
O talento de Rafa Nadal chega às salas de aula  

Wimbledon, Roland Garros e até uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim. O ano 
passado foi um dos melhores para Rafa Nadal, que se consagrou como número um no mundo 
do tênis. O ano de 2009 não poderia ter começado de maneira melhor, com uma disputa final 
árdua em que derrotou Roger Federer e lhe valeu o título do Open da Austrália. A partir de 
agora, Nadal poderá somar a seus recordes uma outra façanha: sua trajetória esportiva 
inspirou um caso de estudo na escola de negócios IESE, que utilizará sua figura para analisar a 
importância e a identificação do talento, que deve ser administrado desde a infância. 

Santiago Álvarez de Mon, professor do IESE e autor do caso, explica que a pesquisa, inspirada 
no “esportista mais admirado da Espanha”, será vertida para o inglês e utilizada nas aulas que 
a escola de negócios ministra na Espanha, mas também será levada ao novo campus do IESE 
em Nova York, além dos programas que desenvolve na América Latina e na China. As lições 
que se podem aprender sobre a forma como Rafa Nadal administrou sua carreira esportiva 
“são universais” e podem ser aplicadas tanto a presidentes de grandes empresas como a 
jovens profissionais que estão começando no mundo corporativo, garante o autor. Para os 
novos, o tenista é exemplo de como cultivar valores como humildade, disciplina e sacrifício, 
não apenas para atingir o ponto mais alto da carreira, mas também para se manter no alto 
sem perder a perspectiva. Para os que já atingiram o ápice da carreira, o tenista é modelo de 
como encarar o futuro em um cargo que tem data de validade para expirar. 

Álvarez de Mon explica que o importante é saber que nada é para sempre, e que ser o número 
um não é título vitalício. Encarar tal situação de um ponto de vista realista significa “que é 
fundamental conferir perspectiva ao personagem que você representa, para que você possa 
desfrutar de sua condição de ‘ex’”, diz. Depois de várias entrevistas com Nadal e com pessoas 
próximas a ele para o desenvolvimento do caso, Álvarez de Mon acha que o esportista está 
plenamente consciente e fala abertamente do seu futuro.  

“Trata-se de um homem jovem, de 22 anos, que não tem vontade de abandonar o que faz e 
não se vê fora das quadras a curto prazo”, todavia, fala abertamente do seu futuro e se 
prepara para o dia em que deixará de ser o número um do tênis. “Nadal investiu na pessoa (e 
não só no profissional)” para que pudesse viver e desfrutar de outras coisas além do título 
esportivo. “Seja o que for que ele venha a fazer no futuro, ele o fará com muita intensidade”, 
diz o autor do caso, para quem o segredo de encarar o futuro, assim como o de planejar o 
quadro de diretores de uma empresa, passa pela conscientização de que “um cargo é algo 
circunstancial”, e deve-se falar disso com naturalidade. “A aposentadoria sempre chega, 
portanto é preciso saber distinguir o personagem da persona (máscara)”, o que requer um 
trabalho importante de reflexão e de “disciplina mental”. Para isso, não basta ter talento, é 
preciso também treinamento. 

Talento 

Para Álvarez de Mon, talento é algo que se encontra no DNA da pessoa, mas “que é preciso 
trabalhar e incentivar”. Rafa pegou uma raquete pela primeira vez aos três anos, e foi seu tio 
Toni Nadal (hoje seu treinador) quem descobriu que o garotinho tinha talento só de ver como 
jogava as pernas sem que ninguém o tivesse ensinado. Aos 12 anos, Nadal se tornou campeão 
da Europa em sua categoria. “No talento, há uma parte que é precoce, que é inata.” É aí que 
entra em cena a figura do treinador, “responsável por identificar, selecionar e desenvolver 
esse talento”, observa o professor do IESE. Contudo, até que ponto o talento é fruto da 
natureza e até onde é possível treiná-lo? “Às vezes, é difícil saber quem somos, mas sem 
dúvida sabemos quem não somos”, diz Álvarez de Mon, para quem o importante “é trabalhar o 
dom, senão ele se perde”.  



Aí, por mais que alguém se esforce para ser algo que não corresponde ao seu talento, jamais 
conseguirá se destacar. Como exemplo, o especialista lembra a trajetória esportiva de Michael 
Jordan, cuja carreira chegou ao seu ponto máximo no basquete. Contudo, no momento em 
que ele tentou estender seu sucesso a outras disciplinas, como o beisebol, não conseguiu. 

O autor do caso chama a atenção para a importância do ambiente em torno de Nadal como 
fator de incentivo para o desenvolvimento do seu talento. Sua família, seu treinador, seus 
amigos e sua noiva fazem a ponte do jogador com a realidade. No caso de Rafa, as pessoas 
que o rodeiam desempenham o papel de assessores, mas qualquer decisão sobre sua carreira 
sempre depende dele. Foi assim também quando, aos 12 anos, teve de escolher entre 
prosseguir com o futebol, esporte em que também se destacava, ou se dedicar de corpo e 
alma ao tênis. Como qualquer menino que quer jogar com os amigos, a escolha deveria ter 
recaído sobre o futebol, porém sua família o ajudou a reconhecer o talento que tinha para o 
tênis. Agora, como explica seu empresário, o ex-tenista Carlos Costa, a equipe que rodeia Rafa 
Nadal continua sendo importante em sua carreira, não só do ponto de vista técnico, mas 
também do ponto de vista do estímulo, transmitindo a ele “muita energia positiva em seus 
momentos de insucesso”. Para Costa, “a cabeça representa 90% do sucesso do tenista”. 

Para Álvarez de Mon, os adjetivos que definem a personalidade de um esportista de elite como 
Nadal, e que poderiam ser aplicados a um alto executivo, são: disciplina, constância, energia e 
perseverança. Para ele, “é preciso trabalhar essas qualidades dia a dia”, embora “a dupla 
invencível seja o caráter e o talento”. No caso de Rafa Nadal, o talento é algo inato que foi 
florescendo ao longo de toda a sua vida esportiva, juntamente com o apoio de seu tio e 
treinador, enquanto o caráter se forjou no âmbito profissional, mas também no pessoal. 
Quando o tenista espanhol tinha apenas oito anos, já vencia torneios em que competiam 
jogadores quatro ou cinco anos mais velhos do que ele. “É nessa época que os pais têm um 
papel fundamental no sucesso”. Agora, esse papel é completado por seu empresário, pela 
família, amigos, por sua noiva e até por Manacor (sua cidade natal), isto é, por todo o seu 
entorno, observa o professor do IESE. 

O caso também faz referência à relação de Nadal com o tenista suíço Federer. “São dois 
gentlemen que competem de forma muito elegante”, observa Álvarez de Mon. Ele lembra que 
Nadal propôs o nome de seu rival como candidato ao prêmio Príncipe das Astúrias (prêmio 
anual de caráter internacional concedido em 8 categorias, incluindo a esportiva). A última final 
do Open da Austrália foi um exemplo da boa relação que os dois jogadores cultivam mas, 
principalmente, foi uma lição de como perder e ganhar com elegância. Até chegar esse 
momento e se tornar o número um do mundo, Nadal foi derrotado várias vezes por Federer, 
hoje o número dois, porém a perseverança e a aprendizagem contribuíram, entre outras 
coisas, para o resultado da final da Austrália, com a vitória do tenista espanhol. Para Álvarez 
de Mon, uma qualidade que deve ter todo executivo “é a disposição natural para a 
aprendizagem, além de manter uma relação natural com o erro”. 

Lições do número um do mundo 

Mas o que um diretor pode aprender com Rafa Nadal? Para Santiago Álvarez de Mon, há dez 
lições fundamentais: 

1. Talento: toda pessoa nasce com um talento diferente. O segredo está em escolher uma 
profissão que permita desenvolvê-lo. Embora o talento esteja marcado pela genética, é 
necessário adestrá-lo para que floresça com força. Rafa Nadal começou a jogar tênis com 5 
anos, aos 7 ganhou seu primeiro campeonato, aos 12 foi eleito campeão da Europa em sua 
categoria e, aos 22, tornou-se o número um do mundo. 

 



2. Caráter: o tenista espanhol é um exemplo de como um caráter forte e decidido pode 
impulsionar a carreira até o topo. Junto com o talento, o caráter é o segundo motor de uma 
dupla invencível. 

3. Aprendizagem: no esporte, assim como na empresa, é preciso ter uma relação natural com 
o erro e estar disposto a se esforçar. Em Nadal, nem tudo é técnica, mas também controle 
mental e inquietação para aprender sempre. Até desbancar Federer como número um do 
mundo, o espanhol foi derrotado em várias ocasiões por seu rival. 

4. Valores: antes de chegar a ser o número um, foi preciso trabalhar valores como a 
humildade, para que houvesse raízes mais sólidas para encarar o sucesso, mas também para 
saber diferenciar a pessoa que está por trás do personagem esportivo e midiático. 

5. Equipe: um tenista é um exemplo de competidor solitário na quadra, mas há sempre uma 
equipe que o apóia. O treinador ou o empresário exercem o papel de assessores fora das 
quadras, mas uma vez iniciada a partida, a responsabilidade recai integralmente sobre o 
tenista, assim como ocorre com o executivo. Na solidão do poder, há sempre a companhia de 
alguém nas sombras. 

6. Mentalidade positiva: há esportistas que perdem uma partida mesmo antes de jogá-la. O 
segredo está em ver o problema e convertê-lo em oportunidade, embora para isso, além de 
perspectiva, seja preciso também exercitar a força mental, para dar o melhor de si nos 
momentos mais difíceis. 

7. Entorno: o entorno familiar é essencial não só na hora de lembrar a uma estrela midiática 
quem ela é e de onde vem, como também nos momentos de formação de sua personalidade. 

8. Treinador: uma pessoa de talento pode ser a última a se dar conta do talento que tem. O 
trabalho de um bom treinador consiste em identificá-lo, selecioná-lo e adestrá-lo corretamente 
para que ele se desenvolva. No caso de Nadal, foi seu tio Tony quem descobriu o talento do 
garoto quando ele tinha apenas 3 anos, tornando-se posteriormente o treinador número um do 
mundo. 

9. Pressão: a única forma de suportar a pressão de uma competição pesada é relativizar e 
saber que há algo mais a se ganhar além de um troféu. 

10. Colaboradores: o risco de um alto executivo ou de um esportista de elite é o de se cercar 
de gente que só diz aquilo que ele quer ouvir. 
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