
Faltam 15 minutos para o horário 
do treino da equipe feminina de vô
lei Rexona, no Forte São João, na 
Urca. São 17hl5 quando o técnico 
Bernardinho estaciona seu carro, 
ano 2003. Entra no ginásio com 
passo acelerado. Mas posso apostar 
com quem quiser que a atividade 
não vai começar na hora. Ele tem 
duas equipes de reportagem em 
seu encalço para entrevistas, ima
gens e fotos. Educadamente, fala 
com ambas e pede um tempinho 
para trocar de roupa. Instantes de
pois, com um olhar, digamos, "foco 
no objetivo", sai da portinha do ves
tiário, fala com a assessora de im
prensa do clube, já pega o microfo
ne da equipe de TV, responde a 
cinco perguntas, tira o microfone, 
pede para o auxiliar começar o 
aquecimento e anda na minha dire
ção. São 17h24 e eu já começo a 
aceitar que perdi a aposta. 

A pergunta instantânea que 
vem à cabeça é: o que faz esse pro
fissional cinquentão, detentor de 
cinco medalhas olímpicas (uma de

las como jogador), três campeona
tos mundiais, oito ligas mundiais, 
três torneios Grand-Prix e um sem-
número de superligas, ser tão per
feccionista, tão detalhista? Em ape
nas 15 minutos, numa espécie de 
dose homeopática de Bernardo Re
zende, dá para ter alguma ideia do 
que fez este homem de 51 anos ser 
um dos maiores vencedores da his
tória do esporte brasileiro. 

0 artigo primeiro da "constitui
ção Bernardinho" veio de fábrica, 
ou melhor, do DNA. Da família de 
advogados - avô e pai - que dizia: 
"Jamais vai faltar educação e comi
da aqui, mas tudo o que você con
seguir na vida virá da recompensa 
do seu trabalho". E esse mantra, 
certamente, é uma das bases da for
mação do segundo dos cinco filhos 
da família Rezende. E é aplicado 
por ele em todas as esferas da vida, 
seja no esporte, na relação com as 
pessoas, na educação dos três filhos 
ou na hora de investir o que ganha. 

A economia, aliás, sempre este
ve muito presente na vida de Ber-



nardinho. No início dos anos 80, 
quando o levantador dava os pri
meiros "toques" na carreira de joga
dor no extinto clube Atlântica Boa
vista, a realidade era muito diferente 
de hoje. Os salários eram baixos e, 
para garantir alguma segurança, era 
obrigatório ter outra carreira. O en
tão jogador conciliava o esporte 
com a faculdade de economia e o 
trabalho na própria empresa que 
patrocinava o time. Por isso, ele 
pode não lembrar o valor do primei
ro salário, mas não esquece o senti
mento de quando o recebeu, aos 20 
anos de idade. 

"Era pouco dinheiro, mas lem
bro a satisfação incrível, aquela sen
sação 'pô, é a minha grana, do meu 
suor'", relembra Bernardinho. Esse 
dinheiro foi para uma poupança que 
pouco depois ajudou o irmão mais 
velho a comprar o primeiro carro. E 
aqui começava a se manifestar a es
pécie de modus operandi Bernardi
nho na hora de aplicar seu dinheiro. 

Com um time forte, o Atlântica 
Boavista foi três vezes campeão ca
rioca nos anos 1980 e dividia os cam
peonatos nacionais com o Pirelli. O 
dinheiro do salário era recheado com 
o das premiações, e essa graninha um 
pouco melhor foi investida na com
pra do primeiro imóvel, mais uma vez 
no sistema de sociedade: um aparta
mento de dois quartos no modesto 
bairro do Rio Comprido, próximo do 
centro do Rio, com o companheiro de 
time Renan Dal Zotto - a dupla seria 
medalhista de prata nas Olimpíadas 
de Los Angeles, em 1984. 

Mas o primeiro pulo do gato nos 
negócios viria em 1985. Levado pelo 
amigo e também jogador de vôlei 
Fernandão, Bernardinho foi apre
sentado aos sócios do então desco
nhecido restaurante Delírio Tropical. 
Eles buscavam investidores para 
abrir a segunda loja no centro cario
ca. Bernardinho topou a ideia. Valeu 
a pena? Basta dizer que 25 anos de
pois são oito lojas e a marca virou re
ferência na cidade quando se fala em 
comer de forma rápida e saudável. 

"Eu sempre tive o seguinte 
pensamento: negócios de risco 
com pessoas boas são negócios 
bons. Bons negócios com pessoas 
ruins são péssimos negócios. Claro 
que ter estudado economia me deu 
um conhecimento importante, 

mas acredito muito na questão das 
relações", ensina. 

A carreira de jogador estava per
to do fim e chegava o momento de 
Bernardinho dar o passo mais im
portante da vida: a decisão de aban
donar as quadras para investir na 
carreira de treinador. Em 1988, virou 
assistente-técnico de Bebeto de Frei
tas e seis anos mais tarde assumiria a 
seleção brasileira feminina. 

A partir daí, mais do que méto
dos revolucionários de treinamen
to, ele simplesmente aplicou nas 
quadras o artigo primeiro da sua 
"constituição", ensinado na casa 
dos Rezende. Com um trabalho in
cessante, que passou a incluir trei
nos nos dias de jogos e até nos aero
portos, além do método, digamos, 
pouco ortodoxo à beira da quadra -
com imagens inesquecíveis de gri
tos, caretas e chiliques -, Bernardi
nho transformou a seleção feminina 
de vôlei e começou a virar sinôni
mo de competência e vitória no 
imaginário do povo brasileiro. Em 
seis anos no cargo, disputou 28 tor
neios e conquistou 27 pódios, dois 
deles em Olimpíadas (bronze em 
Atlanta-1996 e Sydney-2000). 

E foi justamente depois dos Jo
gos de Sydney que Bernardinho co
meçou a pavimentar ainda mais ra
pidamente o caminho rumo à 
construção da imagem de sucesso 
no esporte. Assumiu a seleção mas
culina e atingiu números igualmente 
impressionantes: 23 competições, 
22 finais e 19 títulos conquistados. 

O histórico vitorioso rendeu a 



Bernardinho mais uma e importan
te fonte financeira: as palestras. São 
sete temas que falam sobre motiva
ção, trabalho de equipe, liderança e 
marketing baseados na experiência 
de vida dele no esporte. Uma em
presa cuida da agenda e marca as 
palestras. O número de encontros 
oscila de acordo com o calendário 
esportivo do treinador, assim como 
varia o preço de cada uma - custa 
em média R$ 40 mil. 

"Não posso negar que as palestras 
são uma importante fonte de renda 
para mim hoje. As pessoas e empresas 
têm muita curiosidade, querem tro
car experiências sobre como é traba
lhar em equipe, como manter pessoas 
motivadas por um longo período de 
tempo", afirma. "Gosto de dar as pa
lestras, mas sempre deixo claro que 
elas jamais podem atrapalhar o foco 
principal: o vôlei, o meu trabalho com 
o esporte." 

O dinheiro das apresentações é 
investido em diversas áreas. Bernar
dinho aplica em fundos de renda 
fixa, tem um fundo de ações de lon
go prazo e investe em dois negócios 
com os sócios João Paulo Diniz, Dan 
Chore, Alexandre Accioly e Luiz Ur
quiza: a academia Body Tech e a 
marca de frozen iogurte Yoggi (eles 
compraram 45% da marca). 

A AlBody Tech tem cinco anos, 
conta com 22 unidades em seis ca
pitais do país e reúne mais de 45 mil 
alunos. A previsão é de que o grupo 
invista R$ 70 milhões neste ano 
para abrir novas filiais. Se não bas
tasse tudo isso, o técnico ainda tem 

fôlego para tocar o projeto que mais 
o anima: a escola de vôlei Bernardi
nho. A ideia que surgiu como uma 
forma de descobrir talentos para o 
vôlei, levando ao mesmo tempo ci
dadania às crianças, virou franquia. 
São seis unidades - quatro no Rio, 
uma em Brasília e outra em Goiâ
nia. O objetivo é tentar fechar o ano 
com até 20 unidades, com um per
centual de crescimento de alunos 
de 150%. 0 valor da franquia custa 
R$ 36 mil, o que inclui a taxa de 
adesão, o material necessário para 
a prática, além da capacitação de 
professores e do sócio-gestor. 

"Nosso foco é continuar inves
tindo em comunidades carentes. 
Utilizamos o que ganhamos com as 
franquias para continuar regando 
essa semente", diz Bernardinho. 
"É importante continuar dando 
oportunidade a essas crianças, que 
podem ter um pouco de dignidade 
e cidadania com o vôlei." 

O técnico bate no meu ombro e 
diz que é hora de dar o treino. Não 
faltam ideias na cabeça fervilhante 
do empreendedor. 0 desenvolvi
mento de um campo para a escola 
de vôlei, investimento na acade
mia... Mas a semente mais impor
tante já está plantada. A filosofia do 
artigo primeiro já está na geração 
futura da família Rezende. "Não me 
preocupo muito com o Bruno por
que, além de elejá ter 24 anos, o ga
roto presenciou uma fase minha 
com outra condição de vida. A gen
te andava de ônibus, as coisas eram 
mais difíceis", afirma. "A Júlia e a 
pequena Vitória já nasceram com 
outra realidade. Por isso, sempre 
que posso, boto na cabecinha da Jú
lia a importância de que tudo na 
vida só vem com o nosso suor, nos
so trabalho", completa, já correndo 
para dentro da quadra e começan
do a dar as primeiras instruções 
para as meninas. 
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