
Como a Starbucks salvou a minha vida 

Michael Gates Gill já foi um “big shot” da publicidade americana. Hoje ganha R$ 10,50 por 
hora fazendo café, mas afirma nunca ter sido tão feliz. Tom Hanks vai transformar a história 
em filme.  

 

 

 

Formado em Yale, Michael Gates Gill ganhava US$ 160 mil por ano na J. Walter Thompson, 
uma das mais renomadas agências de publicidade do mundo. Tinha pouquíssimo tempo para 
família, toda sua energia estava voltada para o trabalho. Até, aos 50 e poucos anos, ser 
demitido, e no período de um ano, se divorciar, perder tudo e descobrir que tinha um tumor do 
cérebro. 

 

Um dia, ao sentar na cafeteria Starbucks foi abordado por uma funcionária da loja sobre uma 
vaga de barista. Era dia de contratação naquela loja. Gill não tinha nada a perder e aceitou. 

Hoje, aos 67 anos, Gill diz nunca ter sido tão feliz em sua vida. Seu livro “How Starbucks 
Saved My Life: A Son of Privilege Learns to Live Like Everyone Else” ( Como a Starbucks 
salvou a minha vida: Um filho de privilégios aprende a viver como qualquer um), conta como 
se deu essa trajetória – que acabou chamando a atenção de Tom Hanks que se prepara para 
produzir o filme. 

 



Até então, Gill que nunca tinha feito um café, assim como limpado um banheiro, nunca tinha 
trabalhado em uma equipe tão diversa em raças e credos, e muito menos recebido ordens de 
pessoas mais novas – bem mais novas. A experiência ensinou mais do que a proporção exata 
de café e leite. 

Ele, que morava em uma mansão, hoje está satisfeito com o apartamento alugado de um 
quarto. “O americano cresce aprendendo que só pode ser feliz se tiver um bom emprego e 
uma casa grande”. Gill descobriu a felicidade ao trabalhar meio período e ter tempo para 
finalmente conhecer os quatro filhos. “Estou há quatro anos na Starbucks e o simples fato de 
servir, me ensinou mais do que 26 de JWThompson”, diz Gill. 

Para Gill, é uma história de renascimento e inspiração para muitos. Para a Starbucks é 
marketing gratuito – como se ela precisasse de mais. 
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