
Planejamento e contatos são úteis para ex-atletas  
André Lobato 
 
Aprendizado adquirido no esporte enriquece trajeto após Olimpíadas  
 
A curto prazo, a ginasta Daiane dos Santos, 25, está incomunicável e concentrada nos Jogos 
Olímpicos de Pequim, que começam no próximo dia 8. Quer conquistar pela primeira vez uma 
medalha olímpica. 
 
A médio prazo, ela é uma atleta bem-sucedida que, desde 2003, já projeta sua carreira para 
quando deixar os pódios: irá se formar em educação física. 
 
Ela trancou o curso no primeiro semestre deste ano, mas deverá voltar à faculdade quando 
chegar ao Brasil, segundo sua mãe, Magda dos Santos. "Ela quer trabalhar com crianças 
portadoras de deficiência e vencer preconceitos." 
 
Outros atletas olímpicos, além de Daiane, planejam trajetórias profissionais para quando se 
aposentarem dos torneios -e aliam a isso características obtidas no esporte. 
 
O tenista de mesa Hugo Hoyama, 39, que irá jogar neste ano, diz que levará disciplina, 
dedicação e paciência para a nova carreira, que deverá planejar quando voltar de Pequim. 
 
"Não penso em deixar o esporte de lado", diz. "Posso ajudar como técnico ou como dirigente. 
Dependerá de convites." 
 
Oportunidades 
 
Assim como alguns esportistas traçam suas carreiras com antecedência, outros usam os 
contatos e as chances proporcionadas pelo esporte para construir uma trajetória logo após a 
aposentadoria. 
 
Hortência Marcari, 48, prata pelo basquete na Olimpíada de Atlanta, em 1996, conta que, 
quando se viu fora das quadras, preparou-se para aproveitar as oportunidades que surgissem. 
 
Atualmente, ela é diretora comercial e de relações públicas do Instituto Wanderley 
Luxemburgo e faz aulas de gestão de marketing esportivo. 
 
"Eu não queria ser técnica, queria aprender gestão, como administrar uma empresa. Por isso 
aceitei o cargo", conta. 
 
Os ensinamentos do trabalho e do curso juntaram-se à experiência. "Sempre tive muita 
intuição. Antigamente, não existia curso de marketing ou de gestão. Eu fazia minha gestão, 
meu marketing." 
 
Para o nadador Fernando Scherer, 34, bronze no revezamento 4 x 100 na Olimpíada de 
Atlanta, a experiência de conhecer vários lugares e pessoas, adquirida nas competições, foi 
fundamental para a trajetória. 
 
Fora das piscinas desde janeiro de 2007, sua carreira agora é outra: a de empresário. Com 
seis companhias diferentes, Scherer conta que o "networking" foi fundamental para o sucesso 
pós-olímpico. 
 
"Viajo o mundo inteiro e conheço gente. Às vezes, da troca de cartão em uma boate saem 
bons negócios", destaca. 
 
Xuxa, como é conhecido, diz que aprendeu a disciplina no esporte. "Acordar cedo, abrir mão 
das coisas e trabalhar em equipe" são, em sua opinião, características fundamentais para o 
trabalho. 
 



 
Leia mais: 
 
Esportista orientou-se para estudo  
 
Quando deixou as competições, o atleta Nelson Prudêncio, 64, medalhista de salto triplo em 
1968 e 1972, decidiu enveredar-se pela carreira acadêmica e, assim, estudar os fenômenos 
que viveu na prática. 
 
Prudêncio fez doutorado na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e pesquisou como 
identificar e treinar talentos para o salto triplo. Atualmente, é professor da Ufscar 
(Universidade Federal de São Carlos), no interior paulista. 
 
"Já me preparava anteriormente para a carreira acadêmica", conta. "A trajetória do desportista 
tem de estar orientada ao estudo." 
 

 
Leia mais: 
 
Atitude "olímpica" habilita carreira  
 
Características como disciplina e superação podem ser aproveitadas por profissionais 
 
O espírito olímpico do esportista pode ser levado para o planejamento da carreira, desde a 
conquista do emprego até a tomada de posições de liderança. 
 
Para Nina Viswanathan, diretora de desenvolvimento corporativo da Monster, empresa de 
recrutamento on-line, quem busca sucesso profissional deve ter habilidades como organização, 
persistência e disciplina. 
 
"Um atleta é capaz de entender objetivos e ter um plano de trabalho", avalia. 
 
A capacidade de superar períodos de baixo rendimento, como, no caso dos esportistas, os que 
sucedem a lesões, é fundamental para o desenvolvimento contínuo da carreira, diz Roberto 
Britto, gerente de recrutamento da Robert Ralph. 
 
Além disso, acrescenta, o esportista tem em mente os ganhos de melhorar o desempenho: 
"Ele colhe, conseqüentemente, ganhos financeiros". 
 
O iatista Lars Grael, 44, destaca nos campeões a habilidade para realizar. "A um atleta bem-
sucedido não basta ter talento e aptidão física. A capacidade de transformar utopia em sonho e 
sonho em realidade é o que define suas conquistas." 
 
Após um acidente que levou à amputação de sua perna direita em 1998, Grael diz que sua 
capacidade de competição ficou reduzida. "Mas isso aumentou minha devoção e, neste ano, fui 
campeão na classe Star", diz ele, que é consultor voluntário dos Jogos Mundiais Militares, que 
serão realizados em 2011, no Rio de Janeiro. 
 
Rotatividade 
 
Assim como os atletas -principalmente os jogadores de futebol- trocam freqüentemente de 
time, o profissional de hoje deve se prevenir para a alta rotatividade, diz Moisés Balassiano, 
especialista em gestão de carreiras. 
 
"Está cada vez mais difícil ser um executivo de uma mesma empresa a vida inteira", avalia. 
 
Segundo Balassiano, é preciso estar preparado para aceitar decisões de diferentes "técnicos" 
e, ao mesmo tempo em que se pensa individualmente a carreira, cooperar com o time. 
 



Para quem tem experiência como atleta, consultores aconselham mencionar as realizações no 
currículo. 
 
"O texto deve ser escrito de forma simples e direta, localizando o esporte, o tempo e a 
projeção, como equipe e títulos", enumera Geraldo Gianiselo, sócio-diretor da Across. 
 
Ele acrescenta que a presença desse lado "olímpico" do currículo mostra uma capacidade de 
envolvimento e dedicação "que é inerente a qualquer sucesso no esporte". 
 

 
Leia mais 
 
Ex-nadador cria método de ensino  
 
Gustavo Borges, 35, que ganhou três medalhas nos Jogos de Atlanta, planejou em 2000 que 
pararia de nadar dali a quatro anos. 
 
Ainda imerso nas piscinas, começou a projetar, junto com o colega de esporte Renato 
Ramalho, novos desafios: a construção de academias e o desenvolvimento da Metodologia 
Gustavo Borges de ensino de natação. 
 
"O atleta treina, mas pode ganhar medalha ou não. Isso ajuda no desenvolvimento, na 
determinação para seguir um objetivo", avalia. 
 
"A diferença é que a temporada [de um negócio] é um pouco mais longa do que a do esporte", 
pondera. 
 

 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 3 ago. 2008, Empregos, p. 2-3. 


