


Uma viagem de bicicleta. O recomeço de uma vida. A vontade de querer mudar o mundo. 
Hoje, Rafael entrega uma mensagem simples e poderosa de transformação e 
propósito de vida. 

Rafael Nacif acredita que quando descobrimos nosso verdadeiro propósito, 
nós podemos mudar o mundo. Essa é a sua missão, ajudar pessoas de todo 
o mundo a encontrarem seu propósito, se reencontrarem consigo próprio e 
fazerem uma real diferença no mundo. 

Empresário, Investidor, Coach, Palestrante e Autor. Porém, nada o define 
tão bem quanto ser pai, marido, amante da vida simples e da natureza. 

Tendo crescido na cidade de Belo Horizonte no Brasil, logo cedo 
mudou-se para os Estados Unidos. Primeiro para a Califórnia e 
logo depois para o Hawaii, onde concluiu seus estudos 
universitários em Comunicação e Gestão do Meio Ambiente. 
Em seguida, Rafael mudou-se para Montreal no Canadá. 
Após 6 anos vivendo em terras geladas, Rafael e Patrícia 
decidiram mudar para a Suíça onde viveram até fazerem 
de Portugal seu novo lar. 

Rafael é autor do livro “DESPERTA Como assumir o 
controlo do teu dia e viveres uma vida cheia de propósito.” 
Este livro tem ajudado milhares de pessoas a encontrarem 
a verdadeira vida que existe dentro de cada um. 

É também o co-autor do livro Recipe for Success, best seller 
nos Estados Unidos com o coach mundialmente conhecido, 
Jack Canfield. Neste livro, Rafael dá sua simples e poderosa 
receita de sucesso. 

Rafael é frequentemente convidado para palestrar em grande 
eventos, não só em Portugal, mas também em outros países. Em 
Portugal, Rafael e sua equipa desenvolvem eventos e formações 
únicas na área do Desenvolvimento Humano. 
É o criador o grande evento “Desperta”, o maior evento de 
Desenvolvimento Humano de Portugal. São 3 dias intensos com a 
participação de grandes nomes na área do desenvolvimento humano 
no mundo. 

E neste último ano decidiu criar o Instituto Viver com Propósito.

Um centro de transformação humana que tem a 
preocupação com o ser humano em cada 
detalhe. A busca pela excelência, em criar a 
melhor experiencia.

Um instituto que nasceu com o ADN da 
inovação, um instituto que logo no seu 
primeiro ano já tem o marco de ter
impactado milhares de vidas.
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    “Quem olha pra dentro, sonha.
Quem olha pra fora, Desperta.”

Carl Jung



FACTOS E CURIOSIDADES
          SOBRE RAFAEL NACIF
 + Já morou em 5 países, Brasil, Estados Unidos, 
Canada, Suíça e Portugal. 

+ Fala 5 idiomas fluentemente e tem 3 
nacionalidades: Brasileira, Italiana e Canadiana. 

+ É co-produtor do episódio da série In Case You 
didn’t Know da Amazon Prime com o famoso Robert 
Kiyosaki, autor do livro Pai Rico Pai Pobre. 

+ Autor do livro “Desperta” best seller em Portugal e 
co-autor do livro The Recipe for Success com o 
lendário Jack Canfield. 

+ Vencedor do Quilly Awards, oferecido pelo 
National Academy of Best Selling Authors, EUA. 
Foi a Hollywood pessoalmente receber o prêmio. Tal 
e qual as grandes estrelas de cinema.

 + É co-produtor de cinema com o filme “Carga”, 
sucesso de bilheteria em Portugal, e mostrado em 
vários países do mundo como China, Estados 
Unidos, Alemanhã entre outros. 

+ É sócio em mais de 30 empresas em Portugal. Já 
teve investimentos em países como Nicarágua, 
África do Sul, Sierra Leone, França e Reino Unido. 

+ Sócio do empresário “tubarão” Tim Vieira (Shark 
Tank Portugal). 

+ Tem um canal de YouTube com centenas de vídeos 
e milhares de visualizações. 

+ Faz vídeos diários no seu canal do Instagram. 

+ Tem 1 esposa, 2 filhas, 4 cães e 1 gato. Tem o 
profundo desejo de ter um zoológico em casa, mas 
sua esposa não acha uma boa ideia. 

+ Mora ao lado de uma linda floresta na zona 
costeira de Portugal aonde leva seus filhinhos 
patudos a passearem todos os dias. 

+ Adora fazer desporto quando não está com 
preguiça. Quando está com preguiça, o faz mesmo 
assim. Já fez canoagem Havaiana no Havai, rapel em 
caverna na Nova Zelândia, Ironman na Suíça, rafting 
no Alaska, mas o que gosta mesmo é de ficar em 
casa a desenhar com as filhas. 

+ Já fez viagens humanitárias em vários países da 
África. Já dormiu em uma comunidade 
extremamente pobre nas Filipinas, juntamente com 
sua esposa e suas duas filhas. Tomou banho de 
balde e viveu um pouco da vida dos mais 
desfavorecidos. 

+ Estava no fatídico jogo de futebol no estádio do 
Mineirão em Belo Horizonte, quando o Brasil perdeu 
por 7 a 1 para a Alemanha. 

+ Acorda todos os dias às 5h30 para seu ritual 
matinal. Às vezes, a cama não o permite sair a esta 
hora e ele cede à tentação.

+ Adora viajar pelo mundo de bicicleta. Já pedalou 
em alguns países exóticos como o Marrocos, 
Vietnam, Camboja, Tailândia, entre outros. Aceita 
propostas para o próximo destino. 

+ Comeu grilos no Camboja e fez amizade com uma 
tarântula venenosa local. No Vietnam, um monge 
lhe pediu amizade no Facebook. 

+ Já foi muito inseguro, sem coragem para falar em 
público, já discutiu com a esposa, já gritou com as 
filhas e já cometeu gafe em público. Já quebrou 
várias empresas e já viveu em função das opiniões 
alheias. 

+ Hoje aprendeu a se amar, a se respeitar, e ajuda 
outras pessoas a fazerem o mesmo. 

+ É coach de sem abrigos e de bilionários. No fim, 
todas as pessoas tem as mesmas necessidades 
básicas. 

+ Foi convidado pelo Ronaldinho Gaúcho para jantar 
quando este veio a Lisboa. 

+ É parte do grupo exclusivo de Alta Performance do 
Geronimo Theml e do Maurício Sampaio 

+ Acredita verdadeiramente que pode fazer 
diferença no mundo.



+ Coaching for Performance, 
Performance Consultants International, 
Londres, UK. 

+ Coaching for Performance, Centre for 
Coaching, Londres, UK. 

+ Certificação Internacional em 
Pratictioner 
em Programação Neuro Linguística. Life 
Training, Lisboa, Portugal. 

+ Entraîner pour reussir, David Laroche, 
Paris, França.

+ Formação em Coaching Criacional, 
Instituto Gerônimo Theml, São Paulo, 
Brasil. 

+ Formação em Exponential Coaching, 
Márcia Belmiro, Brasil 

+ Formação em Train the trainers, 
Instituto Marcelo Lyouman, Brasil

+ Certificação Internacional de 
Coaching, Be:Coach. Lisboa, Portugal. 

+ Certificação Avançada em Coaching, 
ALLCAN, Portugal.

+ Treinamento Intensivo de Hipnose 
Clínica, Instituto Lucas Naves, Lisboa, 
Portugal. 

+ Certificado em Eneagrama, Guto Guidi 
- Formações Essênciais, Lisboa, Portugal

+ Certificação Avançada em Inteligência 
Emocional. Coimbra, Portugal 

+ Unleash The Power Within,
Tony Robbins, Londres, UK. S
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