
Presente é a fração mínima de tempo que une o futuro ao passado. É quando 
devemos viver plenamente, com brilho nos olhos, e escolher nossos destinos 
livremente, para que a vida não passe ligeira e sem efeito. 

Entre as diversas escolhas que fizemos ao longo da vida, uma uniu nossos 
caminhos: o MB. Dedicamos grande parte do nosso tempo ao nosso trabalho. 
É dele que vem nosso sustento, aprendizado diário, experiência, mas também 
nossa realização pessoal por fazer parte de algo maior, sempre em construção. 

Não construímos nada sozinhos e uma equipe é sempre exponencialmente 
melhor que um indivíduo, por suas infinitas possibilidades, e por proporcionar 
aprendizado contínuo, troca de experiências e suporte em momentos difíceis. 
Em um time, as diferenças somam: de cor, gênero, opções, experiência de 
mercado, faixa etária, entre outras. As mais surpreendentes soluções são 
alcançadas da inteligência coletiva e da partilha de diferentes perspectivas. 

A cada volta do relógio, nos propomos a evoluir como indivíduos completos. 
Com o mesmo entusiasmo que acordamos todos os dias para fazer a diferença 
no MB, devemos celebrar nossas conquistas com nossos amigos, viver uma vida 
saudável, dormir um sono revigorante e, principalmente, cuidar da nossa 
família, aquela que nos gerou e aquela que nós mesmos escolhemos. 

Minha família e minha história se confundem com as do MB. Agradeço 
ao Milton, avô querido, ao Marco, meu grande professor, e, principalmente,
ao Luiz Henrique, meu espelho e inspiração. 

A vocês, meus colegas, contem comigo, com meu trabalho e com meu suor, 
para aprendermos e evoluirmos juntos, com ética, empatia e simplicidade, 
pelo tempo em que nossos caminhos estiverem unidos. Convido vocês a 
transformar o futuro promissor, que está diante de nós, em uma história 
que valha a pena, para nós mesmos e para nossos milhões de clientes. 

NOSSO TEMPO

Com carinho e a seu serviço,
Gustavo Araújo


