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O mini do máxi!
Mario Sergio Cortella

dAdo schneider é agradavelmente hiperbólico, afe-
tivamente exagerado; o é no abraço do encontro, 
na expansividade da comunicação, na picardia 
das ideias, na provocação da ironia reflexiva. 

Decidiu, para nosso gáudio, registrar em li-
vro uma parte desse exagero que transborda no 
cotidiano e (surpresa!) chamou cada capítulo 
de minicapítulo. Até para ser mini o Dado fica 
exagerado; se fosse um dos seus muitos chistes, 
poderíamos dizer que tem “o menor complexo 
de inferioridade do mundo”, e ele, como faz com 
inteligência, riria de si mesmo e ainda incorpora-
ria isso em nova palestra.
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Quem diria? O máxi vai ao mini? Mais uma 
boa brincadeira dele essa; são divisões do livro 
apelidadas de minis na dimensão, sem o serem 
na intensidade do conteúdo e das instigações. 

Como Dado, o livro não é tão convencional; 
usa o paradigma das redes sociais, com seus 
posts e mensagens sintéticas, para nos induzir 
ao acerto do que tem de ser analiticamente pen-
sado: mudanças velozes, decisões apressadas, 
chefias delirantes, lideranças eficazes, comuni-
cações fragmentadas, compreensões ampliadas, 
embate intergeracional, conflito colaborativo. 

Vai desde um “Manifesto pela Digiriatria” até a 
defesa de uma “Liderança por Adesão”; nos alerta 
sobre os “zumbis corporativos” e nos anima com 
o lugar do “bonito” na carreira; nos perturba com a 
importância de, vez ou outra, assistirmos algumas 
palestras (que faz) e que são “desmotivacionais”.

Quer ver, coletando e repetindo alguns dos 
posts deste livro, como fica grande o que apa-
rentemente é reduzido? Frases como essas, 
recolhidas ao longo dos “minicapítulos” nos re-
tiram de certas obviedades exatamente porque 
inserem nuances no que pareceria óbvio. Veja: 

“Pela primeira vez na história da humanida-
de, há um volume brutal de conhecimento que 
passou a ser repassado da geração mais nova 
para a mais velha”.
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“Hoje, ao negar a existência de coisas sim-
ples do mundo digital, um profissional maduro 
está decretando sua ‘concordata profissional’ ”.

“Quando me dizem ‘está tocando Bee Gees, 
do nosso tempo’, lhes digo que isso não é música 
‘do nosso tempo’, mas sim do nosso passado”.

“Só atrai a atenção o que é Relevante. Só o 
que interessa é Relevante. E só o que é Relevan-
te é que interessa. Comunicação é sinônimo de 
Relevância”. 

“Na raiz das motivações humanas estão 
nossos comportamentos básicos: medo, raiva, 
alegria, tristeza, afeto. Saber como e quando 
ativá-los é ouro”. 

Apparício Fernando de Brinkerhoff Torelly, 
gaúcho (como Dado Schneider), nascido em Rio 
Grande no final do século retrasado, grande fra-
sista, gostava de ser minimamente chamado de 
Aporelly; homem comunicacional, atribui-se o 
fingido título de Barão de Itararé e, em 1985, qua-
torze anos após sua morte, foi publicado um livro 
com uma seleção de algumas das percucientes 
sentenças que escrevera em jornais, com o título 
Máximas e Mínimas do Barão de Itararé.

Uma dessas máximas poderia ter sido escri-
ta pelo Dado em seus minicapítulos: tudo seria 
fácil se não fossem as dificuldades. 

Mas, ele acrescentaria: bem na minha vez!
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Introdução

olá! PArA começAr, muito obrigado por ter ad-
quirido este livro. Se você deu uma folheada 
antes de comprá-lo, deve ter percebido que 
ele tem uma estrutura não muito convencio-
nal. Ele é todo escrito em posts curtos e cada 
um tem vida isolada — mas que, se colocados 
em sequência, transformam-se num num pe-
queno minicapítulo. 

Para quem não me conhece, nos últimos 
cinco anos ganho a vida palestrando, depois 
de 25 anos como executivo de Comunicação e 
Marketing, seguidos de cinco anos como con-
sultor. E estou atrasado faz uns cinco anos, pois 
este livro é uma tentativa aproximada de deixar 
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registrado o que venho produzindo e enten-
dendo há 35 anos.

Tenho uma atuação forte e diária em Re-
des Sociais, principalmente no Twitter, onde 
escrevo naturalmente, sem estranhar o tama-
nho-limite das mensagens, pois eu sempre fui 
sintético e adepto a analogias e metáforas em 
aulas e em artigos. Mas resisti muito a escrever 
este livro porque, para mim, sempre pareceu 
ser muito difícil transferir para o papel toda a 
carga de emoção que consigo passar no palco, 
durante minhas palestras.

O livro inteiro é uma tentativa de trazer o 
maior número possível de pessoas para o sé-
culo XXI — pois me parece que a velocidade 
com que as mudanças estão se processando 
em nossa sociedade impedem que  muita gen-
te boa e competente consiga enxergar que há 
inúmeras oportunidades para todos, de qual-
quer idade. Mas elas existirão somente para 
aqueles que desapegarem da maneira de pen-
sar e agir do século XX (que chamo de nossa 
“forma mental”)

O livro se chama O mundo mudou... bem na 
minha vez! porque é um bordão que criei e que 
já está ficando associado à minha figura de 
palestrante. Essa expressão ilustra bem o que 
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pretendo provocar ao longo de todas estas pá-
ginas. Serão 21 minicapítulos, sendo 20 com 
início, meio e fim, mais um último somente 
com ideias soltas, mas que tem a pretensão de 
fazer o leitor refletir sobre o tempo de mudan-
ças que vivemos tão intensamente. 

Espero que este livro lhe seja útil, embora eu 
acredite que ele tenha uma vida curta: tudo o 
que se diz hoje não resiste à obsolescência dos 
cinco anos seguintes... Pois tudo muda o tempo 
todo! Então, boa leitura!
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O mundo mudou...  
bem na minha vez!

escolhi este minicAPítulo para ser o primeiro 
deste livro porque seu título é que dá o nome à 
minha ousadia de escrever...

Em todas as minhas palestras, pelo Brasil 
todo, eu faço uma introdução rápida dizendo: “O 
mundo mudou... Bem na minha vez!”

Sou da Geração Baby Boomer. E noto que 
muitos homens de minha geração têm raiva dos  
jovens de hoje. Mas eu não! Eu entendi o que acon-
teceu. É que, ao contrário das gerações que nos 
antecederam, O mundo mudou... bem na minha vez!

E tento explicar essas mudanças para todas 
as idades, mas principalmente para a minha  
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Dado Schneider

geração, os Baby Boomers, e para a Geração X, 
que são os quarentões.

Digo a eles que seremos estudados no futu-
ro como sendo os seres humanos que mais se 
adaptaram na história da humanidade.

Quando jovens, nos adaptamos aos velhos. 
Agora, mais velhos, teremos de nos adaptar aos 
jovens. O mundo mudou... bem na minha vez!

Mas, se olharmos pelo lado bom, como disse 
Darwin, os que sobreviverão são os que melhor se 
adaptarem. E se há algo que faço desde que nasci 
é me adaptar! Tenho um futuro promissor, então!
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no século PAssAdo, o melhor bife na mesa 
ficava com os adultos. Hoje, o melhor bife 
na mesa fica com as crianças. O mundo 
mudou... bem na minha vez!

no século PAssAdo, os jovens se adaptavam 
ao mundo dos velhos. Hoje, os velhos 
precisam se adaptar ao mundo dos jovens. 
O mundo mudou... bem na minha vez!

no século PAssAdo, o professor falava 
“silêncio” e todos ficavam quietos. Hoje, 
se ele fizer isso será motivo de piada no 
Facebook, durante a aula!

no século XX, os chefes eram temidos 
porque exerciam o poder por temor. Hoje, 
como são avaliados por sua equipe, os 
chefes precisam ser “um amor”.

no século XX, o funcionário tinha de 
cumprir as ordens de seu chefe. Hoje, se 
for pressionado a cumprir qualquer tarefa, 
sente -se oprimido por um “ditador”. 
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Dado Schneider

num PAssAdo recente, jovens cediam seu 
lugar no ônibus a uma pessoa mais velha. 
Hoje, quem for uma pessoa mais velha, 
está com muito azar.

num PAssAdo recente, a pessoa mais jovem 
dava passagem para a pessoa mais velha 
passar. Hoje, a mais velha dá passagem 
para a mais moça.

num PAssAdo recente, a pessoa mais jovem 
dava um passo para trás e outro para 
o lado, para a mais velha passar. Hoje, 
atropela a mais velha, sem dó.

no século XX, os mais velhos eram 
respeitados pela sua vivência e sua 
experiência. Hoje, isso é coisa de velho.  
O mundo mudou... bem na minha vez! 

no século XX, os mais jovens ficavam na 
mesa até o mais velho levantar. Hoje, os 
mais velhos ficam olhando, atônitos, o 
jovem se levantar, sem dizer “tchau”.
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no século XX, os mais velhos contavam 
histórias para os mais jovens aprenderem. 
Hoje, os mais jovens contam o que querem 
— e quando querem.

no século PAssAdo, os professores 
detinham o conhecimento. Hoje, a cada 
informação passada pelo professor, alunos 
conferem -na no Google.

no século PAssAdo, brincar na rua era a 
suprema liberdade. Hoje, mergulhar dentro 
da realidade virtual de um game é a  
total liberdade.

no século PAssAdo, falar palavrões 
significava exclusão social. Hoje, falar 
palavrões é fundamental — crucial para a 
inclusão social.

no século XX, a música era ritmo, poesia e 
melodia — e cantada por quem tinha voz. 
Hoje, a música é só ritmo e poesia. E só 
“falada” por quem não tem voz.
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Dado Schneider

no século XX, os velhos reclamavam dos 
jovens e esses tinham de ouvi -los. Hoje, os 
jovens reclamam dos velhos — que não os 
ouvem, pois não têm Facebook.

no século XX, os jovens achavam que o 
mundo dos velhos era muito chato. Hoje, 
os jovens têm total certeza de que o mundo 
começou quando eles nasceram.

num PAssAdo recente, os velhos tinham o 
poder de ensinar o mundo aos jovens. Hoje, 
só os jovens têm o poder de ensinar o novo 
mundo aos velhos.

num PAssAdo recente, os jovens 
procuravam imitar o comportamento dos 
adultos. Hoje, os adultos procuram imitar o 
comportamento dos jovens.

num PAssAdo recente, os velhos podiam se 
queixar dos jovens, porque eram eles quem 
mandavam. Hoje, quem se queixa dos 
jovens é velho. Puxa, bem na minha vez!
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Dado Schneider é pós-graduado em Marketing, mestre 
e doutor em Comunicação e um dos palestrantes mais 
inovadores da atualidade. 

Em seu primeiro livro, O mundo mudou... bem na minha 
vez!, o autor desafia os padrões e traz ideias arejadas 
acerca de relacionamentos pessoais e profissionais, de 
relações entre consumidores e empresas, das diferenças 
e conflitos entre gerações e de etiqueta no trabalho. Lan-
ça luz sobre estratégias de venda e marketing, motiva-
ção, liderança e equilíbrio entre a vida pessoal e 
profissional. Avalia que “pela primeira vez na história da 
humanidade há um volume brutal de conhecimento, que 
é repassado, com intensa velocidade, da geração mais 
nova para a mais velha”.

De acordo com o autor “o livro é uma tentativa de trazer 
o maior número possível de pessoas para o século XXI”. 
Schneider explica sua tese dizendo que “as inúmeras 
oportunidades do nosso tempo só serão aproveitadas 
por aqueles que se desapegarem da maneira de pensar e 
agir do século XX”. 

“Como Dado, o livro não é tão convencional; usa o paradig-
ma das redes sociais, com seus posts e mensagens sintéti-
cas, para nos induzir ao acerto do que tem de ser 
analiticamente pensado: mudanças velozes, decisões 
apressadas, chefias delirantes, lideranças eficazes, comuni-
cações fragmentadas, compreensões ampliadas, embate 
intergeracional e conflito colaborativo.”  

M A R I O  S E R G I O  CO RT E L L A

 

“Quero dizer que Dado Schneider 
é um desbravador que nos leva, 
corajosamente, aos novos tem-
pos. Vivemos nos adaptando à 
rapidez imposta pelo século XXI, 
tanto pessoal quanto profissio-
nalmente. Novos comportamen-
tos, novos jeitos de relacionar-se, 
novas maneiras de fazer negócio, 
novas tecnologias e inúmeras 
formas de comunicação invadem 
nossas vidas cotidianamente. Há 
sempre uma novidade a ser assi-
milada!   De forma objetiva, cer-
teira e bem humorada, sem abrir 
mão do  lado emocional, Dado 
abre fronteiras, encara as mu-
danças e facilita os nossos cami-
nhos. Desafia certezas, inquieta 
e propõe um olhar absoluta-
mente aberto para o novo, sem 
abrir mão da experiência que 
nos dá âncoras.” 

CLOVIS TRAMONTINA, 
PRESIDENTE DO CONSELHO 

DA TRAMONTINA

“Dado é um dos profissionais 
mais criativos que conheço. Uma 
prova disso é este livro, em for-
mato inovador e divertido, pro-
porcionando inúmeras reflexões 
profundas, mas de forma leve.” 

MARTHA GABRIEL,
DOUTORA EM ARTES, ENGENHEIRA 

E DIGITAL SPECIALIST

“Dado, além de ótimo pales-
trante, tem como dom a arte de 
sintetizar pensamentos, movi-
mentos sociais e culturais, mui-
to antes do exercício incentivado 
pelo Twitter. Seus divertidos 
drops são, na verdade, convites 
para viajar pelo tempo e, ao 
mesmo tempo, vivenciar ao má-
ximo as mudanças que aconte-
cem no agora.” 

RONY RODRIGUES, 
SÓCIO-DIRETOR DA BOX 1824

“Dado tem a capacidade de en-
xergar e transmitir para todos 
entenderem o que de fato preci-
sam saber para inovar e fazer 
acontecer no trabalho e na vida. 
Sempre alegre e com a sensibili-
dade envolvida pela inteligência 
e ironia que atraem com graça e 
modernidade, consegue passar 
boas ideias que dão um ‘toque’ 
na vida das pessoas por meio de 
sua mensagem, ajudando-as a 
serem bem-sucedidas. 

Sua visão sempre atualizada 
conduz as pessoas à inovação e 
ao sucesso no cotidiano, incenti-
vando o empreendedorismo.”  

LUCA CAVALCANTI, DIRETOR 
DE CANAIS DIGITAIS DO BRADESCO
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