
À procura dos melhores atletas (ou analistas): caráter x desempenho  
 
Quando o Philadelphia Eagles, um clube habituado aos torneios do futebol profissional, sai em 
busca de jovens com potencial em antecipação à convocação oficial para a NFL, a equipe 
naturalmente avalia o tempo obtido pelo jogador nas 40 jardas (corrida de cerca de 36 metros 
em que se avalia a velocidade do jogador) e entra em contato com seu treinador na faculdade 
— o time poderá ainda conversar com seu orientador profissional, ou até mesmo com o 
zelador da escola do jovem, para saber que tipo de tratamento ele dispensava às pessoas no 
dia-a-dia.  
 
Os procedimentos seguidos pelo Eagles foram revelados por seu dono, Jeffrey Lurie, que em 
recente discussão na Wharton sobre o tema “Lições de liderança aprendidas nos esportes”, 
disse que o caráter e as qualidades de liderança mostradas em campo contam muito mais do 
que a condição atlética pura e simples do esportista para a formação da equipe. O Eagles, 
quando montou a equipe que chegou às finais em seis das sete últimas temporadas, e também 
ao Super Bowl de 2005, recorreu a uma bateria de testes e de avaliações a que foram 
submetidos os candidatos a uma vaga na montagem do time. Os procedimentos utilizados 
foram mais abrangentes em seu escopo do que as ferramentas utilizadas na maior parte das 
empresas da Fortune 500 para a contratação de MBas.  
 
O dono do Eagles foi acompanhado no painel — patrocinado pelo Projeto de Negócios 
Esportivos da Wharton dentro da recente Cúpula Econômica de 2007 — de vários outros donos 
de equipes ou de executivos com bagagem esportiva, como Robert Castellini, CEO da franquia 
de beisebol Cincinnati Reds. Embora o painel, dada a sua abrangência, tenha discorrido sobre 
diversos tópicos, um dos temas que mais chamou a atenção questionava quais seriam as 
qualidades que fazem de alguém um líder nos esportes, principalmente em campo. Será que 
as qualidades que levam ao sucesso um esportista podem ser aplicadas ao mundo dos 
negócios?  
 
Ao introduzir o painel, Kenneth Shropshire, diretor do Projeto de Negócios Esportivos da 
Wharton, evocou a ciência cada vez mais popular da análise dos hábitos de técnicos 
extremamente bem-sucedidos para descobrir quais de suas habilidades de liderança seriam 
úteis fora de campo. Por exemplo, os técnicos campeões de beisebol Phil Jackson, Pat Riley e 
Mike Krzyzewski escreveram livros sobre liderança, enquanto — em menor escala —, estuda-
se a sabedoria do falecido técnico de futebol Vince Lombardi.  
 
Os participantes do painel foram responsáveis pela contratação dos nomes mais célebres dos 
esportes, com os quais trabalharam. Gente como o técnico do Eagles, Andy Reid, e o gerente 
de beisebol Lou Piniella, hoje no Cubs e amigo antigo de Catellini. Tanto Lurie quanto 
Castellini, em especial, descreveram um modelo semelhante de formação de equipes 
esportivas: comece com um grupo de jogadores de bom caráter e de atitude vencedora, 
depois contrate técnicos com o tipo certo de inteligência e habilidades motivacionais para tirar 
o máximo possível da equipe. 
 
Lurie citou o ex-técnico do Dallas Cowboy, Jimmy Johnson, hoje comentarista de TV. Segundo 
Johnson, o diretor de pessoal de um jogador bem-sucedido da NFL é basicamente “um químico 
... O futebol é um jogo essencialmente de equipe, portanto você precisa de um conjunto de 
líderes, seguidores, gente que reaja bem sob estresse”.  
 
“A dinâmica química é muito importante”, concordou Gary Lieberman, presidente da West Side 
Advisors e proprietário de parte da franquia de basquete New Jersey Nets. “Geralmente 
partimos do seguinte princípio: se o indivíduo for um bom sujeito no vestiário, por exemplo, 
sabemos que o time poderá contar com ele.”  
 
Se o gerente geral é um químico, o técnico principal é o elemento catalisador que faz com que 
o time tenha um desempenho bom em campo. Lurie disse que quando contratou Reid, em 
1999 — um técnico auxiliar que não tinha experiência como técnico assistente de um escalão 
mais alto —, sua intenção era encontrar um técnico principal que saísse do esquema 
tradicional de raciocínio e fosse capaz de inovar dentro de campo. 



Liebermann concordou. A equipe de técnicos do New Jersey Nets, disse ele, “me surpreendeu 
no plano intelectual”, já que pensava encontrar uma turma impelida pela motivação pura e 
simples, ou então um grupo de disciplina rigorosa, mas não contava com o fato de que o grupo 
pudesse ser tão cerebral. “Eu ficaria feliz com a oportunidade de trabalhar com eles” — com a 
equipe de técnicos — “em uma outra situação”.  
 
Lieberman ressalta que os Nets vêm sendo pressionados pela mídia e pelos fãs para que o 
técnico atual, Lawrence Frank, seja substituído, mas que os donos acreditam que o 
desempenho do time, por vezes irregular, se deva, em parte, a contusões, e não a algum 
problema com Frank. “Ele continua bem preparado e a motivar os jogadores”, disse.  
 
Castellini, do Reds, acrescentou uma advertência importante à discussão. “Tommy Lasorda 
[gerente dos Dodgers durante muito tempo] me disse que embora a química seja importante 
para o clube, se não houver talento, não há vitória.” Ele disse também que um bom gerente 
ajuda a cultivar dois ou três grandes jogadores como, por exemplo, o lançador inicial, 
tornando-os líderes da equipe e modelos a serem seguidos. “Você escolhe as pessoas que vão 
liderar. Elas o ajudarão a gerenciar aquelas 25 pessoas extremamente individualistas”, gente 
que, digamos assim, “têm uma opinião muito elevada sobre si mesmas”. 
 
Atacantes  e meio-campistas 
 
Diversos integrantes do painel disseram que embora as habilidades de liderança no esporte 
não se prestem facilmente ao ensino, elas podem ser transferidas com bastante êxito para o 
mundo empresarial.  
 
Mark Fisher, fundador da MBF Clearing Corp.,  maior empresa de limpeza da Bolsa Mercantil de 
Nova York (NYMEX), disse ao painel que um número incrivelmente grande de traders 
contratados por ele têm experiência no esporte universitário ou profissional. “Como trader, 
constatei que as qualidades dos melhores do segmento são as mesmas dos melhores atletas.” 
Isto se explica, em parte, pelo fato de que o atleta pode ter um dia de mau desempenho no 
campo, assim como o trader pode fazer um mau negócio, porém os bem-sucedidos têm a 
habilidade necessária para seguir adiante.  
 
Uma natureza competitiva é importante, observou Fisher, que é grande incentivador do 
basquete jovem em Long Island. ‘No final do dia, você sabe como se saiu ... Não há 
burocracia.” Na hora de contratar, ele costuma privilegiar as pessoas que tinham posições de 
liderança chaves no campo — atacantes no basquete ou meio-campistas no beisebol.  
 
Em campo, a responsabilidade é muito grande, mas no escritório, ao contrário do que talvez se 
imagine, o grau de prestação de contas é bem menor. Castellini disse que ficou surpreso ao 
saber que não havia nenhum sistema de avaliação em vigor semelhante ao que se encontra no 
mundo corporativo mais tradicional. Ele disse que quando chegou ao Reds muitos anos atrás, a 
equipe era a 29ª. entre as 30 maiores franquias da primeira divisão no tocante ao 
desenvolvimento de jogadores através de sistema próprio, e que ninguém se julgava 
responsável por essa falha. “Paga-se, por exemplo, um bônus de 4 milhões de dólares para 
contratar um jogador no ensino médio, portanto é melhor acertar”, disse Castellini. “Se você 
não acertar, terá de prestar contas.” 
 
Isso, porém, ocorre só internamente. Vários dos participantes observaram que a atenção que 
um dono de clube ou um gerente geral recebe é comparável a atenção que recebem uns 
poucos CEOs que são verdadeiras celebridades em outros segmentos. Castellini — que 
continua a administrar a Castellini Companies, atacadista de frutas e verduras, além dos Reds 
— disse que freqüentou uma espécie de “escola de boas maneiras” para aprender a lidar com a 
imprensa. “Basta um escorregão verbal para você ficar encrencado”, advertiu Castellini. Além 
disso, tanto os fãs quanto os jornalistas costumam se lembrar mais de eventos esportivos do 
que as pessoas em geral acerca de eventos corporativos.  
 



Um ex-dono de clube que sabe muito bem disso é o presidente George W. Bush, que depois de 
seis anos na Casa Branca, ainda ouve críticas pelo fato do Texas Rangers, de sua propriedade, 
ter negociado o excelente Sammy Sosa, em 1989.  
 
“Toda decisão que você toma é avaliada detalhadamente, não só no momento, mas também 
nos anos seguintes”, observou Liebermann. 
 
Existe ainda uma outra questão importante no esporte profissional e no mundo dos negócios: 
encontrar o equilíbrio certo entre a necessidade de gerar lucro e a necessidade de colocar um 
time vencedor em campo. Como explicaram os executivos de times Lurie e Castellini, há uma 
pressão e um escrutínio constantes — tanto dos fãs quanto da mídia local — para que o time 
vença agora, e tome resoluções de curto prazo que podem se revelar contraproducentes a 
longo prazo. 
 
“Os fãs querem que você ganhe, mas você não pode entrar em uma briga pela popularidade 
ou ficará em último lugar todos os anos”, disse o dono do Eagles, para quem as melhores 
atitudes costumam ser aquelas menos desejadas pelos fãs. Embora não tenha mencionado o 
fato no evento da Wharton, Lurie talvez tivesse em mente a contratação, em 2004, do 
brilhante recebedor Terrell Owens, que foi aplaudida inicialmente na Filadélfia, mas que trouxe 
dissensão ao time um ano depois devido às duas idiossincrasias.  
 
Owens talvez estivesse na mente de uma pessoa da platéia que perguntou por que um número 
mais expressivo de jogadores não negociava contratos com incentivos melhores, como fazem 
os altos executivos de outros ramos. Uma vez mais, a resposta foi que tais incentivos não 
eram compatíveis com o tipo do atleta vencedor e de caráter elevado desejado pelos 
executivos da área de esportes. Lieberman disse: “Basicamente, os jogadores têm de ter 
outros motivos além do dinheiro.” 
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