalidade e trajetória?
Agora chegou o momento de você me conhecer um pouco mais.
Você com certeza já teve aquele professor que sabia muito sobre algum tema, mas não
conseguia transmitir bem o conhecimento, acertei? Pois é, eu era assim até pouco tempo
atrás: era como se eu falasse rápido para acompanhar o meu pensamento, que está sempre
trabalhando a mil por hora! Confesso que seguir o meu ritmo não é para amadores... Ainda
continuo aprendendo, mas nos cursos e mentorias Quebre as Regras, me torno uma ponte
sólida entre gestores e os tão temidos mistérios que envolvem a gerência e processos de
uma imobiliária de sucesso.
Assim como nos negócios, tenho paixão por me aventurar e é nos esportes que eu encontro
um combustível a mais para essa vida tão acelerada. Você não leu errado, eu não tenho perﬁl
de relaxar nas horas vagas: eu adoro essa adrenalina de contratos, negociação e
lançamentos e busco ainda mais aceleração quando estou fora da imobiliária, seja numa
roda de samba, correndo ou num campeonato de tiro esportivo. Isso porque eu realmente
acredito que a vida é cheia de oportunidades e o meu esforço e entusiasmo, assim como o
seu, é capaz de nos levar cada vez mais longe e ajudar cada vez mais pessoas.
Comigo não tem tempo ruim! No ﬁm das contas, eu sou só um cara que estuda muito,
compartilha o que sabe e que tem um único objetivo: contribuir para a transformação do
mercado imobiliário. E ela acontece a todo instante por meio de pessoas como eu e você.
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