
ouças atividades geram tanto
entusiasmo e admiração como
a extrema desenvoltura de
habilidades físicas e mentais
para bater recordes e superar
limites. Quando o corredor
dos 100 metros rasos diminui

a marca dos 10 segundos, ou quando o saque
do jogador de vôlei sai a mais de 200 quilô-
metros por hora, ou quando uma sucessão
de passes sincronizados se converte em um
golaço, são o virtuosismo e a eficiência que
estão em jogo. O mundo dos esportes, mais

do que qualquer outro, fornece muitas provas
de destreza excepcional e, principalmente,
de alto rendimento sob pressão. Mas, além de
exemplos, táticas e estratégias utilizadas por
atletas para colocar em prática seu grande
potencial poderiam ser aplicadas à esfera dos
negócios? O trabalho de especialistas como
James Loehr demonstra que sim.

Loehr foi um dos primeiros a estudar siste-
maticamente o alto rendimento. "Há muitos
anos tenho tido a oportunidade de trabalhar
com atletas que estavam estacionados na car-
reira. Eles queriam alguém que os ajudasse a



recuperar a eficiência da competição e prefe-
riam não recorrer a psicólogos ou psiquiatras
tradicionais; como eu já tinha experiência
em esportes de competição, decidiram me
consultar. Sabia ainda muito pouco, mas foi
assim que começou a profissão que duraria
mais de três décadas", lembra. Desde então, a
lista de atletas que contrataram seus serviços
foi se ampliando e incluiu, entre outros, te-
nistas como Arantxa Sánchez-Vicario, Monica
Seles, Gabriela Sabatini, James Courier e Ser-
gi Bruguera, golfistas como Mark O'Meara,
Ernie Eis e Michelle Wie, os jogadores de
hóquei Eric Lindros e Mike Richter, estrelas
do basquete como Nick Anderson e Grant
Hill, o campeão de boxe Ray Mancini, o pa-
tinador Dan Jansen e o nadador olímpico
Ron Karnaugh.

Doutorado em psicologia, Loehr usou o
esporte como laboratório vivo para estudar o
desempenho sob pressão. "Minha experiên-
cia com atletas profissionais foi se dirigindo
lentamente para um território mais amplo,
para compreender como os seres humanos
são capazes de mudar, com habilidade e em-
penho, o rumo de sua vida", explica.

A primeira descoberta foi no final dos
anos 1970. Ele se perguntava se existiriam ca-
racterísticas comuns -em relação a sentimen-
tos, emoções e percepções- na experiência
dos atletas que alcançavam rendimento
excelente. Fez aproximadamente 20 entre-
vistas com grandes esportistas e notou que
todos descreviam um estado psicofisiológico
durante o qual sentiam uma concentração
forte e automática, muita confiança no que
faziam e sensação de energia intensa. Loehr
denominou de "estado de rendimento ideal"
esse momento em que os atletas "aproveita-
vam o instante, sentiam-se muito concen-
trados no presente, em vez de se mostrarem
dispersos e preocupados com o passado ou
o futuro. Estavam à vontade consigo mes-
mos, relaxados, calmos e, ao mesmo tempo,
alertas e com muita energia. Havia um tipo
de química muito particular, um equilíbrio
neurofisiológico que contribuía para essas
manifestações", conta.

O segundo passo consistiu em se pergun-
tar como provocar voluntariamente esse es-
tado de equilíbrio, ou seja, como os atletas
deviam ser treinados para que pudessem
alcançar alto rendimento, principalmente

em situações de muita pressão.
Dada sua formação em psicologia,
a primeira aproximação de Loehr
com o tema foi sobre os aspectos
mentais e emocionais, e de ime-
diato ele chegou à conclusão de
que os aspectos físicos eram ou-
tra peça-chave. "Uni baixo nível
de açúcar no sangue pode minar
toda a equação", garante. "Se não
dormiam bem, não treinavam ade-
quadamente e não tinham boa
rotina de preparação física, não
alcançavam o estado de rendimen-
to ideal. Claro que certas emoções
também interferiam, como raiva,
tristeza, entusiasmo desenfreado
e outras causas mentais, como a
dificuldade de se concentrar."

Dos campos e quadras para o
mercado

Durante os primeiros 15 anos,
Loehr atendeu exclusivamente
atletas profissionais —16 deles os
números um do mundo em suas
respectivas modalidades-, até que
recebeu uma consulta inesperada.
O FBI, polícia federal dos Estados
Unidos, queria treinar com alto
rendimento uma equipe de res-
gate. "Trabalhei muito perto do
líder do grupo, estudei o que eles
faziam, e o FBI ficou bastante satis-
feito com nosso método", lembra.
"Pouco depois nos convocaram
para treinar grupos especiais das
Forças Armadas. Diga-se de passagem, um
dos almirantes da Marinha que participou
da capacitação se tornou um de nossos me-
lhores treinadores de alto rendimento." Esses
clientes iniciais depois se uniram a diferentes
grupos de missões especiais: desde equipes
do Departamento de Defesa e de Segurança
da Nasa até controladores de tráfego aéreo,
operadores de empresas de energia, médicos
e cada vez mais empresários. Atualmente, a
maioria dos clientes do Institute of Human
Performance, que Loehr dirige -com sede em
Orlando, Estados Unidos-, vem do mundo
corporativo, de empresas como Procter &
Gamble, GlaxoSmithKline, PepsiCo, UBS,
Qualcomm e US Trust, entre outras.



Em seus cursos de alto rendimento, Loehr
adota uma abordagem que envolve tanto
aspectos físicos como mentais e emocionais.
"Partindo do princípio de que nós, seres hu-
manos, somos verdadeiros contadores de
histórias, descobrimos grande potencial nisso.
Para ter um bom rendimento e alcançar o
estado ideal, devemos ser cuidadosos com
a linguagem que utilizamos, as palavras
que escolhemos e, sobretudo, as histórias que
contamos", acredita ele. "As histórias que
contamos sobre nosso concorrente, sobre
a péssima qualidade do serviço telefônico,
sobre nossa alimentação, sobre nosso rival
ou sobre a competição são, normalmente,
mais importantes que os fatos em si. São as
histórias que produzem medo, frustração,
alegria ou felicidade. Elas têm profundo efei-
to sobre nosso destino. Portanto, para ser
efetivo sob pressão, é preciso saber contar a
história certa", afirma.

Loehr admite que gasta muito tempo aju-
dando seus clientes a encontrar uma história
com sentido que lhes permita o desempenho
ideal. Como exemplo das diferenças entre
uma boa história e outra que impede um
atleta de alcançar o potencial máximo, cita
o caso da golfista Michelle Wie, sua cliente
desde os 14 anos. Wie cresceu jogando no
Havaí, onde os campos para jogos de golfe
são muito diferentes dos de outros países.
Considerada "criança-prodígio do golfe", seu
calcanhar-de-aquiles era a falta de treinamen-

to em campos rápidos e um putt fraco (feita
com o taco putter, essa jogada, que não deixa a
bola perder o contato com o campo, deve ter
muita precisão para que caia no buraco).

Quando Wie consultou Loehr, sua história
era a seguinte: "Nunca acertei putts porque
treinei no Havaí. Com a experiência nos
campos de lá, tenho uma limitação natural.
Poderia ser muito boa não fosse por isso".
Uma das primeiras tarefas do especialista
foi ajudá-la justamente a trocar de história.
A nova versão era: "Não tenho um bom putt
porque não pude treiná-lo e adquirir o tipo
de experiência de que preciso. Mas isso não
importa realmente, pois sou uma grande
atleta e posso ser uma excelente jogadora se
treinar os putts. Minha maior conquista como
atleta será superar a falta de experiência com
essa tacada. Posso mostrar ao mundo que é
preciso enfrentar o obstáculo para poder
superá-lo". Loehr lembra que Wie aceitou
essa história de imediato e, em pouco tempo,
seu jogo melhorou notavelmente.

As histórias e palavras certas
Outro especialista que enfatiza a estrei-

ta relação entre palavras e histórias e o alto
rendimento é Mike Krzyzewski, escolhido
para dirigir a seleção de basquete norte-ame-
ricana nos Jogos Olímpicos de 2008. Em seu
livro Beyond Basketball (ed. Warner Books),
ele afirma: "Acredito firmemente no poder
das palavras. Antes dos treinos e das partidas,
escrevo uma ou duas palavras no quadro do
vestiário. Para mim, essas palavras dizem mais
que qualquer discurso longo. Quero que cada
jogador se imagine seguindo essas palavras,
sentindo paixão, lutando pela excelência,
jogando com garra. Quando meus jogadores
entram em quadra e por um instante perdem
de vista o objetivo da equipe, podem recorrer
às palavras escritas. Eles então recuperam o
foco e, ao verem seus companheiros, sabem
que essas palavras também ressoam neles".

Mas Krzyzewski ressalta que não basta me-
morizar as palavras; é preciso ainda fixá-las
no interior de cada um. Para isso, recomenda
associá-las com ocorrências, lembranças ou



histórias significativas. Por exemplo, para
incorporar a palavra "respeito", conta sua
experiência nos Jogos Olímpicos de 1992,
quando era auxiliar do diretor técnico do
"Dream Team", a equipe integrada por es-
trelas do porte de Michael Jordan, Magic
Johnson e Larry Bird, entre outros. Depois
da partida, enquanto relaxava tomando um
refrigerante, Michael Jordan perguntou a
Krzyzewski se ele o ajudaria no treino indi-
vidual durante meia hora. Com essa atitude
humilde, Jordan, a figura máxima do basque-
te de todos os tempos, não somente havia
tratado o auxiliar com o máximo respeito,
como transmitia esse sentimento aos demais
integrantes da equipe.

Liderar estrelas do esporte que superam
em fama, reconhecimento e lucros monetá-
rios o diretor técnico é um grande desafio;
no entanto, o segredo para superá-lo parecia
estar em palavras simples como "respeito" e
"linguagem". Krzyzewski explica que durante
muitos anos utilizou a "analogia da mão"
para descrever de que modo a união de cinco
palavras e conceitos pode caracterizar um
grande grupo. "Cinco dedos formando um
punho são mais efetivos e poderosos que
cinco dedos estendidos", escreve. "Na parti-
da de basquete, os cinco indivíduos devem
atuar como apenas um, como o punho, para
poder alcançar o êxito que nunca consegui-
riam se jogassem de forma independente.
Cada dedo da mão simboliza uma qualidade

fundamental que faz uma equipe grande.
Por isso, sempre colocamos ênfase em cinco
palavras: comunicação, confiança, responsa-
bilidade coletiva, cuidado e orgulho. Cada
uma dessas qualidades é importante por si
só, mas juntas são imbatíveis. Na realidade,
esses cinco dedos podem representar cinco
palavras quaisquer que se queira ressaltar:
o que une a equipe? Quais são os objetivos
comuns? Quais métodos utilizar para dar
coesão?". Que palavras compõem sua mão?

Modelos para a ação
A carreira profissional de esportistas como

Michael Jordan é um baú de histórias inspi-
radoras para Krzyzewski, mas também serve
para motivar equipes fora de jogo. Brandon
Steiner montou uma companhia que há mais
de 20 anos se prontifica a conectar atletas
consagrados e empresários. Graças a sua me-
diação, jogadores e treinadores dos esportes
mais emblemáticos dos Estados Unidos, como
o beisebol, o basquete e o futebol america-
no, dão conferências e participam de even-
tos especiais de empresas como American
Express, Ford, Gillette, Burson Marsteller,
Canon, Coca-Cola, Unilever e MasterCard,
entre outras.

Um dos profissionais que fechou contrato
de exclusividade com a Steiner Sports é Joe
Torre. Embora tenha iniciado sua carreira
como jogador de beisebol, passou ao estrelato
como diretor e administrador dos New York



Yankees. Torre se encarregou da equipe em
1995, quando fazia mais de uma década que
os Yankees não chegavam ao World Series
(o torneio do final da temporada, do qual
participam os vencedores das maiores ligas do
esporte -American League e National Lea-
gue). Em 1996, a equipe não somente dispu-
tou a série, como levou o título, e, dirigida por
Torre, voltou a conquistá-lo outras vezes nos
anos seguintes. "Quando lhe perguntei qual
era o segredo de seu sucesso, ele respondeu
que se concentrava naquilo que podia con-
trolar e se despreocupava em relação ao que
estava fora de seu alcance", comenta Steiner.
"Isso significa, por exemplo, não se atrelar às
lesões, aos erros dos árbitros e a outros aspec-
tos do jogo que podem se tornar motivos de
irritação constante. Sua atenção estava 100%
na estratégia correta e em conhecer suficien-
temente bem as características dos jogadores
para colocá-los em situações em que tivessem
maiores probabilidades de obter êxito."

Para Torre, formar uma equipe de alto de-
sempenho eqüivaleria a reunir um grupo de
pessoas capazes de pensar tanto em si mesmas
como naquelas que as rodeiam, ou seja, indi-
víduos dispostos a trabalhar em prol de um
objetivo comum. Antes do torneio da World
Series de 1999, por exemplo, chamou um a
um dos arremessadores recém-contratados
para perguntar qual, na opinião deles, deveria
ser a escalação. Eles responderam que confia-
vam em sua decisão e que aceitariam o que

ele determinasse. Nenhum deles reclamou
quando soube qual seria a formação, e os
Yankees venceram todas as partidas, batendo
o recorde de conquistas da World Series. Ao
obter o consenso de seus jogadores, Torre
conseguiu que apoiassem suas decisões e se
empenhassem em uma meta comum.

Segundo ele, competir em nível mais
alto não envolve apenas ganhar; contam a
preparação, a coragem, saber entender e
estimular as pessoas, e, principalmente, o
afeto. Vencer é o resultado. Por isso, dedicava
grandes esforços para conseguir que todos
os integrantes da equipe, incluindo os que
davam uma contribuição menor, sentissem
o que era preciso para vencer.

Assim como Torre, os demais atletas da
equipe de Steiner tiveram fama e êxito. Ele
explica que vários fatores fizeram com que
cada um deles desse o máximo de si mesmo:
"ser muito competitivo, ter uma técnica de
trabalho que o levasse a se exigir cada vez
mais e ser motivado desde a infância". De
fato, todos estiveram rodeados por pessoas
que os alentavam: pais, familiares e amigos.

De seu longo contato com atletas e em-
presários, Steiner selecionou dez princípios
que, em seu modo de ver, guiam a ação dos
indivíduos, desenvolvem seus dons naturais
e permitem um rendimento exemplar, tanto
nos esportes como nos negócios:
1. Definir uma meta. "Todos nós fixamos
objetivos, mas os mais realistas devem ser
específicos, alcançáveis, e com prazo para
serem cumpridos. Além disso, é fundamental
desenhar um 'mapa' que estabeleça como
alcançá-los e como medir os avanços."
2. Encontrar um nicho próprio. "Os vencedo-
res que conheço têm um estilo e um percurso
singulares. A mensagem é simples: não se
deve procurar imitar o que os outros fizeram.
É melhor encontrar algo que ainda ninguém
tenha feito."
3. Despertar-se "nervoso". Com "nervoso"
Steiner quer dizer um estado de alerta e
inquietude. "Um pouco de nervosismo, de
medo do fracasso pode nos levar à conquis-
ta", afirma.



4. Lembrar que existem metas mais elevadas
que objetivos pessoais. O que importa é satis-
fazer os desejos e as necessidades dos demais
e estar disposto a trabalhar em equipe quan-
do necessário. "Inclusive os grandes atletas,
como o jogador de basquete Gary Payton e
Wayne Gretzky, do hóquei, entendem que
não podem jogar sozinhos."
5. Fazer "um quilômetro extra". Em qualquer
empreendimento, aqueles que alcançam os
melhores resultados são os que estão dispos-
tos a fazer um esforço extra.
6. Nunca se sabe o bastante. Esse princípio,
de acordo com Steiner, se desdobra em dois.
De um lado, tratar todos da melhor maneira
possível, porque alguém cuja atividade hoje
parece banal pode ser de vital importância
no futuro; de outro, confiar nos instintos e
se arriscar a mudar os planos.
7. Ter foco. Steiner afirma que os campeões
se diferenciam por sua capacidade de se con-
centrar e se preparar desde muito cedo. O
golfista Tiger Woods, por exemplo, começou
a praticar o swing (movimento básico do gol-
fe) antes dos 5 anos.
8. Nada muda se não mudar nada. Esse é
um princípio que, em essência, evita que as
pessoas se satisfaçam com as vitórias obtidas
e as anima a buscar novos caminhos, porque
elas se dão conta de que sem mudança não
há crescimento.
9. Não importa o que acontece, mas o que se
faz com o que acontece. "Todos experimen-
tamos nossa cota de adversidade. Por isso, o
que determina a vitória não se vincula com
o que nos acontece, mas com o que fazemos
daquilo que nos acontece."
10. Adquirir o "hábito" da vitória. "Quando
perguntei ao tenista John McEnroe o que
estava pensando quando obteve sua terceira
vitória em Wimbledon, ele me respondeu
que a primeira coisa que lhe passou pela ca-
beça foi como conseguiria o quarto título. A
vitória vicia. Todos os vencedores me dizem
que querem voltar a prová-la." O hábito da
vitória está ligado a uma disciplina férrea
e, segundo Steiner, para repetir os triunfes
não bastam os dons naturais; os atletas aper-

feiçoam seus talentos, investem tempo em
analisar as derrotas, lembrar-se de êxitos
passados e treinar constantemente.

Rituais de sucesso
Hábito e disciplina também são compo-

nentes cruciais do programa de alto rendi-
mento que Loehr dirige. Como já dito, boa
parte de seu trabalho com atletas e executivos
consiste em trazer à luz as histórias que os im-
pedem de desenvolver seu potencial máximo
e substituí-las por outras. Mas como se aceita
uma nova história e se consegue acreditar
nela com a convicção e a determinação neces-
sárias para torná-la realidade? "A nova história
não está tão arraigada no pensamento como
aquela em que cada um havia colocado toda
sua energia durante muito tempo", explica
Loehr. "A única maneira de a nova história
se afirmar é pôr energia nela, e os rituais têm
importância decisiva nisso."

Rituais são comportamentos que, pelo
efeito da repetição, tornam-se automáticos.
Em geral, são necessários entre 30 e 60 dias
de repetição precisa e sustentada para que um
ritual adquira vida própria. Segundo Loehr,
em 90 dias é possível adotar três ou quatro
rituais que sustentem uma nova história. Al-
guns estão relacionados com a alimentação;
outros, com exercícios físicos e mentais. A
golfista Wie, por exemplo, incorporou ri-
tuais vinculados tanto com o treino do putt
como com sua preparação física e mental.



Alan Lafley, presidente executivo da Proc-
ter 8c Gamble, por sua vez, adotou rituais
que lhe permitiram aproveitar melhor sua
energia. Antes deles, levantava-se entre 5h e
5h30, fazia meia hora de ginástica e chegava
ao escritório entre 6h30 e 7h, sem tomar
café-da-manhã. Trabalhava sem interrupções
até 19h e, ao voltar para casa, retomava tare-
fas pendentes. Depois do programa de trei-
namento com Loehr, Lafley modificou sua
maneira de se alimentar: acrescentou, além
do café-da-manhã, dois ou três lanchinhos
antes do almoço e do jantar, para poder se
manter em um nível de glicemia estável du-
rante o dia todo, em vez de experimentar
elevações e quedas abruptas. E, para deixar
a mente serena, o executivo incluiu a me-
ditação no dia-a-dia, até em suas viagens de
negócios (que ocupam 60% de seu tempo),
quando obrigatoriamente medita entre 5 e
15 minutos diários.

Loehr ressalta que descobriu a importân-
cia dos rituais físicos, mentais e emocionais
no aproveitamento da energia com tenistas
profissionais de primeira categoria. Os me-
lhores competidores desse esporte incorpo-
ram, muitas vezes sem se dar conta, rituais
precisos de recuperação para diminuir o
ritmo cardíaco (de 155 para 135 pulsações,
em média) durante os 15 ou 20 segundos
entre as disputas de ponto de um game, por
exemplo: mudar a raquete de mão, olhar
fixamente as cordas da raquete para não se

distrair, caminhar pomposamente ou adotar
uma postura corporal altiva para adquirir
mais confiança (o corpo e a mente estão
conectados, e a maneira de se movimentar
influi no que se sente). Os tenistas que não
recorrem a rituais automáticos, por outro
lado, mantêm o ritmo cardíaco alto durante
toda a partida e, ao final de duas ou três
horas, estão mais cansados que aqueles que
recuperam sua energia de forma intermiten-
te. No Brasil, um exemplo célebre de ritual
automático é a "inspirada-expirada" que a
jogadora de basquete brasileira Hortência
Macari, campeã mundial em 1994 e vice-
campeã olímpica em 1996, dava antes de
cobrar lances livres. E seu aproveitamento
era de quase 100%.

Segundo Loehr, os executivos enfrentam
exigências ainda maiores que as dos atletas
profissionais. Enquanto estes destinam a
maior parte de seu tempo para treinar e uma
pequena parte para competir, os executivos
costumam agir sob pressão dez horas por dia,
ou mais, e têm pouco tempo para treinar e
se recuperar, tanto física como mentalmente.
Por isso, muitos acabam esgotados, com a
sensação de que não conseguem colocar em
prática todo seu potencial. Já os executivos
que se transformam em "atletas corporativos"
são hábeis no aproveitamento de sua energia.
Criam uma história que os motiva e os impele
a atuar com determinação. Converter-se em
um deles não é impossível.

"O mais difícil é abrir a mente para a pos-
sibilidade de mudança, tomar consciência de
que se pode corrigir o rumo da própria vida",
afirma Loehr. "Mas a maioria das pessoas
acredita que isso não é possível e nem sequer
está disposta a tentá-lo. Assim, quando os
executivos entram em contato com os prin-
cípios comprovados durante anos no esporte,
geralmente se dispõem a modificar hábitos
de vida menos saudáveis e, principalmente,
usam essas lições para atingir a meta do alto
rendimento." «

A reportagem é de Viviana Alonso, colaboradora de
HSM Management.
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