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Livro traça paralelo entre a atuação de técnicos, gerentes, jogadores e funcionários. Ao ser 
questionado com a pergunta: você sabe jogar o jogo?, a primeira coisa que nos ocorre é 
questionar de que jogo se está falando. Do corporativo? Ou da pelada do fim de semana? Dos 
dois. É a resposta dada por Edson Rodriguez, em "Futebol para Executivos", da Verus Editora, 
que desenvolve a idéia de que a atuação do técnico e dos jogadores é muito semelhante a do 
gerente e sua equipe. Com uma ressalva. No campo todos têm a mesma paixão pelo futebol; 
no escritório, alguns passam o dia contando as horas.  
 
"Muitos sequer sabem que atividade gostariam de ter. E essa é a primeira contribuição que a 
comparação com o futebol traz para os negócios: levar os profissionais a se questionarem se 
estão na posição certa", afirma Rodriguez. Além disso, ele acredita que ver a equipe como um 
time em campo torna a realidade do escritório mais divertida e empolgante e estimula a 
criatividade para a resolução de problemas.  
 
Tanto a empresa quanto um time de futebol buscam resultados. Da mesma maneira, os 
jogadores e os funcionários querem o reconhecimento moral e financeiro. "No campo, a 
competição é encarada como algo bom para o jogo. Já nas organizações, em alguns casos, ela 
é estimulada excessivamente."  
 
Para o autor, quando saudável, a competição ajuda as pessoas a darem o melhor. E, para 
estimular a competição saudável, a primeira coisa a fazer é reconhecer que as pessoas 
trabalham para si próprias. "Também é necessário conhecer a personalidade de cada um para 
saber como convencê-lo a aderir ao trabalho em equipe", explica.  
 
O segredo é estimular cada profissional a dar o máximo de si e, ao mesmo tempo, fazê-lo 
perceber suas limitações. "Nem todos são Ronaldinho", lembra. Só que no futebol, o 
desempenho de cada um fica claro. Todos estão cientes das capacidades individuais e 
reconhecem com mais facilidade suas limitações.  
 
"No escritório, o chefe tem que ter tato para premiar os resultados e os talentos sem criar 
melindres", lembra. "É comum que alguém que finalizou um trabalho receba todos os louros 
por um projeto que foi desenvolvido por mais de uma pessoa", afirma. Dificilmente, quem 
passa por essa situação não aceita toda a glória para si. Afinal, foi ele quem fez o gol, apesar 
de ter conseguido isso por causa de um ótimo passe  
 
de seu companheiro de equipe. No escritório e no estádio, quando essa postura individualista é 
estimulada cria um ambiente de não cooperação. Quando isso ocorre o chamado "fominha" é 
facilmente reconhecido e passa a ser evitado. Ninguém mais quer passar a bola porque sabe 
que ele vai querer correr o campo todo com ela sozinho e a estratégia tende a não dar 
resultados "Uma estatística mostra que, em 100 situações como essa, 60% delas é decidida 
individualmente", conta Rodriguez. "Dentro desses 60%, apenas 20% resultam em gol."  
 
"Nos times de futebol há um esforço para conter o individualismo. No ambiente de trabalho, o 
gerente também precisa fazer um grande esforço para identificar os profissionais com essa 
característica e montar um time equilibrado." Não importa quanto um profissional saiba, mas 
sim o quanto desse conhecimento usa em prol da equipe. "Às vezes é melhor ter uma equipe 
de pessoas que sabem menos e compartilham mais, do que reunir grandes talentos, que 
tendem a deixar suas ambições sobressaírem."  
 
Leia mais 
 
Sem conflitos no dia dos jogos 
 
Ninguém quer perder os jogos da Seleção nesta Copa. Até na alta direção das empresas 
haverá um esforço para não marcar reuniões nos horários em quem o Brasil estiver jogando.  



Por isso, todas as organizações já estão cientes de que terão de dispensar os funcionários do 
trabalho nesse período. Mas o que algumas ainda não sabem é como lidar com as horas que 
deixarão de ser trabalhadas. Isso porque a maioria dos funcionários não gosta da idéia de ter 
seu salário reduzido.  
 
O especialista em direito trabalhista do escritório Leite, Tosto e Barros Advogados, Marcus 
Vinicius Mingrone, recomenda a instituição de um regime de compensação de jornada. Assim, 
o período de permanência fora do trabalho será compensado nos dias seguintes, na mesma 
semana, e sem exceder a jornada máxima de dez horas trabalhadas.  
 
Ele lembra que alguns jogos acontecerão às 13 horas. "Nessas ocasiões não se justifica a 
liberação dos funcionário no restante do dia", diz. Ele aconselha que a companhia proponha o 
início da hora de almoço no começo da partida e o retorno após seu término. "O excedente ao 
período contratualmente destinado à refeição e descanso será compensado em outro dia."  
 
Outro ponto que deve ser analisado, segundo Mingrone, é a instalação de telões. "Isso pode 
forçar a empresa a computar e remunerar o período de paralisação dos trabalhadores, 
principalmente nos casos em que eles não podem ser dispensados", finaliza.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 maio 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 
 


