
Análise do programa Shark Tank Brasil, episódio 16 
  
  
No dia 14/9/2017, às 20h, foi exibido o 16º episódio do programa Shark Tank Brasil, do qual tive 
o privilégio de participar. Tomei conhecimento sobre a existência do programa por meio do 
amigo Marcus Paulo, que sugeriu que eu me inscrevesse. Depois fiquei sabendo que o diretor 
do produção, Haroldo Gonçalves, já me conhecia e conhecia o site do Saturno há muito tempo 
e, coincidentemente, ele havia sugerido que a produção me convidasse.  
  
Quem tiver interesse, pode assistir neste link:  
  
https://www.youtube.com/watch?v=RlLehYsITuY  
  
Em breve pretendo fazer um vídeo analisando e comentando o programa. Nesse artigo vou 
analisar as postagens em grupos nos quais o programa foi citado. Procurarei selecionar algumas 
postagens que me parecem tocar em pontos mais fundamentais, e tentarei não ser redundante 
com o conteúdo que pretendo analisar no vídeo.  
  
Vou colar os prints das postagens e farei meus comentários em seguida, mas antes acho 
necessário esclarecer alguns pontos muito importantes: o vídeo apresentado no programa é 
resultado de uma edição que teve duração bem maior. Muitas informações foram removidas, 
inclusive algumas que considero necessárias para que se possa interpretar corretamente toda a 
situação. Além disso, há várias etapas de seleção dos candidatos, nas quais existem formulários 
a serem preenchidos, reuniões, solicitação de documentos etc., e a omissão destas informações 
também prejudica a compreensão da situação como um todo.  
  
Estou disponibilizando para download os formulários que foram preenchidos e outros materiais, 
para que se possa entender melhor alguns pontos:   
  
Este foi o primeiro formulário que preenchi:  
  
Baixar aqui.  
  
Também foi gravado um vídeo de 3 minutos, que era solicitado como parte do processo de 
inscrição. O vídeo pode ser assistido aqui:  
  
https://www.youtube.com/watch?v=ORqs08LJ9lE  
  
Quando preenchi esse formulário, eu nunca havia assistido a nenhum episódio do programa e 
ainda não entendia bem como funcionava. Isso foi em 10/3/2017. Basicamente coloquei o valor 
que acho justo por 1% do Saturno, que reflete basicamente a visão de todos que acompanham 
o Saturno há alguns anos, e essa visão está resumida numa postagem do amigo Joabe, cujo print 
será apresentado mais adiante. Eu pensava em oferecer 1% do Saturno em troca de $ 1 bilhão 
de dólares, não com a intenção de que aceitassem, porque obviamente nenhum deles aceitaria 
isso sem conhecer muito bem o produto, e mesmo que conhecessem, a maioria deles não teria 
o patrimônio necessário. A ideia inicial era apenas divulgar gratuitamente na TV, não queria 
fechar nenhum negócio.  
  
Desde então, procurei saber mais sobre o programa, assisti a um episódio, para conhecer. Gostei 
e acabei assistindo a todos os episódios da 1ª temporada. Além disso, assisti a alguns de Portugal 
e dos Estados Unidos. Li reportagens e entrevistas sobre todos os tubarões e assisti no YouTube 



a algumas palestras e entrevistas com Appolinário, com Shiba e com Cris. Enfim, pesquisei sobre 
todos eles, exceto o Caito, que não estava na primeira temporada (entrou no lugar do Carlos 
Wizard ou do Sorocaba). Depois de saber um pouco mais sobre todos eles, minha opinião mudou 
completamente. De início, minha intenção era aproveitar a oportunidade para divulgar o 
Saturno na TV, mas após conhecer cada um deles, percebi que suas networks poderiam ser mais 
valiosas que a exposição na TV, porque cada um deles possui uma rede de contatos muito forte 
e poderia trazer bilhões em investimentos.  
  
Então conversei com alguns sócios e perguntei o que achavam de eu oferecer de graça algo 
como 0,1% a 1% para cada um deles. Esse tipo de oferta não é simples, por vários motivos. Para 
começar, porque quando a pessoa ganha algo sem pagar ou sem se esforçar para conquistar, 
acaba não dando muito valor, e nesse caso não faria sentido que recebessem algo que não 
valorizassem. Seria necessário que divulgassem e trouxessem clientes. Poderiam achar que 1% 
é muito pouco e não se sentirem motivados. Além disso, os sócios que pagaram por suas cotas 
poderiam se sentir prejudicados, embora estivesse claro que essa doação de cotas traria lucros 
a eles também, com os investidores que os “tubarões” trariam, se trouxessem. Além desses 
motivos, o pessoal da produção do programa explicou que não podia oferecer de graça, porque 
o formato do programa girava em torno da negociação. Depois disso eu soube que um rapaz 
teve uma ideia similar e oferece participações por R$ 5,00, que para todos os fins práticos é a 
mesma coisa que dar de graça.  
  
Segue trecho de uma das conversas:   
  

 



 
  
Houve uma conversa muito mais longa e detalhada com o João, via Skype, mas não a estou 
encontrando. Se posteriormente encontrar, adicionarei aqui.  
  
No dia 18/4/2017, foi notificado de que havia sido aprovado para a etapa seguinte do processo 
seletivo e recebi um novo formulário para preencher. Perguntei se eu podia alterar algumas 
informações sobre valores e condições gerais, pois minha intenção de apenas aproveitar a 
oportunidade de divulgar havia mudado e eu estava interessado em fechar negócio com todos 
eles. Para tanto, pretendia oferecer de graça ou a um preço simbólico e doar o valor recebido a 
uma entidade assistencial.  
  
O segundo formulário foi este:  
  
Baixar aqui.  
  
Também me foi solicitado outro vídeo, dessa vez com apenas 2 minutos, que pode ser assistido 
aqui:  
  
https://www.youtube.com/watch?v=DBwUi781zv0  
  
Aproveitei para atualizar alguns dados sobre os prêmios do fundo e uma proposta que recebi 
por intermédio de Gabriel Assunção, representante de alguns investidores interessados em usar 
o Saturno, cujas mensagens copio a seguir:  
  



 
  

 
  

 
  

  
 



 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
  



 
  

 
  

 
  



 
  

 
  

 
   

 
  
Coloquei os prints porque essa proposta foi citada no vídeo, e como não houve continuidade, 
achei que deveria deixar claro o que houve.   
  
No dia 19/4/2017, foi agendada a uma reunião em SP com o pessoal da produção e dois 
assessores de negócios. A estimativa de duração da reunião era de 15 a 30 minutos. A minha 
reunião seria a última do dia, começando 17:30h. Precisava visitar uma amiga em Guarulhos, o 
que acabou não sendo possível, mesmo assim me atrasei muito porque acabei pegando um 
congestionamento absurdo e cheguei à reunião 19:15h, tudo já estava fechado, o prédio estava 
vazio, só estava o porteiro e o pessoal que me aguardava (produção, cinegrafista, assessores de 
negócios, secretária).  
  
Pelo tanto que cheguei atrasado, e por ser a última reunião do dia, que atrasaria a saída de todos 
eles, eu imaginava que me receberiam com cara feia e com pressa para terminar, mas foi 



exatamente o contrário. Foram extremamente amáveis comigo e não demonstraram nenhuma 
pressa em terminar. Demonstraram grande interesse em conhecer melhor o produto, a reunião 
durou 1:19h (1 hora e 19 minutos). Essa postura de todos eles, de não demonstrarem pressa em 
ir embora logo, nem se mostrarem insatisfeitos com meu atraso, me animou muito. Cheguei a 
pensar que eu seria cortado, devido a esse atraso, mas, em vez disso, um dos assessores de 
negócios (Raul) pediu meu e-mail para depois me indicar clientes. A única pessoa que parecia 
com ódio de mim era a secretária.  Mas ela se mostrou educada, apesar de deixar transparecer 
muita impaciência e nervosismo.  
  
Antes dessa reunião, eu achava que depararia com pessoas sem o mínimo de informação, que 
fariam perguntas irrelevantes, não entenderiam nada e recusariam o negócio. Mas fiquei tão 
positivamente surpreso com o excelente domínio demonstrado pelos assessores de negócios e 
pelo rapaz da produção, que me animei demais. Um dos pontos que comentei nessa reunião é 
que no formulário inicial eu havia citado o valor de $ 1 bi por 1% do Saturno, e ambos os 
assessores de negócios acharam normal, e enfatizaram que os outros participantes pleiteavam 
valores menores, porque eram compatíveis com os respectivos produtos e, desde que os 
tubarões compreendessem o potencial de lucro, certamente se interessariam. A reação deles 
me tranquilizou muito em relação à minha preocupação de que não entenderiam nada. Além 
de entenderem muito bem, eles faziam julgamentos com excelente embasamento nos fatos, 
não tinham preconceitos e eram extremamente racionais, ponderados e instruídos, inclusive 
haviam lido muita coisa a meu respeito e assistido a vários vídeos meus.  
  
Depois disso, me solicitaram vários documentos e assinei um contrato de participação.  
  
Em 15/5/2017 foi agendada uma última reunião na véspera da apresentação. Solicitaram que 
eu levasse algum material para deixar com a produção, que entrei para a Fafi, e nesse dia conheci 
pessoalmente o Haroldo Gonçalves, que foi extremamente gentil e me surpreendeu com o nível 
de conhecimento que possuía sobre o Saturno, sobre a Sigma Society, sobre mim e sobre 
investimentos em geral. Depois ele me explicou que foi ele quem orientou o pessoal da 
produção e os assessores de negócios sobre vários aspectos mais técnicos, por isso estavam tão 
bem preparados na reunião que tivemos no dia 19/4/2017. O Haroldo e eu mantivemos contato 
depois disso, ele manifestou interesse em se tornar cliente do Saturno, e ofereci condições 
diferenciadas a ele, em retribuição à toda a atenção que ele me dispensou, e recentemente ele 
me indicou para outro programa de TV.  
  
Depois da reunião com o Haroldo, tive que resolver algumas pendências com as moças da 
produção, definir quais slides seriam usados, providenciar alguns documentos faltantes, assinar 
mais alguns documentos etc.  
  
Tive que ficar hospedado em SP, para não perder a hora no dia seguinte. Me disseram que 
precisava estar no local da gravação 9h da manhã. Até de madrugada não havia terminado os 
slides para apresentação, porque o pessoal da produção fez algumas sugestões de mudança de 
última hora. Eu não havia levado notebook e o amigo Davidson me ajudou a resolver isso e 
depois me enviou o material pronto.   
  
Fui dormir cerca de 4h. Acordei cerca de 6h para providenciar alguns documentos que faltavam, 
cheguei ao local cerca de 7h. Tentei comer algo ao longo do dia, mas recebi orientação para não 
deixar o local até a gravação, sendo que não sabiam quando seria o horário da minha gravação. 
Comi no local, bem pouco, suficiente para não morrer. Cheguei a pensar em dormir em algum 
banco ou mesa, mas decidi que seria melhor aguardar.  
  



De manhã fui entrevistado, mas não colocaram no ar. Achei a entrevista agradável. Não me 
recordo de todas as perguntas, mas uma delas foi qual dos tubarões eu achava mais inteligente. 
Eu disse que não tinha informações suficientes para opinar, mas que eu havia assistido a algumas 
palestras do Appolinário que me transmitiram boa impressão. Se ele tivesse me feito essa 
pergunta depois da gravação, eu poderia responder tranquilamente que o Caito foi o mais 
inteligente, mas não o suficiente para que ele pudesse tirar proveito da oportunidade.  
  
Ter perdido essa oportunidade não constitui um problema para ele, nem para qualquer deles, 
pois já estão razoavelmente bem estabelecidos e podem cometer vários erros sem que isso os 
afete sensivelmente. Só não podem abusar demais, para que não aconteça a eles o mesmo que 
ao Eike, entre outros. Quando a pessoa atinge determinado nível de estabilidade, e começa a 
pensar que alcançou um patamar que não é mais possível perder tudo, é nesse ponto que ela 
está sob maior risco. Eike Batista é um bom exemplo disso, e muitas outras pessoas que 
chegaram em situações de grande poder, acabaram também perdendo tudo por cometer uma 
série de erros graves.  
   
À tarde fomos levados para ensaiar a entrada no palco, e um dos participantes me perguntou se 
eu queria trocar meu carro com o dele. Me pareceu um rapaz simpático, conversamos um pouco 
e isso ajudou a me manter acordado. Também conversei com outros participantes, sobre 
diferentes temas, e peguei o telefone de uma modelo que foi apresentar um novo tipo de 
biquíni, para marcarmos um ensaio fotográfico.  
  
Cerca de 19:00h, finalmente fui chamado para gravar. Estava com fome, com sono, ansioso, 
estressado e um pouco irritado, porque poderiam ter me deixado dormir até 17h, em vez de me 
prenderem lá o dia todo. Ao entrar no palco, uma moça da produção muito gentilmente me 
ajudou com as mangas da camisa, que estavam mal enroladas, e o Appolinário pediu para que 
desligassem o ar condicionado porque estava prejudicando acústica, mesmo assim parece que 
o som não ficou totalmente cristalino.  
  
O tempo total de gravação foi cerca de 40 minutos, dos quais aproveitaram uns 13 minutos. 
Depois vou comentar este e outros detalhes no vídeo que pretendo gravar analisando o 
programa. De modo geral, achei que a edição foi boa, e talvez até me tenha sido mais favorável 
do que se tivessem apresentado o conteúdo integral, mas em alguns pontos achei que poderia 
ter sido melhor. Por exemplo:  
  
1. Eu citei o problema com a CVM antes de que o Appolinário perguntasse sobre isso. Aliás, ele 
perguntou justamente motivado porque eu tomei a iniciativa em tocar nesse assunto. E não 
houve aquela pausa gigantesca e dramática entre a pergunta dele sobre isso e minha resposta. 
Levei menos de meio segundo para reagir à pergunta e começar a responder. Achei que esse 
trecho da edição distorceu os fatos e passou a impressão de que a pergunta do Appolinário teria 
me desconcertado e me surpreendido, mas na verdade eu respondi com a mesma naturalidade 
e rapidez que respondi a qualquer outra pergunta.  
  
Além disso, minha resposta foi bem mais completa do que apresentaram no programa, inclusive 
citei o abaixo-assinado que fizemos em 2014, em que participaram muitos profissionais de 
investimentos do Brasil e exterior, professores universitários, clientes e amigos, que assinaram 
solidariamente para reivindicar que a CVM emitisse para mim um certificado de gestor em 
caráter extraordinário, com fundamento no Artigo 4º, §2º, da Instrução 306. Entre os 
argumentos apresentados nessa petição, um deles é que a performance do Saturno é superior 
à de todos os mais de 300 fundos ranqueados na InfoMoney, fundos administrados por gestores 
certificados. A meu ver, essa é uma informação muito importante, que deveria ter sido mantida, 
mas foi cortada pela edição do programa.  



  
2. Durante a pausa, o narrador comentou que eu precisava de R$ 500.000,00 para o Saturno não 
ir para o espaço. Se fosse realmente assim, por força das circunstâncias eu talvez tivesse aceito 
a proposta do Caito, ou qualquer outra oferta que me fizessem. Minha recusa deixa claro que 
esse trecho da narração não reflete a real situação. Além disso, quem acompanhou as etapas 
anteriores do processo de inscrição e seleção, conforme consta nas duas fichas que disponibilizei 
para download, sabe que minha ideia inicial era oferecer 1% do Saturno em troca de $ 1 bilhão. 
Depois mudei para oferecer a eles de graça 0,1% ou então criar um fundo de varejo no Brasil e 
oferecer 1% (só deste fundo, mas não do Saturno) a um valor simbólico de R$ 500.000, 
justamente para que todos eles pudessem entrar facilmente. Mas deixarem de entrar no 
negócio não impede que o negócio continue crescendo e prosperando. Apenas deixa de acelerar 
o crescimento. O Saturno tem cerca de R$ 20 milhões sob gestão. Somar R$ 0,5 milhão não 
muda muita coisa. O que realmente poderia mudar algo seria se trouxessem novos investidores 
multimilionários e bilionários. Portanto, diferentemente do que o narrador comentou, o negócio 
não “vai para o espaço” pelo fato de não ter recebido R$ 500 mil.  
  
Depois do programa, foi feita mais uma entrevista comigo.  
  
Não vou analisar minha participação nesse artigo, nem a conduta dos tubarões, já que pretendo 
fazer isso no vídeo. Mas, de modo geral, posso antecipar que achei minha participação positiva. 
A edição poderia ter sido um pouco diferente, mas ficou boa. Minha opinião sobre isso oscila 
um pouco. Em alguns momentos acho que não ficou tão boa quanto foi o programa na íntegra, 
em outros momentos acho que a edição ficou melhor que o programa inteiro. Acho que o único 
trecho importante que eu gostaria que tivesse sido incluído, mas foi removido, é este que citei 
sobre a CVM.  
  
A seguir, comentarei brevemente, em azul, algumas postagens em fóruns:  
  

 
  
Este não é um tema que dá margem para opiniões pessoais, porque existem diversos estudos 
que investigam a relação entre QI e sucesso financeiro. O que os estudos mostram é que até os 
anos 1980 havia forte correlação entre QI e sucesso financeiro para o intervalo de QIs entre 70 
e 150. Acima de 150 deixava de haver correlação significativa e tanto faz ter QI 200 ou 150, o 
sucesso era, em média, aproximadamente equivalente. Depois dos anos 1980, com o 
desenvolvimento tecnológico e popularização dos computadores, começaram a surgir 
oportunidades que não existiam, para que pessoas com QI muito acima de 150 pudessem se 
destacar. Assim é que pessoas como James Simons, Bill Gates, Steve Jobs, Pall Allen e outros, 
alcançaram um sucesso financeiro notável, e dificilmente teriam conseguido se vivessem 50 
anos antes. Outro ponto importante a ressaltar é que quando se usa o termo “QI”, pode assumir 
muitos significados diferentes. Um escore de QI num teste como WAIS tem significado muito 
diferente do mesmo escore num teste como o Raven. Um programa de computador pode ser 



treinado para resolver testes de QI como o Raven, mas não testes como o WAIS. E tanto WAIS 
quanto Raven são muito diferentes de testes como o Sigma, Eureka, Power, Titan etc. Quando 
uso o termo “QI”, me refiro ao nível intelectual correspondente ao número de desvios-padrão 
que equivale ao respectivo escore de QI. Por exemplo: se uso o termo QI=196, no meu contexto 
isso representa 6 desvios-padrão acima da média, não é que a pessoa obteve 196 num 
testezinho “meia boca”.  
   
   

 
  
  
  

 
  
Bom, esse rapaz que comenta acima é o mesmo que me criticou num comentário anterior, 
dizendo que era fraude.  Aparentemente mudou de ideia, e para melhor, mas ainda um pouco 
exaltado. Não acho que todos os tubarões foram arrogantes. Acho que o Shiba e o Appolinário 
não foram arrogantes. O Caito não foi propriamente arrogante, ao contrário, achei que ele foi 
simpático, ele elogiou meu sorriso (cortaram essa parte) e demonstrou interesse, mas ele ficou 
sem graça quando não dei bola pra proposta dele, e construiu uma situação que ele próprio não 
tinha mais como reverter sem que ficasse vexatório pra ele, e foi meio que forçado a perder o 
doce, embora estivesse com água na boca. A Camila foi um pouco arrogante dizendo que eu 
deveria ouvir mais. Embora ela tenha razão nisso, ela não enxerga a trave no próprio olho e fica 
apontando o cisco nos olhos dos outros. Acho a Camila boa pessoa, vi um episódio no qual ela 
se emocionou e chorou com a situação de um participante, gosto do jeito dela e acho bem 
intencionada, mas essa crítica dela seria mais bem aplicada a ela própria e aos outros tubarões 
do que a mim, embora também se aplique a mim, com o detalhe que eu reconheço que se aplica 
a mim, mas eles não.  
  
  

 
  
Não acho que fui marrento. Pelo menos não tive a intenção de ser. Na verdade, tentei ser muito 
flexível, dentro de limites razoáveis. Conforme expliquei no programa, o valor era absurdamente 
baixo, não era aceitável que pechinchassem. O normal seria que, em vez de pegarem 10% cada, 
disputassem quem pagaria mais pela fatia de 50% que eu pretendia oferecer aos 5. Mas para 
isso seria necessário que entendessem melhor o produto, o que exigiria ler muitos artigos e se 
aprofundar, o que não era compatível com o formato do programa.  
  
E acho que dei moral pros caras sim, e muita, porque só de eu ir lá, acho que já é muita moral 
pra eles. Mas dar moral é uma coisa. Abrir as pernas é outra.  



  

 
  
Então, conforme comentei nos textos que disponibilizei pra download, minha intenção inicial 
era realmente só a exposição na TV, mas depois mudei de opinião, ao saber mais sobre os 
tubarões.  
  
Em relação a precisar de alguém, acho muito difícil existir uma pessoa que não precise de outras. 
Na época que bati o recorde mundial que foi registrado no Guinness, fiz uma lista de 
agradecimentos com mais de 60 pessoas que colaboraram, sem as quais teria sido muito mais 
difícil concretizar aquilo, entre os quais gostaria de destacar o Rafael Zakowicz e Alex Takayama. 
O desenvolvimento do Saturno foi muito mais difícil do que o recorde no Guinness, e tenho 
contado com a ajuda de muito mais pessoas e com muito maior envolvimento. Estimo que o 
João tem dedicado 16h por dia ao Saturno nos últimos 2 anos, abandonou suas outras atividades 
para se concentrar exclusivamente nisso, e eu estaria numa situação bem menos confortável se 
não fosse pela extraordinária dedicação e talento dele. O fundo que atualmente utiliza o Saturno 
é mérito dele. O Leandro contribui sempre de variadas formas, o Marcus foi quem me sugeriu 
me inscrever no programa, que eu nem sabia que existia, o Marcelo resolveu vários problemas 
tecnológicos para edição de bases de dados e cabeçalhos FXT, o Edmundo criou o primeiro site, 
o Davidson criou o segundo, o João criou o terceiro. Há dezenas de pessoas que colaboraram 
muito e centenas de colaboraram pelo menos em alguma coisa para que o Saturno é o que é 
hoje.  
 
 

 
  
Existem várias maneiras de se verificar a autenticidade dos resultados de um produto de 
investimentos. Algumas são sérias, outras não. Os resultados do fundo no qual o Saturno é 
utilizado são auditados por uma das quatro maiores e mais consagradas empresas de auditoria 
do mundo (Big Four), que conta com 190.000 funcionários e está presente em praticamente 
todos os países do mundo, atendendo aos maiores bancos e maiores fundos. Além disso, os 
resultados das contas individuais desde 2010 também foram verificados e tiveram sua exatidão 
e autenticidade confirmadas por esta mesma empresa, cujo laudo está disponível para acesso 
no próprio site da auditora.  
  



MyFxbook divulga dezenas de corretoras scam e robôs scam em seu ranking. MyFxbook dispõe 
de informações abundantes para identificar essas ocorrências de scams, mesmo assim não os 
remove do site, o que leva a suspeitar que recebem comissões para isso.  
  
Em relação à MetaQuotes, ela desenvolveu um trabalho sério até 2005, aprimorando 
continuamente o Metatrader 4 nos builds anteriores ao 206. A partir do build 211, a MetaQuotes 
começou a conspirar para fraudes de diversos tipos, atendendo a demandas de corretoras 
desonestas e agindo de maneira desleal contra os interesses dos investidores. O próprio 
Metatrader 5 é uma lástima que corrobora as intenções sombrias da MetaQuotes, removendo 
funcionalidades e recursos importantes do Metatrader 4 e introduzindo perfumaria para iludir 
os incautos. Há alguns recursos úteis no MT5 que não estão presentes no MT4, mas nem se 
comparam, em termos de importância, aos recursos que foram subtraídos.  
  
Pessoas menos esclarecidas se encantam com MyFxbook e rankings da Metaquotes, como se 
fossem fontes confiáveis de informação. Investidores sérios ignoram esse tipo de site. Existem 
muitos artigos nos quais se pode encontrar mais detalhes sobre as fraudes do MyFxbook e da 
Metaquotes, bem como se pode encontrar rankings comparativamente mais sérios. Recomendo 
este artigo, para começar:  
  
http://www.saturnov.com/artigos/443-analise-de-palestras-conarobo-2015-4  
 



 
 
Já está respondida.  



 
  
Já está respondido.  
 
 



 



 
  
Esse artigo inteiro, inclusive os links, é um complemento a essa resposta.  
  
  

 
  
Achei muito amável essa postagem do amigo Leandro.  Acho que todos eles serão lembrados 
no Brasil, pelo império que já construíram até o momento e que alguns ainda devem se expandir, 
se não cometerem muitos outros erros como esse.  



  
Mas depois de décadas ou séculos, em escala mundial ou interplanetária, acho que o Leandro 
tem razão e eles serão lembrados graças a esse programa.  Na verdade, não sei o filme incluirá 
esse evento como uma passagem relevante na minha vida. Talvez citem como algo anedótico, 
como quando o Google foi oferecido ao Yahoo a preço de banana, mas o Yahoo não se 
interessou.  
 
 


