
Resenha da obra: “Transformando
Suor em Ouro” - Bernardinho
Diálogos entre o Esporte e o Mundo Corporativo.

Apresentação

Bernardinho, técnico da seleção masculina de vôlei, se formou em economia e foi reserva da

seleção  de  vôlei,  conhecida  como  “Geração  Prata”,  nos  anos  1980.  Daí,  ser  um  bom

observador, o que contribuiu para se tornar técnico mais tarde.

Bernardinho  é  o  autor  do  livro  Transformando  Suor  em Ouro.  Em sua  obra,  o  autor  traz

importantes reflexões que, provenientes do esporte, se aplicam à vida pessoal ou corporativa.

Assim como no esporte o técnico é visto como manager, no mundo corporativo existe a figura

do coach. Ocorre, assim, um diálogo entre os dois mundos.

Reflexões

Dentre os pensamentos, destacam-se alguns, que passamos a discorrer a partir de agora.

Talento / Espírito de Equipe

Não basta ser talentoso, é preciso ter espírito de equipe. Não raras vezes, um time com menos

talentos individuais, mas com uma equipe entrosada, vence a partida. É a diferença do Dream

Team para o Reality Team.

Ademais, sobre ainda o espírito de equipe em detrimento do talento individual:  entre um e

outro, opte pelo primeiro, diz Bernardinho. Nesse sentido, lembre-se do jogo de basquete entre

Lakers e Pistons. O Lakers vinha de vitórias mas acaba tropeçando no Pistons. Exemplo do

sucesso subindo à cabeça e, mais que isso, de um time de poucos talentos individuais, todavia,

altamente entrosado.

Preparação

Nesse sentido, o Reality Team treina duro, de modo que, por se dedicar nos treinos, sangra

menos nas partidas. Nesse rumo, Bernardinho cita Colonel Red: “Quanto mais você sua no

treino, menos sangra no campo de batalha”.

deve aproveitar  todas as ocasiões de treino, em detalhes.

 (/u/nmerlone/)

Nicholas Merlone (/u/nmerlone/),
2 de setembro de 2016
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Bernardinho uma vez fez seu time treinar num estacionamento. Em outro caso, fez treinar na

parte da manhã, quando tinham um jogo à tarde.

“O tempo é uma raposa.  É preciso aproveitá-lo  ao máximo,  em cada detalhe.”  –  Nicholas

Merlone.

Disciplina / Superação

Além disso,  a  disciplina é  fundamental  nas  conquistas.  Trata-se,  na verdade,  do poder do

hábito, que é essencial para conquistas no esporte e na vida.

O autor ainda afirma ser “necessário superar as limitações pessoais pela disciplina.”. No que

tange à superação, cita o famoso boxeador, Cassius Clay (Mohamad Ali), perseverante e marca

de superação.

“Brilho no Olhar” - Paixão

Igualmente, é preciso “brilho no olhar”, isto é, paixão para se fazer as coisas, de modo a se

atingir objetivos.

Perseverança / Obstinação

O técnico, dentre outras frases, afirma: "Trabalhar a perseverança, a obstinação, não desistindo

nem recuando  diante  de  obstáculos.".  É  preciso,  assim,  manter-se  motivado  e,  com isso,

transformar suor em ouro, com o trabalho em equipe, a paixão e determinação.

Síntese Conclusiva

Desse modo, procuramos trazer algumas reflexões da obra que nos chamaram mais a atenção.

O livro é de fácil leitura, sendo esta muito prazerosa, de modo a nem se ver o tempo passar.
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