
m meados de março de 2007,
o iatista Lars Grael, duas vezes
medalhista olímpico, assumiu
o cargo de superintendente
do público na Light do Rio de
Janeiro, companhia energé-
tica de propriedade privada.

Ele conseguiu fazer, na prática, a transição
simbólica de que trata todo este Dossiê: de
atleta a gestor.

Na verdade, Grael já havia feito essa transi-
ção, mas para gestor no setor governamental:
foi Secretário Nacional de Esportes do governo
federal, entre 2001 e 2002, e secretário de Esta-
do da Juventude, Esporte e Lazer do governo
estadual paulista, de 2003 a 2006. Assim, testou
na vida real, com projetos bem-sucedidos, sua
receita de desempenho superior, concebida
no dia-a-dia de atleta: um mix de fibra, disci-
plina, dedicação e patriotismo saudável. Sim,
pelo que indica Grael, o patriotismo pode ser
útil até numa empresa privada, num mundo
globalizado, em que as corporações disputam
os clientes como se fossem medalhas.

Grael também tem outro ingrediente que
pode ser mágico tanto na carreira de atle-
tas como na de executivos: a capacidade de
superar problemas, dificuldades, barreiras.
Desempenho hoje é mais ou menos sinônimo
de superar problemas, afinal. Salta aos olhos
o fato de ele não se abater diante deles, nem
com sua perna amputada no acidente sofrido
em 1998 -tanto que Grael voltou a competir
depois disso. O iatista é quase um estudo
de caso de alta performance individual, como
se vê nesta entrevista exclusiva à gerente de
conteúdo da HSM do Brasil, Lílian Feres.

Você é um atleta que virou gestor, tomando o
caminho inverso do sonhado por alguns gestores
de empresas, que é o de virarem atletas [risos].

Por isso, está mais do que qualificado para res-
ponder a uma pergunta que está na mente de
todos: existem qualidades comuns aos atletas
e gestores de melhor desempenho? Ser atleta
ajuda realmente a ser gestor?

Ajuda. O esporte, ainda mais para quem
chega a um nível olímpico, acaba forçando
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você a ter fibra, tenacidade, garra, persistência,
determinação. São valores e atitudes que ficam
para sempre na índole do atleta, mesmo de-
pois que se torna um ex-atleta, e isso contribui
para o sucesso em qualquer profissão.

Meu pai, que era desportista, nos passou o
que eu acho que há de mais importante para
a carreira esportiva: a disciplina, a dedicação
e o patriotismo. O patriotismo pode parecer
piegas, mas ele é determinante na busca de
um grande resultado. Quando você está em
condições de igualdade com um adversá-
rio numa Olimpíada, por exemplo, onde
todos têm talento, bom julgamento, base,

treinamento e preparo físico, o que pode
ser decisivo é o preparo emocional. Na hora
em que você está cansado ou abatido, com
frio ou com calor, e tem de puxar força de
algum lugar, você pensa o que pode repre-
sentar o seu triunfo na auto-estima de seu
país -é o lado em que patriotismo saudável
é importantíssimo.

Acho que o patriotismo pode ser eficaz até para
os gestores de empresas neste mundo globaliza-
do. Essa receita de desempenho que junta fibra
com disciplina, dedicação e patriotismo saudável
é o que explica a incrível recuperação da tragédia
que lhe aconteceu em 1998? Muitas vezes, os
gestores caem, desistem diante de dificuldades
bem menores...

Acredito, sim, que esses valores foram
importantes para que eu entendesse o que
eu tinha e o que eu teria de fazer para supe-
rar aquilo. Como também foi importante, é
claro, a solidariedade do povo brasileiro, o
carinho da família e dos amigos dos espor-
tes... E, sobretudo, das pessoas que eu tive
a oportunidade de conhecer, que passaram
por situações semelhantes e eram bem-suce-
didas na vida. Por isso, eu procuro hoje ser
uma referência para outras pessoas.



O esporte nos ensina a grande lição: você
não pode se entregar nunca, tem de lutar até
o final. Eu já perdi regatas ganhas e já ganhei
regatas perdidas. Não podemos entregar os
pontos jamais, porque os resultados mudam.
Isso é, de certo modo, ter fé na vida, acreditar
que a vida vale a pena.

E como você gerencia o fato de ser atleta e gestor
ao mesmo tempo?

Na verdade, eu ocupo três funções simul-
taneamente: a de esportista, a de gestor e
ainda a de líder político setorial [Grael tam-
bém é o presidente da Comissão Nacional de
Atíetas, entre outros cargos]. O fundamental
é saber separar os interesses, o que requer
certo desprendimento.



Por exemplo, eu como gestor na vela te-
nho de defender a coletividade no esporte,
mas não posso usar a gestão em benefício
próprio como atleta candidato a conquistar
vaga em alguma competição (aí vem uma
questão ética, que é muito firme). E como
gestor esportivo e líder político setorial, eu
não posso beneficiar o meu esporte. Então
tenho de gerenciar isso muito bem, de forma
que não entre em conflito de interesses, sen-
do fundamental separar o público do privado
e a gestão esportiva da prática esportiva.

Mas acho que a experiência de um cargo
enriquece o exercício de outro. Por exemplo,
é importante para o líder político que atua
nessa área ter noção de gestão esportiva. Eu
defendo que o gestor esportivo tenha sido
um atleta, que tenha vivenciado o esporte e
suas necessidades. Até porque somente assim
uma pessoa tem cumplicidade com o setor
que ela representa.

Qual é a emoção da competição esportiva?
Ela pode ser saudável no mundo dos negócios
como é no esportivo? Ou ela é principalmente
um vício?

Eu acho que o mundo dos negócios é mais
competitivo do que o dos esportes. E, pior,
porque nem sempre a competição é tão sau-
dável e com regras tão claras. Então, o que
o esporte ensina para a vida profissional e
empresarial é que a competição pode e deve
ser algo saudável.

Se a competição vicia? Não sei... Mas até
hoje eu gosto de sentir aquele friozinho na
barriga, o nervosismo numa pré-largada de
regata de vela... Desse tipo de adrenalina
eu sinto falta: gosto de me preparar para a
competição e ter depois o gosto da vitória
-ou até o da derrota.

Como você trabalha a derrota?
O fundamental é você "organizar" a der-

rota para uma nova tentativa e sem cometer
os mesmos erros. Acho que assim são os ne-
gócios, assim é a vida. O esporte ensina muito
para a gente, não?!

Você disse que, no esporte, as regras são cla-
ras... Como transportar isso para o mundo dos
negócios?

O Brasil que dá certo hoje é o Brasil em-
presarial. Só que ainda carece de regras mais

claras, mais bem definidas. E isso deveria vir
do governo.

Nós vivemos num país que tem um Código
Civil muito amplo, um volume enorme de
leis, que até se sobrepõem e se contradizem,
onde não'há regras claras para seu funcio-
namento, em que o mundo político é uma
prova de quanto tudo isso é obscuro. Num
lugar assim, você certamente tem dificuldade
de entender o certo e o errado, o ético e o
imoral... E isso se reflete na vida empresarial.
Seria preciso mudar o país para mudar o
mundo dos negócios, na verdade. Eu confesso
que era socialista e estatizante até conhecer
a máquina estatal...

Pode nos explicar isso?
Eu defendia que a solução para o Brasil

vinha pela eficiência do Estado. Depois que
tive a experiência de trabalhar em governo,
deu para ver quanto o governo é ineficiente
com o dinheiro público. Ele arrecada muito e
gasta mal. Os poderes constituídos são muito
corporativistas —o Judiciário, sobretudo, e o
Legislativo também. Eles atendem a socieda-
de, sim, mas primeiro se atendem. Ao ver isso,
eu passei a defender que o governo requer
muito mais agilidade, tem de ser mais liberal,
o Estado menor, mais enxuto. E assim se defi-
niria melhor a regra do jogo empresarial.

Gostaria que você falasse um pouco sobre sua
experiência de gestão no setor público. Você
conseguiu implementar suas idéias?

Como secretário de esportes do governo
FHC, o que fiz, na verdade, foi ampliar os
programas já existentes, estendendo-os para
o território nacional. Eram programas como
Esporte Solidário e o projeto de fabricação
de material esportivo em presídios, que era
o Pintando a Liberdade, anteriores à minha
chegada ao governo federal. Eles surgiram
na gestão do ex-ministro Pele, mas existiam
de forma simbólica. A minha luta foi no
sentido de enviar uma explicação à socie-
dade do porquê desses programas, de qual
é o papel social do esporte. Busquei fazer o
possível para obter avanços significativos na
política esportiva nacional. Mas tive grandes
dificuldades. Tive de aprender a lidar com a
ineficiência do Estado...

Outro projeto muito importante em que
investi, e que surgiu na gestão do ministro



Carlos Melles, foi o Esporte na Escola. Por
meio desse programa consegui pelo menos
influenciar o Congresso Nacional e o Mi-
nistério da Educação para resgatar a edu-
cação física obrigatória na escola e permitir
que o recurso público destinado à educação
pudesse ser aplicado na prática esportiva,
em quadras poliesportivas, no calendário
esportivo escolar. A mesma visão eu tive como
secretário estadual paulista com o Programa
Esporte Social e com o Projeto Navega São
Paulo, que é uma derivação do Projeto Na-
vegar, que já existia e que eu implantei no
governo federal.

Esses programas, de certa forma, ainda
existem, com nomes diferentes... O Projeto
Navegar é hoje uma ação dentro do projeto
Segundo Tempo, do atual governo Lula. E
o Esporte Solidário e Esporte na Escola fo-
ram fundidos num só programa, que é este
Segundo Tempo. Mudaram de nome, mas
a essência é basicamente a mesma. Então, é
possível fazer as coisas acontecer no governo,
sim. Precisa-se de bastante fibra e persistência,
algo que os atletas normalmente têm.

Interessante: você não tem a vaidade de ter um
programa seu, dispõe-se a executar programas
alheios. Mas se dispõe a rompê-los quando ne-
cessário também, não? Foi mais ou menos isso
que você fez em sua presidência na Federação
Brasileira de Vela de Motor (FBVM), quando, no
início deste ano, ao assumir o cargo, solicitou in-
tervenção do Comitê Olímpico Brasileiro (COB)?

Precisei auditar as contas da entidade
e, ao constatar um rombo muito grande

decorrente de dívidas contraídas por causa
de sistema de bingo, tomei, sim, a atitu-
de drástica de solicitar a intervenção do
COB. Após uma série de análises, do COB
e de nosso Conselho Fiscal, decidiu-se que
o COB passaria a comandar a Federação
Brasileira e ele tornou-se responsável por
executar os recursos previstos para a vela,
garantindo a programação da vela pan-
americana e olímpica. Fiz tudo isso para
garantir que a vela não sofresse pela situa-
ção de inadimplência. Em contrapartida,
eu passei a atuar como diretor de vela, em
cargo voluntário, dentro do Comitê Olím-
pico Brasileiro.

Por que você defende a obrigatoriedade da edu-
cação física na escola? Nem todos nascem para
fazer esporte...

Mente sã em corpo são. A pessoa que
tem desenvolvimento intelectual sem ter
desenvolvimento físico não é uma pessoa
saudável nem no aspecto intelectual. Eu
acho que a educação física é uma matéria tão
importante quanto matemática, português,
literatura. Desenvolve a disciplina, o espírito
de equipe, a interação com a natureza e
com o próprio corpo para explorar capaci-
dades, o respeito às regras, que são muito
claras no esporte. A educação física hoje,
em qualquer país sério, não só é obrigatória,
como também uma prática diária -e não
apenas semanal como é no Brasil.

Conseguir resgatar a obrigatoriedade foi
um avanço, mas ainda está muito aquém de
uma situação ideal. Atualmente, o problema
da educação física brasileira é que ela é bem
pouco lúdica e pouco participativa.

Achar que fazer um trabalho de infor-
mação e desenvolver o intelecto do jovem
é a solução é um erro. Ele tem de intera-
gir com a natureza e ter conhecimento de
seu corpo, explorar suas capacidades...
Não estou falando de formar atletas, mas
cidadãos capazes, que exercitem não só a
mente, mas também o físico, e o respeito às
regras. Isso é fundamental. Só o corpo sem
a mente é ruim, só a mente sem o corpo é
pior ainda.



Você migrou de um único esporte, a vela, que é
de elite e campeão, e passou a atuar em vários
esportes em seus cargos políticos. Mudaram
suas perspectivas com isso? Pergunto porque
podemos fazer um paralelo com executivos de
um departamento da empresa que ascendem a
cargos de liderança mais gerais...

Aí é que está: eu sempre fui um apaixo-
nado por esportes, da maneira mais ampla.
Pratiquei vários esportes no colégio e na qua-
dra perto de onde eu morava em Brasília.
Mais que isso: sempre fui um apaixonado por
ler os cadernos esportivos de jornais e revis-
tas, procurando adquirir, como autodidada,
uma cultura multiesportiva. Meu pai, como
eu disse, também praticou vários esportes e
presidiu entidades esportivas.

A questão da vela na minha vida surgiu
corno legado de família e por parte materna.
Meus tios foram tricampeões mundiais e pas-
saram para a gente (eu e meus irmãos) esse
conhecimento. Mas eu sempre mantive o conta-
to com outros esportes, até porque ter freqüen-
tado seisjogos olímpicos me permitiu grande
interação com esportistas de outras áreas, em
que criei amizades, relacionamentos.

Quando eu tive a oportunidade de ser um
gestor público na área de esportes, coloquei
em prática um pouco desse conhecimento
e o aprimorei muito. Eu passei a entender e
a pesquisar muito mais as outras entidades,
as outras modalidades, suas características,
demandas, dificuldades e objetivos. Acho que
o mesmo pode acontecer com os gestores
-interessar-se pelo todo da atividade e apri-
morar seu conhecimento nesse todo.

Só para tocar no tema dos ciúmes, tão comuns no
mundo corporativo, você teve ciúmes das meda-
lhas de ouro e prata de seu irmão Torben?

Não. O Torben para mim é um ídolo. Eu
sempre achei que ele abriu caminhos para
minha geração de velejadores. Ele é um pou-
co mais velho do que eu e, no início, ele era
mais determinado, talvez mais talentoso. Eu
tenho um orgulho muito grande de aprender
a velejar com ele. Na verdade, eu era proeiro
dele. Algumas vezes a gente chegou até a
competir um contra o outro, aí houve uma

rivalidade intensa. Mas, na vela olímpica,
quase sempre a gente concorreu em classes
diferentes. Então era sempre um torcendo
pelo outro, um apoiando o outro.

Torben é e o maior medalhista da história
da vela internacional em número de meda-
lhas e o maior medalhista absoluto da história
olímpica brasileira. É motivo de orgulho e
estou sempre por perto para apoiá-lo.

Em Sydney [2000], eu estive lá como
sparring dele, como o barco referência de
velocidade. E em Atenas [2004] eu estive
como coordenador técnico de meu irmão.
Também continuo velejando e competindo
e até ganhando títulos, mas consciente da
minha limitação. Já não posso repetir os meus
feitos de antes do acidente.

Para finalizar, gostaria que você nos contasse
um pouco da experiência de lançar um livro, A
Saga de um Campeão, em 2002, e de ter um blog.
Você se tornou um comunicador. Isso é essencial
para o gestor?

Eu acho que, à medida que você é iden-
tificado como referência de algo que faz, é
preciso encontrar uma forma de comunicar
seus valores à sociedade ou a seu público es-
pecífico. No meu caso, acabei tornando-me
referência por causa da vida dedicada ao es-
porte, das conquistas e derrotas (isso também
é uma referência) e da combinação disso
com a adversidade que eu sofri. Já a internet
é um instrumento eficaz de comunicação e
também eficiente para a parte empresarial. E,
como eu vivo das minhas palestras, a melhor
forma de me comunicar com meus clien-
tes hoje é pelo site; lá todos vêem o que eu
faço. Em contrapartida, recebo centenas de
e-mails diários, aos quais eu faço questão de
responder, a todos, com a ajuda da Renata,
minha mulher.

Você sempre foi um comunicador?
Não, isso eu desenvolvi depois. Eu sempre

fui extrovertido, mas a habilidade de comu-
nicação veio com o tempo. »

A entrevista é de Lílian Feres, gerente de conteúdo da
HSM do Brasil.
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