
E possível ganhar um jogo passando a
bola para trás? Esse é o segredo que

o rugby ensina a todos e que pode ser uti-
lizado no mundo corporativo. Para co-
meçar a desvendá-lo, é preciso entender
que o conceito de vencer, no rugby, passa
por diversos valores morais e emocionais.
Depois de cinco anos praticando o es-
porte, sinto que apenas agora consegui
processá-los e sintetizá-los. Quando meu
nome foi chamado entre as convocadas
para o jogo de estréia da seleção brasilei-
ra na Holanda, quando vesti a camiseta
verde-amarela e tirei a foto com o time,
quando ouvi o Hino Nacional, percebi
que o rugby não é apenas um esporte. É a
consciência de que 15 pessoas podem se
unir para fazer seu máximo e, assim, con-

seguir a vitória. Mesmo que seja passan-
do a bola para trás.

O rugby, assim como o futebol de
campo, nasceu na Inglaterra, em 1823 - e
desembarcou no Brasil junto com o fute-
bol, ambos trazidos por Charles Miller.
Difundido principalmente entre os ho-
mens, no início dos anos 90 começou a
ser praticado também por mulheres.
Quem assiste a uma partida pode imagi-
nar que é agressivo, mas, para além dis-
so, verá também a sincronia entre os jo-
gadores e o respeito com os adversários.

O rugby não é complicado, mas sim
repleto de regras. A principal é que a bola
nunca deve cair ou ser passada para a fren-
te, apenas para trás - e o time que tirar o
melhor proveito disso será o vencedor.



No rugby, conseguir a vitória depende
de construir uma equipe sólida. Como a
bola é sempre passada para trás, o êxito
depende de ter jogadores dando suporte
integral ao seu portador. Afinal, quem con-
seguirá correr incessantemente por 110
metros, transpor 15 adversários, encos-
tar a bola no gramado da área de pontua-
ção (ou in goal) e ainda chutar a bola so-
bre os Hs (ou traves) jogando sozinho?

A segurança que nasce da certeza de
que, a cada tropeço ou falta, haverá al-
guém para pegar a bola do chão e seguir
atacando sempre me relembra que o sen-
tido de equipe é o verdadeiro espírito do
rugby. Se um jogador avança para um cho-
que com o time adversário, ao menos
mais um jogador de sua equipe precisa
estar grudado às suas costas para que, no
mesmo momento em que cair no chão,
seja livrado dos jogadores adversários que
tentarão roubar a bola. Na defesa, é preci-
so unir forças não apenas para parar o ad-
versário, como também para recuperar a
bola e criar uma jogada vencedora. Na
seleção brasileira, mesmo vindas de clu-
bes e cidades diferentes, às vezes até ri-
vais, se não confiássemos umas nas ou-
tras, jamais teríamos marcado um try (o
gol do rugby, que vale cinco pontos).

O rugby é também um esporte de-
mocrático. Há espaço para todos: baixos,
fortes, altos ou magros. O indispensável
é aprender a tirar o melhor de cada joga-
dor para levar o time adiante. Aos mais
fortes, é reservado o papel de se chocar
com os outros jogadores, firmar os pés e
garantir a posse de bola. Os mais ágeis,
por sua vez, fintam e liberam a bola para
os mais rápidos, que correm para mar-
car o try. Não se pode esquecer que, se
um deixa de cumprir sua função, o outro
jogador terá mais trabalho para cobrir sua
falha. Por isso, responsabilidade é chave
no rugby - como é na vida dos negócios -
para que a bola que vai para trás avance
até a vitória.

Outras palavras que traduzem o es-

pírito do rugby são superação e discipli-
na. A jogadora ao lado sempre precisará
de mim; por isso, não importa o que acon-
teça, preciso estar sempre por perto. Caso
eu caia, preciso me levantar o mais de-
pressa possível para evitar que a compa-
nheira perca a bola e deixemos de mar-
car o ponto. Assustar-se diante das
adversárias é impensável: o fato de ser-
mos menores do que elas, por exemplo,
deve se transformar em incentivo para
usarmos a criatividade e transpô-las. É
assim que atuam os times campeões.

Mas é também preciso saber quan-
do parar - talvez a mais difícil decisão do
jogo. Abrir mão de disputar uma partida
decisiva devido a uma lesão é uma esco-
lha delicada. Mas dar lugar a outro joga-
dor com melhores condições faz parte
de entender o sentido de equipe - além
de ser um exercício de autoconheci-
mento, ao se perceber os limites do cor-
po e o peso das próprias atitudes.

Para conciliar tudo isso, susten-
tabilidade nas ações é o segredo - e é
também o que as empresas devem culti-
var. De que vale um colaborador conse-
guir os melhores resultados trabalhando
sozinho? Se amanhã ele deixar a empre-
sa, a companhia estará em apuros.

Se temos algo a aprender nesse sen-
tido, no rugby, um exemplo é a seleção
argentina. Sem uma história de destaque
no esporte, e tendo passado por vários
reveses - que incluíram até mesmo um
jogador em convulsões em pleno vestiá-
rio -, deixou para trás equipes de elite,
como as seleções da Nova Zelândia e da
França, e conquistou o terceiro lugar na
Copa do Mundo de 2007. É um exemplo
de que, para ganhar, pode-se até passar a
bola para trás, mas jamais deixá-la cair. E
também de que, para construir vitórias
com sustentabilidade, todos os jogado-
res precisam ter papel principal.

'Repórter de AMANHÃ, Fernanda viajou para a
Holanda em maio, integrando a seleção brasi-
leira de rugby no torneio Amsterdam Sevens
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