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Em época de Copa, comparação de equipes com empresas é inevitável. Nenhum outro evento 
fala melhor sobre talentos do que a Copa do Mundo. Hoje vivemos um momento diferente 
(para pior, como é óbvio) em relação à Copa de 2002, a começar do jogo Brasil x Croácia. O 
que vimos nesse jogo? Vários talentos – não há como dizer que Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, 
Kaká e outros jogadores do Brasil não sejam talentosos.  
 
Alguns, como Ronaldinho, beiram a genialidade. Mas, como dizia um velho ditado, talento sem 
trabalho é como um barco sem remo – mantém na superfície sem levar a lugar nenhum.  
 
No caso da seleção brasileira atual podemos substituir, no ditado acima, a palavra trabalho por 
inteligência. O que se viu no primeiro jogo do Brasil, e até um pouco no segundo, contra a 
Austrália, foi exatamente isso: nossos jogadores perdidos, desorganizados, esperando que de 
um lampejo (como de fato aconteceu no gol de Kaká no primeiro jogo) pudesse sair o lance 
salvador. Cabe um parêntese para esclarecer que talentos são emocionalmente estáveis.  
 
Quem teve a oportunidade de assistir a "Amadeus" (filme sobre a vida de Mozart) se lembra 
que Mozart era absolutamente inconseqüente. Genial, mas inconseqüente. Conheci, na minha 
vida, muitas pessoas geniais. Todas, porém, com problemas emocionais e de adaptação.  
 
Nada de saudosismos, mas nas Copas de 58 e 62 Didi comandava as ações e as armações da 
equipe brasileira. Em 70, essa função coube sobretudo a Gerson. Em 82, apesar do fracasso, 
coube a Falcão e Sócrates ditar o ritmo do jogo. Na Copa do Mundo atual quem, na seleção 
brasileira, desempenha esse papel?  
 
Émerson e José Roberto, embora esforçados, não têm talento para tal. Ronaldinho Gaúcho e 
Kaká têm o talento necessário, mas não a inteligência suficiente e nem o necessário controle 
emocional para organizar a equipe, preferindo resolver sozinhos. Ronaldo e Adriano são, acima 
de tudo, finalizadores e não se prestam a tal função.  
 
Quanto aos reservas, Robinho é veloz e exímio driblador, mas também não tem o perfil. 
Juninho Pernambucano? Ricardinho? Quem sabe? Enfim, não sobraram muitas opções.  
 
Comparemos a seleção a nossas organizações. É preciso estarmos atentos para que não 
tenhamos os mesmos problemas. Muitos talentos, mas sem direção, sem objetivos definidos.  
 
Uma organização com talentos capazes de superar todos os obstáculos, como é o caso mesmo 
da seleção brasileira atual, mas sem inteligência para vencer bem, convencendo-se de sua 
superioridade. Como na Copa, a competição no mundo empresarial é grande e ninguém entre 
em campo para perder. Até a mais novata das seleções cria dificuldades para as mais 
experientes (a França não passou de um empate com a Suíça e a Inglaterra sofreu para vencer 
o Paraguai, e ainda assim com um gol contra).  
 
No jogo contra a Austrália pudemos assistir a uma seleção brasileira mais entrosada, sinal 
evidente de que o preparo e a motivação ainda exercem papel determinante no resultado.  
 
De repente, Ronaldo, que no primeiro jogo não rendeu 1% daquele exuberante futebol de seus 
melhores dias e que parecia completamente perdido em campo, começou a exercer pelo 
menos em parte o papel que lhe cabe no conjunto – e quando cabe um faz sua parte o 
resultado no todo é plenamente visível. Vimos um Brasil tocando melhor a bola e chegando 
mais vezes com perigo ao gol adversário.  
 
Hoje enfrentamos o Japão, uma seleção teoricamente inexperiente mas useira e vezeira em 
surpreender o Brasil. Mesmo assim, talvez seja o momento de o técnico ousar um pouco mais 
e, como têm feito outras seleções, apostar em reservas talentosos como Robinho, Fred e 
Juninho Pernambucano. E vamos torcer para que tanto na seleção quanto nas nossas 
empresas (e neste caso torcer apenas não basta) o talento encontre a inteligência.  



 
kicker: Como no campeonato mundial, a competição empresarial é grandee, convenhamos, 
ninguém entra em campo para perder  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 jun. 2006, Opinião, p. A-3.  
 
 
 


