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SUCESSO PRA MIM 

É ESTAR MAIS QUE SER. 

É VIVER MAIS QUE ENTREGAR. 

É DESAPRENDER MAIS QUE APRENDER. 

É ABUNDÂNCIA MAIS QUE ESCASSEZ. 

É EXPERIÊNCIA MAIS QUE PRODUTO. 

É CORRER MAIS QUE CHEGAR NO PODIUM. 

SUCESSO É MENOS SOBRE VENCER

E MAIS SOBRE CONTINUAR A SER. 

Próxima pergunta, por favor. Afinal, como designer de interação e experiência, 
responder o que é sucesso é quase impossível porque, na verdade, essa resposta 
não depende de mim, ela depende de milhares de percepções individuais frente à 
uma ação coletiva. Falar de experiência é sempre subjetivo, sempre depende e 

parece mais fácil do que a gente imagina. Mas não é.

Se eu pudesse responder o que é sucesso, eu só colocaria essa pergunta em uma 
nova ótica: o que é erro pra você? Afinal, será que tudo que não é erro é sucesso? Ao 

mesmo tempo que não, é sim. Como eu disse antes: tudo depende.

Deixa eu explicar melhor: se eu acredito que tudo que não é “erro” é dito como 
“sucesso”, talvez eu já não esteja pensando nas mais diversas experiências de 
usuários possíveis. Ou caso eu seja muito otimista, eu posso acreditar que o erro é 
um acerto para a pessoa errada, ou para o produto errado ou para o momento errado. 

Mas não necessariamente deixa de ser sucesso.

Eu acredito que o nosso padrão ideal de sucesso é escasso e vazio. Por exemplo, 
quando eu começo uma corrida, sucesso é cruzar a linha de chegada. Ou será que 
eu só chamo de sucesso se eu chegar primeiro na linha de chegada? Existem 
milhares de formas de se enxergar uma mesma história. A questão é só se você quer 
contá-la como um vitorioso ou se você quer enxergá-la como quem chegou perto de 
vencer. Sucesso é questão de ponto de vista: ou você vê experiência como 
sucesso ou você vê vitória como sucesso. Eu vejo experiência como sucesso. 

Afinal experiência > produto. 

Desde o começo da minha vida, eu me posicionei como alguém que prezava 
imensamente pela experiência alheia: curioso, criativo e disruptivo. Por muito tempo 
eu culpei o fato de ser millennial por uma série de hábitos rotineiros. Essa famosa 
geração barra-barra que todo mundo fala, mas ninguém entende. Foi nos últimos 
anos, como diretor de Whatever da Perestroika, que eu entendi de verdade qual meu 
super-poder: resolver grandes problemas com pequenas soluções criativas. 
Sempre guiado pela criatividade e o prazer pela experiência. E como fazer isso? 
É necessário muita empatia, muito humanismo e muita verdade. O design de 
experiência é um conjunto de esforços para se enxergar como cliente e entender 
quais as entregas necessárias para uma experiência foda ou para entregar um 
produto ideal. E um ponto: mais importante que a perspectiva final, é o trajeto até 

chegar lá. Sucesso só é sucesso se a trajetória também for vitoriosa. 

Se eu pudesse materializar sucesso ainda mais, certamente eu falaria de estado de 
fluxo, representado por um gráfico que cruza desafio com habilidade. Por exemplo, 
se eu tenho que realizar uma tarefa em que o meu nível de habilidade é baixo e o de 
desafio é alto, dificilmente eu conseguiria sair de um estado de ansiedade. Por outro 
lado, se eu tenho que realizar uma tarefa em que o desafio é baixo e a habilidade é 
alta, a sensação de controle é inerente. O que eu chamaria de sucesso é quando a 
habilidade é alta e o desafio também é. O resultado dessa vértice é um estado de 
criação admirável e sensação de empoderamento inquestionável. Porém, é 
necessário dizer que o desafio é lócus externo ( que dependem de outras variáveis 
externas, outras pessoas, sorte, chance e etc), mas a habilidade é lócus interno 
(variáveis pessoais como competência, esforço pessoal e etc), resultante de uma 
série de experimentações, trocas e empatia. Importante dizer que a tradução, 

interpretação e percepção das suas experiências é individual.

Outra coisa que eu aprendi sobre sucesso é que as convicções normalmente nos 
afastam um pouco dele (isso se a gente fala desse tal sucesso em que o pódio não é 
o ponto de referência), por isso, estar é melhor que ser. Quando não vivemos de 
certezas, procuramos novas verdades e estas podem nos levar para novos olhares. É 
sempre mais fácil ganhar quando não temos medo de perder. É assim que venho 
desde que me entendo por gente: pensando mais nas experiências que no trabalho 

em fazê-las acontecer. 

 
Comecei a tocar em baladas ainda com 18 anos e a curiosidade em fazer as coisas 
acontecerem me guiaram para começar a produzir. Em poucos meses fiz a minha 
primeira grande produção. A capacidade do lugar era imensa e a expectativa da 
produção era bem abaixo do que deu. O que era pra ser um evento para três mil 
pessoas virou um evento para vinte mil. Foi aí que eu descobri que as experiências é 
que ditavam o sucesso de um evento ou não. Não só os artistas, preço de bebida no 
bar, som, mas sim a soma de inúmeros fatores que podem ou não causar arrepios, 

sejam eles positivos ou negativos.

 

Passei a fazer produções com foco em experiência .Vieram outros grandes eventos, 
festivais, trabalhos e com isso eu descobri que quanto maior o evento, menos foco no 
público eu tinha. Os pequenos detalhes eram pequenos demais e passavam quase 
que despercebidos. Lotar um evento poderia ser diferente de colocar muita gente no 
mesmo lugar, isso deveria ser um trajeto de sucesso para quem consome um evento: 
experiência > produto. Nesse momento, diversão levada a sério sempre foi um ponto 

sério demais para ser discutido.

Parei com a produção por uns meses e comecei a pesquisar e pirar sobre ações 
virais de grandes marcas. Fiz por um tempo ações de grande repercussão e criei 

cases que eram “vitórias” merecedores de Cannes, mas não de experiência.

Foi nesse meio tempo que fui convidado pela Perestroika para um projeto. Produzir a 
festa de dois anos e meio da escola em Belo Horizonte. O projeto chamou “Um Doce 
Quartinho de Década”, uma experiência-sensorial-lisérgica em uma casa de campo, 
no meio da floresta. Na Perestroika, entendemos que experiência está acima de 
qualquer outra coisa e, por isso, toda a nossa metodologia é baseada nisso. O 
Experience Learning é a metodologia open source da Perestroika e tem como 
objetivo a construção de espaços de aprendizagem através da experiência. Além 
disso, temos uma lente que guia todos os nossos projetos: tentar transformar o 
mundo num lugar mais criativo, sensível, subversivo, consciente e do bem. E acho que 

temos conseguido isso através da experiência. 

Nos últimos dois anos, trabalhei ativamente na Perestroika e sinto que o projeto que 
mais me excitou foi a curadoria do novo curso de criatividade: o Fluxo. A tese do 
curso é guiada por aquele gráfico que mencionei lá no início, o Estado de Fluxo. 
O engraçado é que se eu pudesse dizer sobre sucesso nessas edições que rodam pelo 
Brasil, eu não diria de conteúdo, tão pouco do que rolou por lá. Eu diria sobre os 26 
alunos espalhados pelo Brasil com o logotipo tatuado no corpo. Experiência > Produto. 

É menos sobre aprendizados acadêmicos e mais sobre aprendizados para a vida. 

Ter 22 anos e ao mesmo tempo ter pesos consideráveis nas costas faz a gente 
pensar, fazer e arriscar mais. Esses pensamentos me levaram a um novo 
empreendimento: A Barra, uma plataforma de cultura com foco em experiência do 
usuário, com o objetivo de facilitar ações e entregar posicionamentos tendo como 
lentes: verdade, subversão e criatividade. Nós entendemos que falar de experiência 
está diretamente relacionado a falar de cultura. E como achar a melhor versão de um 
projeto e/ou marca? Na vida, existem coisas que a gente sabe que sabe; coisas que 
a gente sabe que não sabe; tem coisas que a gente não sabe que sabe e,por fim, 
coisas que a gente não sabe que não sabe. A Barra é essa nova visão: explorar 
cultura e ampliar os campos de atuação de empresas e pessoas. Agora sim, pensar 

em diversão e entretenimento levado à sério ficou ainda mais fácil.

 

Parece um belíssimo merchan, mas não é a ideia. É só porque talvez esse seja o meu 
maior indicativo de sucesso dos últimos tempos. Quando eu digo sucesso, eu nem 
falo sobre os inúmeros projetos, sobre estar abrindo uma empresa, ou nem de 
sucesso financeiro. Quando eu relaciono empreender uma empresa com o objetivo 
de atingir sucesso, estou dizendo exclusivamente sobre materializar experiências 

através de um negócio. 

Eu disse, voltei atrás, dei uns passos para frente e alguns outros para trás. Isso 
porque outra coisa sobre sucesso é aprender, desaprender e reaprender. Sucesso 
hoje não pode ser pautado em um sistema antigo, da velha economia. Ele vem com 
aprendizados e é conquista diária. Deixar o velho para fazer o novo. Eu só digo isso, 
sem boi nenhum, porque talvez essa seja uma boa característica que tenha feito eu 
chegar até aqui. Lá na produção foi necessário desaprender para reaprender. Nas 
relações esse fluxo é infinito, em todo trabalho um novo aprendizado e em todo 

aprendizado, um novo eu.

A gente tem que parar com essa mania boba de aliar sucesso a grandes conquistas 
e/ou vitórias. Tá na hora da gente aprender que sucesso é menos sobre subir em 
pódios e mais sobre sair da zona de conforto. É mais sobre vencer os nossos limites 
e menos sobre ser mais que os outros. Aceita o terceiro lugar. Ele não é tão longe 
que não valha comemorar e certamente ele é mais próximo de você do que possa 

imaginar. Sucesso é interno e o que vem de fora nem sempre alimenta a alma.  


