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Do balanced scorecard às “zonas de desconforto”, Bernardinho revela quais são os métodos que 
adota para construir uma equipe de alta perfornance – como a que conquistou o ouro olímpico em 
Atenas. 
 
Pouca gente sabe que Bernardo Rocha de Rezende, o esbaforido Bernardinho da seleção 
masculina de vôlei, é formado em Economia pela PUC do Rio de Janeiro. A carreira de economista, 
é claro, não vingou – mas rendeu ao técnico brasileiro um estilo peculiar de trabalho. Hoje, 
Bernardinho utiliza nas quadras alguns conceitos-chave de gestão corporativa, do coaching ao 
balanced scorecard. Suas fontes de inspiração não são apenas as biografias de atletas como 
Michael Jordan e Muhammad Ali, mas também os exemplos de Jack Welch e outros líderes – entre 
eles, José Galló e Jorge Gerdau. Nesta entrevista a AMANHÃ, o técnico conta o que as empresas 
podem aprender com o time que conquistou nada menos que 12 dos 15 campeonatos que já 
disputou. 
 
Nas empresas, costuma-se dizer que um dos papéis do líder é o de manter a calma quando toda a 
equipe está prestes a perdê-la. Na seleção de vôlei, o seu nervosismo em cada partida é evidente 
– tem-se a impressão de que você vai estourar a qualquer instante. Isso nunca prejudicou o time?  
Não acredito que exista uma forma ideal de se liderar. Depende sempre do contexto. Um 
ambiente corporativo é diferente de um ginásio com 10 mil torcedores. No ginásio, você não 
consegue transmitir nenhuma informação à equipe sem gritar e espernear. Já em um escritório 
ninguém grita, tampouco deve gritar. Por isso, volto a dizer: não acho que exista a melhor forma 
de liderar. O que realmente importa em um líder é que sua relação com a equipe não seja 
artificial de nenhum modo. O membros do grupo precisam seber que você é o líder, isto é o 
suficiente. Eu posso ser um cara tenso, emotivo. Mas se estiver claro que eu quero apenas tirar o 
melhor de cada um do time, ótimo. 
 
Você já chegou a ofender ou intimidar atletas, ainda que involuntariamente, devido ao seu estilo 
mais enérgico? 
Com certeza, alguns eu intimido. Mas o importante é que eles não duvidem da minha intenção. Se 
isso ficar claro, aí o fato de eu ser deste ou daquele jeito não terá nenhuma influência negativa. É 
claro que, em algum momento, eu tenho certeza de que já errei ao exigir demais ou me exaltar 
demais. Mas nesse caso o importante é avaliar e tentar corrigir os rumos. Não vou deixar de ser 
um cara emocional, um cara explosivo. Eu sou assim, essa é a minha essência. Tem os prós e tem 
os contras. Mas não acredito nesta coisa de você desenhar um modelo ideal de líder. O líder ideal 
é o fleumático, que morre de úlcera? Ou é aquele que põe para fora, compartilha suas emoções? 
É uma questão a ser debatida. 
 
“O líder ideal é o fleumático, que morre de úlcera? Ou é aquele que põe suas emoções pra fora? 
Eu sou explosivo, sim. Essa é minha essência. Não vou mudar”. 
 
Há estudos que sugerem que o líder “explosivo” até obtém bons resultados, mas prejudica o 
moral da equipe com o passar do tempo. Você não teme causar esse efeito na seleção? 
Se você parar e analisar friamente, vai ver que na seleção existem momentos de explosão, nos 
quais a cobrança é muito grande. Mas também há momentos nos quais eu chamo o pessoal, peço 
calma, converso e passo informações técnicas sem nenhum tipo de cobrança. A minha cobrança, 
de um modo geral, ocorre em algumas situações-chave. Uma delas é quando falta intensidade ou 
concentração. É um sinal de que o atleta está negligenciando a importância do momento. Para 
mim, isso é inaceitável. Mas a imagem que fica, a imagem que se populariza na mídia é esta do 
líder explosivo, aquele que grita, mas faz. 
 
 
 



O “estilo Bernardinho” de liderar seria eficiente em uma empresa? 
 
A única diferença entre um líder de uma seleção de vôlei e um líder corporativo é a intensidade da 
relação. Na seleção, eu convivo com a minha equipe durante seis, sete meses dormindo no 
mesmo hotel, viajando juntos etc. Temos proximidade, portanto. Eu posso chegar na minha 
“corporação” e chutar a canela dos caras, pois haverá o dia seguinte e vou poder afagar 
novamente. Numa empresa não é assim. Às vezes, existem 6 mil funcionários dentro de uma 
mesma organização, o líder encontra os subordinados apenas eventualmente. Aí não dá pra 
chegar lá chutando todo mundo. O cara não pode cobrar e depois sumir, deixando toda aquela 
insegurança para trás, pesando nos ombros da equipe. Para cobrar, é preciso permanecer junto 
com os subordinados e ajudá-los a segurar o peso da cobrança. Eu, por exemplo, cobro de mim 
as mesmas coisas que cobro deles. Isso é o que gera comprometimento. A lealdade dos 
colaboradores provém daí. Só é possível construir um sentimento de lealdade se ficar claro que eu 
cobro deles exatamente as mesmas coisas que estou disposto a dar à equipe. 
 
Você costuma criar “zonas de desconforto” para a equipe. Como funciona isso? 
Criar desconforto também é uma das funções do líder. É uma maneira de evitar que a equipe caia 
num relaxamento que possa levar a uma perda de performance. 
 
Seria uma maneira de evitar o “salto alto”? 
É uma das finalidades. Quando as pessoas têm algum sucesso, elas tendem a pensar que está 
tudo bem. “Ah, eu bati a meta, eu superei as expectativas, eu estourei os números do 
trimestre...” E aí elas dão uma relaxada. “Afinal de contas, eu me esforcei tanto...” Esse é o nosso 
maior inimigo, é o que eu chamo de armadilha do sucesso. Todo ser humano está propenso a 
tropeçar na armadilha do sucesso. Eu, como gestor de pessoas, crio zonas de desconforto para 
evitar essas armadilhas: faço a equipe acordar cada vez mais cedo, treinar cada vez mais tarde... 
O cara que foi campeão do mundo pensa que não precisa mais treinar tanto quanto no início da 
carreira. Mas os grandes campeões são aqueles que entendem que têm de treinar mais e melhor. 
E que, mesmo depois de conquistar a liderança, seguem treinando com a intensidade de segundo 
colocado. 
 
Você usou zonas de desconforto nas últimas Olimpíadas? 
Certamente que sim. Durante a viagem para Atenas, fizemos um vôo de longuíssima duração, 
com várias escalas. Em uma das paradas, teríamos de ficar cerca de cinco horas esperando no 
aeroporto. Os jogadores estavam convictos de que ficariam descansando. Mas resolvi aproveitar 
esse tempo para treinar. Fiz alguns telefonemas e arranjei um ginásio na cidade em que havíamos 
parado, e fomos para o treino. O pessoal fez beiço, não gostou, ninguém falou comigo durante o 
resto do vôo. Mas foi uma maneira de testar o comprometimento deles com o nosso objetivo de 
ser campeão. Mais tarde, no dia em que chegamos a Atenas, descobrimos que o ginásio no qual 
iríamos treinar estava fechado devido a um feriado. Fiz mais alguns telefonemas e arranjei um 
estacionamento ao lado do hotel onde nos hospedaríamos. O pessoal reclamou muito. “Pô, vamos 
treinar no asfalto!” Reclamavam que o joelho doía, que o pé doía... Mais tarde, quando ganhamos 
o ouro, eles deram entrevistas cheios de orgulho, dizendo que haviam treinado “até no asfalto”. 
 
E como você manteve o pessoal motivado – especialmente no caso dos jogadores reservas, que 
estavam trabalhando duro apenas para “quebrar o galho” quando fosse necessário? 
A pergunta que eu faço é a seguinte: quando é que os “quebra-galhos” entraram na quadra? 
Basta olhar as partidas da seleção: foi justamente quando a situação era crítica. Reservas não são 
menos importantes. Ora, se fossem menos importantes, eles não entrariam na quadra em 
momentos críticos. Ninguém está disposto a correr riscos, não é? Eu mesmo fui reserva durante 
muitos anos. Não que eu fosse menos importante. Eu tinha uma função específica, que era a de 
mudar uma situação de jogo. No comando de uma equipe, a coisa funciona assim: você escolhe 
as pessoas que em determinado momento estão com rendimento melhor para esta ou aquela 
tarefa. Dependendo da situação, você escolhe os mais experientes, ou os mais ágeis... Não há 
uma escala de importância entre um ou outro. No caso da seleção de vôlei, essa filosofia é visível. 



Nós treinamos muito mais do que jogamos. Treinamos diariamente e jogamos esporadicamente. 
Os reservas têm uma função decisiva: são eles que desafiam os titulares a serem melhores a cada 
dia. 
 
Sempre há profissionais mais talentosos que são absolutamente fundamentais para o “esquema 
de jogo”. O que fazer quando essas pessoas se recusam a suar tanto em nome da equipe? 
Se o atleta apresenta problemas de comprometimento, ele já não é tão fundamental. Ele deixa de 
ser importante. A falta de comprometimento, mesmo que seja de um único membro da equipe, é 
altamente prejudicial para o resultado que o grupo almeja. Especialmente quando se trata de 
alguém talentoso. Pois aí fica claro que o craque não está disposto a pagar o preço que os demais 
estão pagando. Quando a pessoa começa a achar que é responsável pelas vitórias, ela tem 
grandes chances de se tornar responsável, também, pela desagregação do grupo. O líder não 
pode deixar isso acontecer. Uma boa equipe é aquela na qual se tem consciência de que ninguém 
é insubstituível. No ano passado, por exemplo, nós perdemos um dos principais jogadores da 
equipe, o Nalbert. Não foi por problemas de atitude, foi apenas uma lesão. Nós estávamos a 
poucos dias de estrear na Olimpíada e, de repente, havíamos perdido aquele que era 
praticamente o “dono” do time. Mas ganhamos a competição. Por quê? Simplesmente porque 
havia outras pessoas no grupo. Todos eram fundamentais. Michael Jordan, que foi o maior 
jogador de basquete de todos os tempos, dizia o seguinte: “Um bom atleta é capaz de vencer 
uma partida sozinho. Mas jamais será capaz de vencer um campeonato”. 
 
Se um atleta de grande talento começa a ter problemas de comprometimento, ele deixa de ser 
fundamental para o grupo. A boa equipe é aquela na qual se tem consciência de que ninguém é 
insubstituível”. 
 
Pode-se aprender a ser líder? 
A liderança não é uma habilidade inata. Se fizermos uma lista das principais características de um 
líder, veremos que é possível desenvolver tudo com treinamento. Lógico, há quem tenha mais 
talento para a coisa. Mas é uma habilidade que pode ser aprendida, incorporada. Muitas vezes, a 
grande diferença entre o líder e seu comandado não é a capacidade e tampouco o nível de 
conhecimento. Muitas vezes, a única diferença é que o líder tem uma vontade maior, um nível de 
inconformismo mais elevado do que o subordinado. Além disso, é preciso entender que muitas 
pessoas simplesmente não querem ser líderes. O exercício da liderança exige uma série de 
atributos e responsabilidades que, às vezes, as pessoas não estão dispostas a suportar.. 
 
O esporte é fonte de inspiração para muitos empresários. E o mundo corporativo pode ser fonte 
de inspiração para um treinador de vôlei? 
Grandes empresários brasileiros me ensinaram uma das lições mais importantes, que é a lição da 
humildade. O líder deve aprender sempre. E é isso que eu tento fazer. Recentemente, tive 
oportunidade de conversar com o Antônio Ermírio de Moraes (presidente do Grupo Votorantim). 
Também já estive com o Jorge Gerdau (Johannpeter, presidente do Grupo Gerdau) em duas ou 
três oportunidades. Fiquei comovido ao ver aquele megaempresário sentado comigo, conversando 
como se fosse um colega, batendo papo. Nessas ocasiões, é claro que há uma troca. Essas 
pessoas são ótimos líderes e me fazem questionar os meus próprios princípios e valores. Eu 
aproveito para aprender tudo que é possível. Como esses grandes empresários conseguem erguer 
negócios tão grandes e continuar motivados? É algo para se pensar... 
 
Você utiliza no seu trabalho algum conceito ou ferramenta de gestão corporativa? 
Eu uso muito o balanced scorecard. Adaptamos a ferramenta para o vôlei e hoje nós a utilizamos 
para fazer uma avaliação detalhada das metas e dos resultados do nosso grupo. Vamos avaliando 
a performance dos jogadores e o dia-a-dia deles no treinamento, em cada quesito: quantos 
bloqueios cada um deu, quantos ataques, quantas defesas, quantos saques dentro de quadra, 
quantos fora... Há uma série de coisas que nós apreendemos do mundo corporativo. Outra 
ferramenta é o coaching. No esporte, o coaching é quase automático.  



É fundamental que você seja um coach efetivo, que você utilize a sua experiência para mostrar 
caminhos, para orientar. Todo treinador é um tutor. 
 
Mas o coaching exige uma habilidade fundamental, que é a de dar feedback. Como funciona a 
crítica na seleção de vôlei? 
A crítica nunca deve ser pessoal. A crítica deve ser em relação à performance. Deve dizer respeito 
à atuação do profissional ou a algum erro. Deve demonstrar como se faz para atingir um 
resultado. Não deve ser vazia, no intuito de simplesmente diminuir a pessoa, de rebaixá-la a uma 
condição de criticada. A crítica é uma observação – às vezes uma observação mais dura – de uma 
coisa que você vê que não está funcionando. Deve ter o objetivo de construir alguma coisa, de 
buscar uma solução. 
 
Você venceu 12 dos 15 campeonatos que disputou até agora. A essa altura, você saberia lidar 
com a derrota? 
É simples. O importante é não se deprimir. O grupo deve entender que ela é parte do processo, e 
deve ser capaz de aprender com ela. A derrota é uma lição, uma forma de aprender algo – e de 
evitar futuras derrotas. 
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