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Um dos maiores desafios da produtividade é 
desenvolver a capacidade de escapar das regras e 
hábitos que, se por um lado facilitam nossas vidas, 
por outro, podem nos amarrar em torno do “sempre 
foi assim”. Até que um dia alguém percebe que 
não precisa ser sempre assim, implementa alguma 
mudança e é chamado por todos de gênio. 

Em minha palestra A Fórmula da Inovação bato sempre numa tecla: o segredo para a inovação, 
para a produtividade, para a execução com propósito não está nas coisas que o dinheiro pode 
comprar. O dinheiro compra equipamentos, cursos para desenvolver habilidades técnicas, 
assessoria especializada... mas não pode comprar atitude, visão, vontade de fazer diferente. 
Esses atributos moram no interior da alma da gente, e dependem de circunstâncias que vão 
muito além de recompensas monetárias. 

Por isso, quando me preparei para desenvolver meu curso Produtividade Antifrágil,  
compreendi que o primeiro passo seria deixar claro que eu não queria lançar mais um “como”. 
Como fazer isto, como fazer aquilo. Eu queria me agarrar a meu propósito de ajudar as pessoas 
a desenvolver sua capacidade de julgamento e tomada de decisão, algo que o dinheiro não  
pode comprar. 

Por isso, a primeira provocação teria de ser sobre a ousadia de fazer diferente. A coragem de 
quebrar hábitos, de experimentar o novo, de tentar algo que não se fez. Ou que não se faz. 

O objetivo deste e-book é propor uma reflexão sobre sair da média, estar à frente, ultrapassar a 
mediocridade. Então, você estará pronto para a Produtividade Antifrágil. 

Vamos nessa? 

Para que o mal triunfe, 
basta que os bons não 
façam nada.” 

Edmund Burke

“
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Dá para compreender o Brasil e os brasileiros por uma média estatística? Sim, eu 
sei, isso muitas vezes é um recurso retórico mais indicado para incomodar quem 
veste a carapuça de estar na média. 

A verdade é que existem dezenas de tipos de inteligências. Então quando 
dizemos que uma pessoa é ou não inteligente, estamos nos referindo a que 
tipo de inteligência? À inteligência que nos permite viver – e progredir – em 
sociedade, é claro. Não é a inteligência de fazer música, de jogar futebol, de 
saber cozinhar, de interagir com outras pessoas, mas a inteligência que cria 
uma cultura de crescimento intelectual, capaz de encontrar erros e aprender 
com eles, que sabe que uma sociedade saudável só se constrói com todos os 
elementos saudáveis. 

É essa a inteligência que interessa. 

 
Constantemente ouço críticas à cultura competitiva dos norte-americanos. Lá, 
o “se dar bem”, ou então, “obter sucesso” é medida da capacidade das pessoas. 
Ver alguém que deu certo, antes de gerar ciúmes ou inveja, gera um sentimento 
de “também vou chegar lá”. Isso empurra as pessoas para frente. 

Num ambiente construído para que as pessoas fiquem na média, o resultado 
será esse mesmo: gente média, conformada com o médio. E pior, com inveja 
dos que parecerem acima da média. 

Você entendeu o problema? Um país construído para atender as pessoas na 
média, não estimulará que muitos deem o melhor de si. 
É o país do “tá bom assim”. 

Bom, mas sempre vai ter uma média, não vai? É impossível evitar que uma 
média exista. O que a gente pode fazer é tentar elevar o nível da média. 
Por exemplo: pesquisas indicam que 75% da população brasileira não tem 
domínio pleno da leitura, da escrita e das operações matemáticas. Detalhando 
esses números entre analfabetos, rudimentares, elementares, intermediários 
e proficientes, descobrimos que, na média, o brasileiro tem alfabetização 
elementar. O que fazer, então? 

Que tal levar essa média de elementar para intermediário? 

Se a média subir para intermediário, significa que menos gente será analfabeta 
total ou funcional, e mais gente terá atingido a proficiência. E então, a sociedade 
melhora como um todo, entendeu? A média mais alta. 

Deixe-me provocar mais um pouquinho. 

Tenho uma palestra chamada As Cinco Leis da Estupidez Humana, baseada no 
trabalho do italiano Carlo Maria Cipolla. É uma palestra bem provocativa, na qual 
divido a sociedade entre gente ingênua, gente estúpida, gente canalha e gente 
sábia, para então, fazer algumas digressões. 

É claro que essa é uma divisão teórica, não dá para quantificar quantos fazem 
parte de cada grupo, até porque existem zonas cinzentas onde as características 
de cada grupo se confundem. Mas vamos continuar na provocação, propondo 
uma reflexão sobre onde estará a linha média da população. 
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Se a média for de gente estúpida, 
os canalhas farão a festa. Usarão 
os estúpidos como garantia para 
explorar os ingênuos e controlar os 
sábios. 

 

Se a média for de gente ingênua, 
os canalhas farão a festa. Usarão os 
ingênuos para explorar os estúpidos 
e controlar os sábios. 

Se a média for de canalhas, 
curiosamente, haverá um equilíbrio. 
Sim, uma sociedade só de canalhas, 
cara, é uma sociedade em equilíbrio. 
Todo mundo sabe o que lhe espera... 

Se a média for de sábios, aí a coisa 
muda. Os sábios usarão os ingênuos 
e os estúpidos para controlar os 
canalhas. 
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Deixe-me fazer uma provocação, então: onde é que você acha que está a média 
da sociedade brasileira? 

a) Ingênuos        

b) Estúpidos        

c) Canalhas        

d) Sábios

E decidindo qual é a média, onde é que você se encontra? Acima ou abaixo 
dela? E o seu vizinho aí? Cri, cri, cri... Caiu o disjuntor, é? 

Muito bem, se você quer saber a minha opinião, a média do Brasil está nos 
ingênuos. Acredito piamente que a maioria da população brasileira é composta 
de gente boa, trabalhadora, interessada em crescer e... ingênua. Sendo feita de 
gato e sapato por quem domina o smart talk. 

E por isso, no contexto desta reflexão e para o desafio proposto no início, 
da produtividade antifrágil e daquela inteligência que nos permite viver – e 
progredir – em sociedade, na média, o melhor do Brasil poderia ser o brasileiro. 

Mas na vida real, na média, o pior do Brasil é o brasileiro. O estúpido, o ingênuo 
e o canalha. 

Mas antes de qualquer coisa, é preciso haver a concordância que estar na 
média não é bom. Ou então, no mínimo, que essa nossa média é baixa demais. 

Estabelecida essa percepção de que isso é ruim, o primeiro passo estará 
vencido. Se é ruim, que tal melhorar? 

Mas como melhorar, se o máximo que essa média consegue é produzir 
soluções medianas? Precisamos ir além da média. 

Eu não vejo outra solução que não tirar proveito das tecnologias que estão 
revolucionando todos os setores de atividade. Podemos fazer coisas pela 
educação hoje em dia com as quais não sonharíamos poucos anos atrás. Mas 
tudo isso depende da sua escolha individual. 

Não tem essa do papai e mamãe forçando o Juninho a estudar! Sai fora. 
Especialmente se papai e mamãe forem o Estado. Se o Juninho não se mexer, 
se ele não se perceber abaixo da média e decidir sair para a batalha, vai 
continuar na média, andando com gente na média, consumindo cultura média 
e criando um ambiente na média. 

Há uma escolha a ser feita: 

- Eu estarei acima da média! E com isso arrastarei 

mais gente comigo! 

Faça bem feito o seu. Mas faça mais. 
A época do ‘faça a sua parte’ já não 
resolve mais. É preciso fazer a sua parte 
e provocar o vagabundo aí do seu lado a 
fazer a parte dele.” 

Adalberto Piotto

“
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Primeiro: não se conformar com a média. Olhe para o Congresso, para esses 
políticos, para os juízes, para essas autoridades que você acha péssimas e 
pense sobre como você contribuiu para que elas estejam lá. Sim... Já passou 
pela sua cabeça que esse Congresso que aí está, muito abaixo da média que 
precisamos, é o melhor que podemos fazer? Não se conforme com isso.  
Tem de mudar. 
Aplique o mesmo para seu círculo de amigos, de fornecedores e clientes. Não 
aceite a média. E no momento de produzir, bote na cabeça: a média é pouco. 

Segundo: defina no que você será acima da média. Eu, por exemplo, sou 
absolutamente ignorante na cozinha, muito abaixo de qualquer média, e decidi 
que ir além da média nesse campo não me interessa. Minha energia está 
concentrada em outras prioridades. O tempo que eu gastaria aprendendo a 
cozinhar ou cozinhando, estou usando aqui, escrevendo, pesquisando e criando 
conteúdo, onde considero que estou acima da média. Quando quero apreciar a 
boa cozinha, me aproximo de quem é bom nisso e recompenso a pessoa pelo 
prazer que ela me dá. O mesmo vale para música. Para cinema. Para leitura. 

Terceiro: coloque-se num ambiente que esteja acima da média. Quer ser 
produtivo? Enfie-se no meio de quem é! Para isso é preciso escolher com quem 
você anda, quem  você ouve, o que você lê, que tipo de provocação buscar, 
como aplicar seu tempo. Meu, pare de andar com esses merdas aí que puxam 
você para baixo! Este é o momento de se preocupar com o conteúdo que você 
está adquirindo. 

Quarto: crie esse ambiente acima da média. Cerque-se de estímulos para 
ser constantemente desafiado a ir além daquilo que você julga que é capaz. 
Sim, torne a aquisição de conteúdo algo difícil, leia, ouça, assista aquilo que 
está um pouco acima de sua capacidade. Este é o momento de se preocupar 
com o esforço para adquirir o conteúdo que você está assimilando. É como 
a academia: tem de exigir esforço ou não desenvolve os músculos. Esses  
quinze minutos que você gasta assistindo um YouTuber falando bobagens, 
por exemplo... 

Cresça, meu! 

Quinto: assuma o papel de ajudar outras pessoas a saírem da média. Como? Eu 
resolvi fazer palestras, criar podcasts, escrever livros e cursos... Eu resolvi escrever 
e falar sobre o que me interessa. Se o leitor ou ouvinte quiser me acompanhar, 
será muito bem-vindo. Mas isso será escolha dele. 

Estamos entendidos, então? Saia da média, mas 
saia pra cima. E comece pelo começo, tirando de 
sua vida quem está lhe puxando pra baixo. 
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Não é fácil hoje em dia ter uma ideia original, defender algo que não faz parte 
da pauta da maioria. É muito fácil ser engolido pela normose e perder nossa 
individualidade, repetindo o que todo mundo faz, porque todo mundo faz. Não 
é fácil ser o centro dos olhares, o polo de atração dos haters, aquela gente que 
não suporta quem pensa diferente. Não é fácil ser... original. 

Um dia, conversando informalmente com o Murilo Gun, ele disse uma coisa 
que me marcou profundamente. Estávamos falando da imensa quantidade de 
gente dando opiniões e muitos se qualificando como “gurus”. O Gun dizia que 
se incomodava com a repetição de conceitos, com gente que lia um livro aqui e 
copiava ali e então ele me disse: 

– Luciano, são poucos que têm ideias originais, que 

conseguem defender um ponto que não faz parte da 

repetição de ideias dos outros. 

    
Defender ideias originais... Aquilo ficou reverberando em minha mente como um 
alerta para a necessidade de abraçar nossa individualidade, de construir nossa 
opinião, de não sermos apenas repetidores do que o senso comum diz por aí. E, 
se eu já fazia isso meio que inconscientemente, passei a exercer uma espécie 
de polícia da mente, sempre questionando se não estou apenas repetindo 
modismos. E aconteceu algo curioso. 

Desfiz diversos posts, eliminei partes de minhas palestras, revi textos, sempre 
procurando abandonar os chavões e modismos para deixar aquilo que é mais 
original. E não é fácil, viu? Como é duro ser original. 

Mas afinal, o que originalidade significa para você? Tente se lembrar de alguma 
vez que você teve uma ideia original, que você sabe que foi só sua, que não 
copiou de ninguém. Tente lembrar da sensação de dever cumprido por ter 
conseguido um objetivo com sua própria habilidade criativa. Agora, compare 
essa sensação com a outra sensação que você teve quando, ao invés de criar 

algo, apenas copiou a ideia de outro e adotou para si próprio. Você vai reparar 
que a sensação de gratificação é completamente diferente. A sensação de 
satisfação por algo que você mesmo concebeu é inigualável. Ser original é 
importante porque nos dá satisfação. 

A originalidade é o resultado do seu poder de imaginação. Todos temos esse 
poder. Nascemos donos de uma imaginação infinita. Olhe seu filho ou a sua 
filha brincando, veja os mundos que eles constroem, veja como falam com os 
bonecos, com os animais... Não há limite pra imaginação ali. 

Ouça o podcast Café Brasil 497 – Eureka para saber mais sobre a imaginação e 
sobre nossos processos criativos. 

Algumas pessoas utilizam a capacidade imaginativa com mais eficiência e 
 tiram vantagens, produzindo grandes ideias e feitos. A imaginação não tem 
limite, é ela que ajuda a mente a voar, a abraçar ideias malucas que, muitas 
vezes, se transformam em projetos originais. E o segredo é saber separar as 
ideias que sempre serão ficção daquelas que têm potencial de se transformar 
em algo real. 

Quem quer produzir algo que deixe sua marca tem de ser motivado, focado e 
ambicioso. Não pode ser alguém que desiste diante da primeira contrariedade, 
dor ou desconforto. 

A inspiração vem de fatores externos, mas o maior fator no processo de criar 
uma ideia original vem de dentro da gente. Como indivíduos, somos únicos, 
diferentes. E essa ideia de que a sociedade é a soma dessas diferenças é que 
faz do mundo um lugar tão especial. 

A sociedade avança, a tecnologia avança, a inteligência avança e, num mundo 
em constante avanço e crescimento, nós somos nossos maiores inimigos. A 
criatividade mora na comparação com outros indivíduos que têm ideias novas, 
inovadoras. E não existe nada mais empoderador, pra ficar na moda, do que ser 
capaz de ter ideias originais no meio da manada. 

http://www.portalcafebrasil.com.br/podcasts/497-eureka/
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Muito bem. Mas tem que tomar cuidado com isso que estou chamando de 
“originalidade”, viu? Eu não estou querendo partir de uma tela em branco para 
criar algo que ninguém nunca viu antes. Eu não estou querendo ser um filósofo 
grego que, a partir de reflexões, gere ideias que mudarão o mundo. Não. 

Quero ser como Steve Jobs, que sabia muito bem que todas as ideias são 
combinações de ideias já existentes. E ao somar ideias que existiam em 
diferentes campos, cria o iPhone, o iPod, o iPad... 

Os grandes saltos de originalidade, que alguns chamam de “saltos disruptivos”, 
acontecem quando uma ideia migra de um campo para o outro. 

Vamos pegar algo que está na moda, a série de TV mais bem sucedida de todos 
os tempos: Game of Thrones. Eu fiquei louco com a série, segui religiosamente 
os capítulos e fiquei emocionado em vários momentos. Eu nunca havia visto 
nada igual na TV e aposto que muita gente no mundo todo também. 

Mas o que é essa ideia original de Game Of Thrones? Ora, é a soma de ideias que 
já existem. Está tudo lá: a idade média, as cruzadas, a jornada do herói, os mitos, 
as mágicas, os dragões... Tudo aquilo já foi visto e revisto na literatura, nas artes, 
no cinema, no teatro. 

No entanto... O que o autor George R. R. Martin fez em seus livros e os 
produtores fizeram na série foi combinar ideias que já existiam para criar algo 
novo e original. A ponto de, ao assistir uma outra série qualquer, você 
perceber claramente a inspiração na estética, na narrativa ou na temática de 
Game of Thrones. 

A corrida espacial, por exemplo, gerou ideias que deram nas câmeras dos 
celulares, nas lentes resistentes a arranhões, nos óculos, nas tomografias, 
nos equipamentos para remoção de minas terrestres, nos tênis de corrida, 
nos sistemas de purificação de água, nos fones de ouvido sem fio, na comida 
congelada, no mouse do computador e milhares de outras ideias que se 
tornaram... originais! 

A Netflix é assim. Pegou a ideia da assinatura que já existia com jornais e revistas 
e aplicou a DVDs. E depois, pegou a tecnologia já existente na internet para 
streaming pra dar uns passos além. 

Michael Jackson fez isso. Foi buscar nos dançarinos de antigamente a inspiração 
para a criação dos movimentos que fizeram com que sua dança fosse hipnótica 
e se transformasse numa marca registrada. O moonwalk foi usado por Bill Bailey 
no filme Showtime at the Apollo, sessenta anos atrás. E provavelmente, ele o 
aprendeu com outro artista muito antes... 

Muito bem... se toda ideia é a combinação de ideias já existentes, então qualquer 
pessoa pode ou deveria poder ser capaz de fazer as combinações, não é? Mais 
ou menos, viu? 

Vou retomar aqui algo que escrevo desde meu livro Brasileiros Pocotó, lá em 
2004... O que interessa é seu repertório. As coisas nas quais você aplica sua 
atenção, o alimento intelectual que você consome. É isso, o seu repertório, o 
primeiro passo para ser capaz de fazer combinações. E quanto mais novas ideias 
você conhecer, mais chances terá de criar novas combinações. 

E são essas combinações que vão gerar o tal “pensamento original”. 

Como Paul McCartney em Yesterday. Como? Já conto pra você.

Seja sempre uma versão primeira classe 
de você mesmo, em vez da versão 
segunda classe de outra pessoa.” 

Judy Garland

“
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Diz a lenda que a melodia de Yesterday surgiu para Paul McCartney durante um 
sonho. Ele disse assim: “Eu apenas saí da cama, descobri no piano as teclas com 
as quais sonhei e... toquei a melodia”. Antes de gravar, Paul mostrou a canção 
para muita gente, na preocupação de tê-la inadvertidamente plagiado. 

Uma canção vinda num sonho... Parece um milagre criativo, não é? Mas há quem 
diga que tem outra inspiração. 

Ray Charles gravou originalmente em 1960 um de seus maiores sucessos, 
Georgia on my Mind, composta por Hoagy Carmichael e Stuart Gorrell em 1930. 
Há quem aposte que Georgia on my Mind e Yesterday, exceto por uma nota, são 
basicamente a mesma canção. Aliás, eu mostro isso no podcast Café Brasil 669 
– Fora da Caixa. 

A tese é que Paul McCartney foi superexposto a Georgia on my Mind, e a canção 
ficou guardada lá no fundo, no subconsciente. Quando, anos depois, seus 
processos mentais juntaram fragmentos de memória com outras melodias e 
costuraram algo novo, geraram o clássico Yesterday, que ainda foi trabalhado 
por dezoito meses antes de ficar pronto. A letra surgiu enquanto ele se 
deslocava de carro por cinco horas do aeroporto de Lisboa para a casa de praia 
de um amigo. 

Yesterday se tornou um dos maiores clássicos da música mundial, na melodia 
e na letra. Mas não veio de um lugar mágico... e ilustra muito bem que 
precisamos estar, como Paul, preparados. Desenvolver nossas habilidades, viver 
experiências, praticar nossos talentos e... relaxar. E o mais legal... se aconteceu 
com Paul McCartney, pode acontecer com você, por que não? 

Deixe a imaginação agir, mesmo dormindo. Sua memória capturará fragmentos 
e sua mente os misturará para criar algo novo, muitas vezes inspirado em 
experiências que esquecemos completamente. 

Sabe o que é isso? É a cleptomemória em ação. 

Cara, antes que venham as pedras... eu não estou pregando aqui que Yesterday 
seja plágio. O que estou dizendo é que as ideias não vêm de um lugar mágico, 
virgem, de uma folha em branco. Elas vêm de um lugar onde seu repertório está 
cheio de referências, entendeu? 

Portanto, a dica é: busque referências. Quem é que você conhece que é 
ultraprodutivo? Aproxime-se da pessoa. Observe o que e como ela faz. É 
claro que nem tudo prestará para você, mas é dali, das pessoas que estão 
performando além da média, que sairão as referências. 

Quando tentamos definir nossa originalidade como indivíduos únicos, temos de 
definir a nós mesmos por aquilo que não somos. Ou seja, por tudo aquilo que 
todos são e nós não. Passamos a nos comparar com os outros. 

É preciso coragem para se posicionar fora da manada. Se a sua ideia é se 
sobressair, você se tornará o centro das atenções, um líder, não um seguidor. 
Mesmo que não queira. 

O pensamento original é como um ímã que atrai pessoas mais antenadas. As 
não antenadas são as vítimas dos copiadores e recicladores de ideias. 
O original se verá muitas vezes sozinho, exercitando sua imaginação, buscando 
inspiração, falando aquilo que lhe vem à alma. 

Todos os grandes líderes, pensadores e escritores que deram forma à história, 
todos os grandes filósofos, inventores e revolucionários que enfrentaram o que 
todos diziam que era impossível e mudaram a realidade, todos aprenderam 
como se livrar dos preconceitos, normas e costumes para desenvolver a 
capacidade de combinar ideias. 

Tornaram-se originais e apanharam pra valer. 

http://www.portalcafebrasil.com.br/podcasts/669-fora-da-caixa-2/
http://www.portalcafebrasil.com.br/podcasts/669-fora-da-caixa-2/
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Vamos lá, então: o que faz de você um indivíduo único? Oferecer algo diferente, 
fazer o que ninguém faz, mostrar-se memorável por sua capacidade de ser 
diferente é importante, mas ser único não é sobre fazer o que os outros não 
fazem. É sobre agir de forma ousada, acessível, desafiadora, curiosa, inovadora, 
dinâmica, inspirada, com opinião própria, cheia de ideias. 

Só isso já destacará você da maioria.

 

Em minha palestra O Meu Everest, digo que só me tornei relevante quando 
decidi que faria duas coisas: 

1. Faria coisas que as pessoas não fazem e 

2. Quando tivesse de fazer o que todos fazem, faria de 

um jeito que eles não fazem. 

O primeiro item, o de fazer o que as pessoas não fazem, trata de escolhas. Ir 
aonde ninguém vai, diante de dois caminhos escolher o mais difícil, aceitar 
desafios que aparentemente estão além de minha capacidade. Isso serve para 
me manter alerta, com o sangue borbulhando e... vivo! 

Eu escolhi me incomodar. E se estou incomodado, me 

sinto vivo. É esse o meu drive... 

O segundo ponto, sobre fazer o que as pessoas fazem de um jeito que elas 
não fazem, acabou se transformando numa das ferramentas mais importantes 
em minha carreira. Simplesmente por não seguir a rotina, não fazer o que todos 
esperavam. Fosse na hora de escolher um presente para alguém, na hora de 
falar algumas palavras, na hora de escrever um texto... 

Muitos podcasts usam músicas, mas duvido que alguém use como eu uso nos 
meus. Se você já ouviu, vai reparar que há uma preocupação com o tempo que 
a música vai tocar, o momento exato em que ela deve subir, qual parte da letra, 
se a música tem a ver com o tema do programa... e se formos tocar uma música 
conhecida, vamos atrás de uma versão que pouca gente conhece. E, com isso, 
acabamos criando momentos de espanto. O tal do “UAU!” quando você se vê 
diante de algo novo, mesmo esperando por aquele algo. 

Quantas vezes ouvi após minhas palestras pessoas dizendo assim, ó: 

– Cara, eu já tinha visto e ouvido tudo isso que você 

mostrou, mas nunca do jeito que você mostrou... 

Sacou? Ser original, mesmo usando aquilo que todos conhecem. 

O mesmo se aplica à questão da produtividade. Você pode ser muito produtivo 
usando tudo o que os outros usam. O que fará a diferença é como você usa e, 
na maior parte das vezes, esse como não é definido pela habilidade manual de 
operar um equipamento ou de utilizar um software, mas por sua capacidade de 
juntar as peças e tirar uma conclusão diferente da média. 

A maioria das pessoas só descobre seu toque original, sua voz própria, depois 
de passar um bom tempo imitando a voz de outra pessoa. E um dia descobre 
que incorporou a técnica, liberta-se do modelo e cria sua própria voz. Por isso é 
importante o que eu disse antes: em vez de tentar ser original, seja autêntico. 

Abrace tudo aquilo que você já conhece, as histórias de sofrimento, amor, horror, 
criação e destruição que existiram ao longo dos tempos e sempre se repetirão. E 
passe por elas do seu modo. 

Minha experiência como palestrante mostrou como isso funciona. 
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Nunca se esqueça de suas fraquezas, 
o resto do mundo não esquecerá. Use 
as fraquezas como uma armadura, e 
ninguém conseguirá usá-las contra você.” 

Um palestrante é alguém que conta histórias. Na maioria das vezes, histórias 
cujo andamento conhecemos muito bem. A minha palestra O Meu Everest, por 
exemplo, pode ser perfeitamente encaixada na Jornada do Herói: primeiro um 
chamado, depois a recusa, o encontro com o mentor, a travessia do primeiro 
limiar, os testes, a aproximação, a provação, a recompensa, o caminho de volta, 
a ressurreição e o retorno com o elixir. Essa sequência descreve as aventuras de 
Ulisses na Odisseia, de Clark Kent como Super-Homem, de Jon Snow em Game 
of Thrones. E de Luciano Pires no seu Everest. 

Sacou? Tudo se repete. Mas é a cor que eu dou, que é só minha - representada 
pelos detalhes, escolhas, forma e dinâmica que apresento - que faz com que a 
minha história, mesmo repetindo uma velha estrutura, seja original. 

É isso que significa ser original: criar a partir de seu ponto de vista, do seu 
repertório, de suas experiências, sem fingir que você é o que não é. Aliás,  
essa é a primeiríssima recomendação que eu faço para todos que me  
procuram para saber como faz pra ser um bom palestrante: cara, primeiro,  
antes de tudo... seja você. Não incorpore um personagem ao subir ao palco,  
seja exatamente como você é. Se é engraçado, continue sendo. Se é tímido,  
seja também. Tudo que as pessoas querem é autenticidade. E sendo assim, 
 não será a originalidade da mensagem que você passa, mas a forma como 
você a passa que fará a diferença. 

E o que isso tem a ver com produtividade? Tudo. Essa originalidade fará com 
que as pessoas se atraiam por você. Se seu conteúdo for útil e pertinente, 
elas verão em você uma liderança. Vão querer ficar por perto, desenvolverão 
confiança e farão de tudo para facilitar seu trabalho. E isso fará com que você 
seja mais... produtivo. Entendeu? 

Você se tornará referência. Mesmo que não queira. 
A única forma de evitar é se aquietar e ser médio. 

Estamos de acordo até aqui, então? Você não precisa inventar a lâmpada para 
ser original. Dá para ser original combinando ideias já existentes e expressando  
a sua verdade. E a única coisa que você perde no esforço de ser criativo e 
original é... o esforço. Que pode trazer recompensas inimagináveis, se der certo. 

Mas prepare-se, viu? Quem é original expressando suas verdades está exposto 
a apanhar. Não tem a desculpa de “quem disse isso foi o fulano” ou “quem 
inventou foi a fulana”. Não. Quem disse foi você, que está ali, exposto, agitando 
sua verdade para os outros. E vem pedra... 

O segredo para resistir às pedras eu já tratei nos podcasts Café Brasil 333 – 
Lidando com críticas e 468 – Armadura emocional. 

Aqui vale uma dica: você tem de ter ciência de suas fraquezas antes de assumir 
sua originalidade. Saiba de suas falhas e defeitos antes da pedrada chegar, 
isso em muitos momentos fará com que você seja invulnerável. Sabe como? 
Prevendo e controlando suas reações. 

É a forma como você reage que dá ou não poder a quem lhe critica. Por isso 
aquela velha ideia que o apelido ou o sarro só funciona quando o apelidado ou 
o sarrado se importa. Se alguém fez uma piada sobre você e você reage com 
indignação, pronto. Aí que eles vêm para cima. Sua reação indignada deu ao 
piadista poder sobre você, percebe? 

Tyrion Lannister, o anão de Game Of Thrones, é autor de algumas frases 
brilhantes, e uma delas tem tudo a ver com esse tema. Vou falar de memória, 
não me lembro da frase exata, mas é mais ou menos assim:

“

http://www.portalcafebrasil.com.br/podcasts/333-lidando-com-as-criticas/
http://www.portalcafebrasil.com.br/podcasts/333-lidando-com-as-criticas/
http://www.portalcafebrasil.com.br/podcasts/468-armadura-emocional/
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E bote uma coisa em perspectiva: estamos sendo treinados a viver com as 
mentiras neste mundo de fake news, de mídias sociais. Fatos mentirosos, 
gente mentirosa e gente fingindo ser o que não é. E isso está desenvolvendo 
em nós um faro para perceber quando surge algo original, algo que traz em 
si a essência da criação, da verdade. Nos tornamos hipersensitivos à verdade. 
Conseguimos sentir quando algo é resultado da verdade. E precisamos 
desesperadamente disso! 

Agora imagine um mar de mentiras, de mediocridade, de tolices, de repetição 
do mesmo. Qualquer coisa que seja verdadeira, que saia da mediocridade, que 
não seja mais do mesmo, vai sobressair. Parecerá original! 

No contexto da Produtividade Antifrágil, tudo que escrevi até aqui tem um ob-
jetivo principal: deixar claro que é preciso questionar os métodos, processos e 
sistemas aos quais você está acostumado. É preciso buscar alternativas, novas 
formas de fazer o óbvio. É fundamental trazer para seu segmento de atuação 
soluções de outros segmentos completamente diferentes dos seus. 

Eu só resolvi de forma muito mais barata, prática e fácil a questão de gravação 
de meus vídeos quando fui procurar no mundo dos gamers o que eles estavam 
fazendo. O que é que a molecada usa para jogar online? Sabe o que isso 
significou? O sucateamento de mais de 25 mil reais de equipamentos que eu 
usava, a troca por uma câmera simples e um software que custou menos  
de 100 dólares. Aprendi com um garoto de menos de 20 anos... 

O “antifrágil” que agreguei ao termo produtividade tem a ver com o momento 
em que vivemos. É preciso, antes das habilidades, dos equipamentos, das 
coisas que o dinheiro compra, desenvolver um Olhar Produtivo. Um jeito de ver 
o mundo, buscando sistemática e constantemente um jeito de fazer as coisas 
mais rápido, mais barato, melhor. 

Mentes originais não se 
distinguem por serem as primeiras 
a ver algo novo, mas por verem as 
coisas velhas e familiares que são 
negligenciadas, como algo novo.” 

Friedrich Nietzsche

Se você conseguir esse olhar, estará apto a sair das crises melhor do que entrou. 
Muito bem. Ser original começa com o uso da curiosidade, questionando por 
que existem padrões e por que devemos segui-los. Sabe aquele déjà-vu, aquela 
sensação que você tem quando se depara com algo novo, mas tem a sensação 
de que já conhece, de que já viu a cena, de que já esteve lá antes? Pois pratique 
o vu-déjà, que é o contrário. Olhe para as coisas familiares e procure uma nova 
perspectiva que lhe faça ver os velhos problemas com um novo olhar. Assim, 
você será original. 

Regras e sistemas são criados por pessoas, gente igual a você. Só isso já devia 
lhe dar coragem para mudar as coisas. 

Bora? 

“
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Sobre o curso Produtividade Antifrágil: 

Produtividade começa com sua visão do mundo. 

Antes de sair comprando softwares e computadores e desenvolver 
habilidades práticas, é preciso preparar seu mindset para a 
produtividade. É preciso ter um Olhar Produtivo. Produtividade 
Antifrágil é um curso sem fórmulas mágicas que dizem que “se ele 
pode, você também pode”. Não, nem sempre podemos. Por isso é 
essencial desenvolver nossa capacidade de julgamento e tomada 
de decisão. 

Produtividade Antifrágil é essencial porque vem para provocar você 
a rever conceitos, a mudar hábitos e se preparar para os ciclos de 
queda e crescimento. O curso conta com um material de apoio 
único, que você não encontrará em nenhum outro lugar. Vale cada 
segundo de seu esforço por consumi-lo como uma experiência 
imersiva, feita para você mergulhar mais fundo, inclusive nos livros 
que indicarei e que, em muitos casos, sequer estão disponíveis no 
Brasil, mas que sumarizo de forma profunda e comentada. Você 
pode escolher assistir as aulas em vídeo, ler os PDFs e ouvir os 
podcasts como, quando e onde quiser, e assim, se desenvolver na 
direção do Olhar Produtivo. 

Esse curso foi criado para você mergulhar na busca constante e 
sistemática pela produtividade. 

Luciano Pires 
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Acesse 

ProdutividadeAntifragil.com.br  

http://www.ProdutividadeAntifrágil.com.br  

