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A fórmula do sucesso está com nossos ídolos do esporte, que têm em comum não apenas 
idéias fantásticas, mas a capacidade e o foco para executá-las. 

Vários autores indicam insistentemente a inovação como fator imprescindível para o 
crescimento consistente, por isso, espero que já esteja claro para o universo empresarial que 
os grandes sucumbirão aos mais ágeis; que as inovações radicais continuam ocorrendo na 
maioria dos mercados, produtos ou serviços; que as freqüentes alterações no ambiente de 
negócio exigem maior resiliência nos modos de pensar e agir de toda organização. 

Deixemos de lado o poder de improviso, pois ele serve para salvar uma situação perdida, 
aquela na qual se aceita um resultado próximo ao projetado. Refiro-me à criatividade no 
desenvolvimento de um produto, serviço ou modelo diferenciado de oferta de ambos e que 
tenha valor agregado. 

Então, o que falta para o sucesso empresarial? Criatividade? Não creio! Especialmente para 
nós, brasileiros, que nos intitulamos “povo criativo”. Devemos ter é mais disciplina na 
implantação ou execução do planejado. 

Todos nós já passamos por isso: quantas idéias de projetos pessoais já tivemos? Iniciar uma 
atividade física, dietas, leituras, interromper vícios nocivos à saúde, entre outros. Chegamos 
até a marcar datas de início, bons planejadores que somos. Quantos desses conseguimos 
implantar com sucesso? Isso ocorre também nas organizações. Então, qual a solução desse 
impasse? Parar de ter idéias fantásticas? Não acredito, pois seria inibir a evolução! 

Convido-os a buscar a fórmula com nossos ídolos. Treinadores de futebol, vôlei e atletas em 
geral, que obtêm sucesso – todos eles têm em comum não apenas idéias fantásticas, mas a 
capacidade e o foco para executá-las. 

Disciplina é um bom tempero! Com disciplina, mesmo que você esteja trabalhando uma idéia 
razoável, terá a resposta clara dos resultados a serem obtidos. Assim, poderá achar melhores 
alternativas para redirecionar as ações e alcançar o resultado planejado. Falo em rever as 
táticas para atingir os resultados do planejamento estratégico. Sem disciplina você nunca 
encontrará o valor da sua idéia. Seria ela realmente boa? 

Disciplina é questão de dedicação, é o fator-chave de sucesso para qualquer idéia que se 
imagine. Traçar um bom plano sem disciplina na execução é passatempo! Não traz o resultado 
esperado. É frustrante para toda a organização! Em resumo, como vários estrategistas de 
renome internacional já disseram: “não importa que você tenha poucas idéias, mas na hora de 
executá-las, implemente-as com disciplina”. 
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