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O mundo corporativo é pródigo em utilizar exemplos de sucesso em outras áreas para 
mostrar às equipes que atingir metas e superar desafios é tarefa que exige dedicação 
e confiança na capacidade de fazer as coisas acontecerem. O esporte é um dos 
segmentos mais pródigos na geração desses cases. Isso acontece porque atletas são 
pessoas diferenciadas, que passam boa parte de suas vidas competindo contra 
adversários tão ou mais bem-preparados que eles, com o objetivo de ultrapassar 
limites e alcançar a posição mais alta no pódio. É só conferir o número de esportistas 
que realizam palestras motivacionais para altos executivos. 
 
Não raro, alguns atletas nos surpreendem e mostram que a própria vida, às vezes, nos 
reserva adversários ainda mais ameaçadores, mas nem por isso invencíveis. O ciclista 
norte-americano Lance Armstrong é um desses casos. No auge do vigor físico e da 
carreira, aos 25 anos de idade, foi acometido por um câncer nos testículos que entrou 
em processo de metástase e atingiu a sua cabeça e pulmões. A gravidade da doença 
levou a equipe médica a dizer que as suas chances de cura não passavam de 20%. 
 
Armstrong, no entanto, foi persistente, lutou, surpreendeu a todos e conseguiu a cura, 
enchendo de orgulho aqueles que vêem no avanço da medicina uma ferramenta 
essencial para prolongar e melhorar a vida humana. É verdade que ele pôde dispor de 
formas de tratamento de última geração e contou com o apoio de uma equipe 
extremamente eficiente de especialistas. Mas creio que o sucesso alcançado teve 
outros elementos. Sua postura pessoal diante do grande desafio que a vida lhe 
reservara — aquele diferencial que separa os vencedores das pessoas normais — foi 
essencial para que ele conseguisse vencer a mais dramática competição da qual já 
participara. 
 
O mais fantástico é que essa é só a primeira metade dessa história. Depois de curado, 
Armstrong foi sete vezes campeão do Tour de France, uma das maiores e mais difíceis 
provas do ciclismo mundial. Hoje, utiliza o seu exemplo para realizar o Tour of Hope, 
uma viagem de nove dias sobre bicicletas que todos os anos cruza os Estados Unidos 
para difundir a importância da prevenção e do tratamento ao câncer. 
 
A história do campeão Lance Armstrong é sinônimo de objetividade, superação de 
limites e compromisso com causas nobres. É também um ótimo exemplo para quem 
deseja o sucesso profissional e pessoal. Para as empresas, mostra como é importante 
que colaboradores atuem com base em comportamentos-chave como liderança 
estratégica, promoção do alinhamento, comunicação direta, condução de desempenho, 
colaboração, energização da equipe e desenvolvimento das pessoas. 
 
Essas são atitudes que devem estar presentes em toda a nossa vida e que fazem 
diferença no mundo corporativo competitivo e globalizado atual. Sem concentração de 
esforços, inovação constante e uma dose de compaixão em tudo aquilo que realizam, 
dificilmente as empresas e seus funcionários conseguirão avançar nos negócios e obter 
um grande futuro. 
 
Peço licença para deixar aqui um conselho: nesse momento em que, enquanto líderes, 
avaliamos os resultados e fazemos planos para os próximos meses, sugiro que 
sigamos o exemplo de Lance Armstrong. Aproveitem 2006 e façam acontecer.  
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