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Com rotinas exaustivas 

e grande cobrança por 

resultados, desempenho 

e comprometimento, 

é comum que muitos 

jogadores busquem 

ajuda nos mesmos locais 

de origem das pressões.

Mas, será que os clubes 
têm se importado 
e se dedicado ao 

acompanhamento emocional 
e psicológico desses atletas? 
Os clubes brasileiros pos-
suem apenas um psicólogo 
para atendimento de toda a 
equipe, que tem como obje-
tivo fazer o time caminhar, e 
não necessariamente, cuidar 
da saúde mental e emocional 
de cada jogador, deixando de 
estudar, por exemplo, a per-
formance de sono e qualidade 
de vida deles.

Para se ter uma ideia, 
segundo uma pesquisa do 
Instituto de Psicologia da USP 
e do professor Rafael Moreno 
Castellani, realizada com 5 
jogadores, 12 integrantes 
de comissão técnica e seis 
dirigentes de três clubes, o 
futebol se apresenta como 
uma organização conserva-
dora, excludente, “fechada”, 
de privação e controle. Um 
exemplo disso é a prática 
da concentração antes das 
partidas. 

Dirigentes e membros da 
comissão técnica acabam 
criando um espaço de confi -
namento e reclusão, dentro 
de uma ideia de que os atletas 
devem ser monitorados a fi m 
controlar e regulamentar 
o comportamento de cada 
um. Como o jogador jovem, 
que possui compromissos 
sociais em excesso e exaus-
tiva agenda de treinamentos 
terá conhecimento dos seus 
limites, ritmos biológicos, da 
sua interação com o ambiente 
e com o ser humano? 

Como ele manterá o con-
trole para lidar com a fama, o 
dinheiro, cobranças por vitó-
rias e títulos, família, relacio-
namentos, religião, mudanças 
de estados e países, mudança 
de idioma? A resposta parece 
óbvia: estando próximo a 
familiares, treinador, empre-
sário e psicólogo. Mas, mesmo 

abordando estas questões, 
você deve estar pensando 
que, uma vida de sucesso 
e muito dinheiro não deve 
ser mais difícil quanto a de 
qualquer outro trabalhador, 
não é mesmo? Errado!

Primeiramente, devemos 
lembrar que atletas estão 
propensos a adoecerem como 
qualquer outro ser humano. 
Se pensarmos que, alguns 
atletas possuem uma perso-
nalidade introspectiva e sem 
o devido preparo emocional, 
o excesso de visibilidade, 
dinheiro na conta e cobran-
ças tornam-se gatilhos para 
perder o foco e desenvolver 
hábitos errôneos e sintomas 
depressivos ou doenças psi-
cológicas como ansiedade, 
síndrome do pânico e trans-
tornos obsessivos. 

No Brasil, um dos países 
com mais casos de depressão, 
6% da população sofrem com 
a doença, um total de 11,5 
milhões de pessoas. A estima-
tiva da OMS é que, até 2020, 
ela seja a mais incapacitante 
do mundo – e o mais triste 
nisso é que há uma grande 
negligência quando se fala 
em saúde mental no esporte 
no Brasil. 

Ainda segundo a pesquisa 
da IP da USP, a pressão sobre 
os jogadores é diária e inten-
sa, vem de todos os lados e nas 
mais diversas intensidades, 
ou seja, de torcida, comissão 
técnica, dirigentes, imprensa, 
família e empresários. 

E talvez, seja essa uma das 
maiores demandas psíquicas 
entre os atletas, que deveria, 
em tese, ser assessorada por 
um psicólogo do esporte. 
Os clubes brasileiros, e até 
mesmo empresários, preci-
sam entender a importância 
de um acompanhamento 
psicológico constante – não 
somente quando há um pro-
blema instalado. 

Precisam assumir a respon-
sabilidade pelo desenvolvi-
mento desse tipo de projeto 
com seus atletas. Ao conhecer 
e respeitar o ciclo circadiano 
é possível obter melhora no 
desempenho pessoal, social 
e profi ssional.

(*) - É psicólogo e possui 
especialização em Psicologia e 
Desempenho Esportivo pelo FC 

Barcelona.

Responsabilidade sobre 
o acompanhamento 
psicológico do atleta

Bruno Vieira (*)

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Vilma Farias – Marina Mendes( Ilustr) – 
Sempre enaltecendo a primordial e absoluta-
mente necessária participação e fi rme atuação 

da família, na educação da criança, a psicopedagoga e 
sempre ferrenha batalhadora sobre essa questão, deu 
continuidade à sua labuta no sentido de valorizar práticas 
sociais e fi nanceiras no universo infantil, dando ênfase à 
boa e obrigatória busca da felicidade, oferecendo para esse 
fi m as ferramentas apropriadas. As adequadas ilustrações 
agregam um interessante valor. Por demais oportuna!

Sonhar: A educação fi nanceira 
é o verdadeiro tesouro de uma 
infância feliz

Andréia Roma e Marcos Wunderlich (Orgs) 
– Leader – Os organizadores reuniram vinte 
e dois articulistas, todos muito experientes 
e confi áveis, que valeram-se de todo seu 
cabedal para explicar aos leigos e também a 

profi ssionais, todo universo que implica numa liderança 
verdadeiramente sistêmica. Seus princípios práticos e 
fi losófi cos, foram exaustivamente aclarados. Válido e 
necessário para empreendedores, profi ssionais da área, 
empresários, ou a quem deseje ampliar seu espectro de 
conhecimento. Factível.

Liderança Sistêmica

Norian Segatto – Limiar – Um enredo 
arrepiante, embora que terror não seja seu 
tema. O jornalista, escritor também editor, num 
peculiar gesto demonstrativo de raro talento, 
urdiu uma trama sensacional de caráter psi-

cológico, que envolve e prende o “pobrezinho” do leitor, 
num cipoal enigmático no qual a protagonista busca de 
maneira incessante, iluminar suas origens e porque não, 
perdoar-se. Ritmo adequado, fôlego em alta. Pronto para 
ser cinematografado . Muito bom!

A Estrela do Abismo

Paulo Ludmer – Patuá -  O jornalista, en-
genheiro, músico, etc. é também muito bom 
na escrita, como há muito tempo sua carreira 
dá mostras. Desta feita surpreende seus segui-
dores, a começar pelo título, com uma edição 
de poemas absolutamente fora da curva. Num 

tom existencialista, vai desfi lando emoções e anunciando 
razões, atingindo notável efeito. Tremenda inspiração! 
Recomendo munir-se de um bom dicionário.

Filactérios

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com 
apresentação de 

Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br

Chris Donizete – Fabiana Costa e Gabriela 
Hirota (Ilustrs) – Soul – Jornalista, editora 
e agora ofi cialmente escritora, dedica-se a 
erradicar uma verdadeira chaga social mate-
rializada no preconceito. Neste caso, racial.  A 

protagonista “descobre-se” preta. Uma série de bons e 
maus fatos ocorrem após tamanho desvendar. Um trabalho 
idealista primoroso, tanto quanto suas ilustrações. Um 
belo exemplo de superação e fraternidade, não só para 
a garotada, que deverá ser seguido. 

MaríLia: A menina que não 
sabia que era preta
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Compre três e leve dois; 
ganhe 50% de desconto 
em um produto... 

Continuam as táticas cen-
tenárias de vender a ilusão da 
vantagem, mas agora nas rou-
pagens digitais e interativas. E 
assim, o “pague gato e receba 
lebre” torna-se mais fácil de 
acontecer. Na Black Friday, 
quem quer sair ganhando vai ter 
que penar muito em pesquisas, 
comparações e olho aberto.

Há, de fato, um contrassenso 
no meio digital quando o assunto 
é credibilidade e segurança nas 
compras. Por um lado, existe 
uma preocupação em incentivar 
as compras no meio digital e 
criar uma cultura da confi ança. 
Isso é reforçado com táticas 
como a da chinesa AliExpress, 
por exemplo, que investiu em 
uma loja física temporária no 
Paraná para criar um reforço 
positivo da sua marca. Mais ou 
menos algo como: a loja é digital, 
mas os produtos são reais.

Na contramão, empresas 
criam estratégias que colocam 
em xeque tal credibilidade, 
quer seja de forma proposital, 
quer seja por falta de planeja-
mento. Prova da primeira forma 
é a lista anual que o Procon de 
São Paulo mantém de sites e 
empresas online indicadas para 
a lista suja por diversas irre-
gularidades. No ano passado, 
o ranking reunia cerca de 420 
sites que devem ser evitados 
por quem quer uma compra 
segura.

Entre esse jogo de força entre 
quem quer um resultado positi-
vo do mercado no meio online 
e quem quer se aproveitar do 
momento para aplicar golpes, 

Olho vivo nas entrelinhas 
marqueteiras da Black Friday

Vamos entrar em uma das semanas mais quentes para o setor varejista digital e é preciso estar atento 
às táticas de divulgação e de estratégias de venda para não cair em nenhuma armadilha

Na Black Friday aumenta a fragilidade de quem tem uma demanda ou impulsividade para compras. 

quem fi ca refém é a parte mais 
frágil: o consumidor. É aqui que 
a atenção deve ser redobrada, 
sobretudo em momentos de 
visibilidade para ofertas. E 
durante a Black Friday, aumen-
ta-se a fragilidade de quem tem 
uma demanda ou impulsividade 
para compras. A má-fé não se 
importa com sonhos ou com 
boas intenções do consumidor.

Um dos primeiros avisos é: 
aproveite todas as vantagens 
que os consumidores unidos 
já conquistaram para alertar 
outros consumidores. Nesse 
sentido, os sites de avaliação 
das empresas e de portais de 
vendas são inúmeros e servem 
de termômetro tanto para a 
idoneidade dos vendedores 
quanto para apontar as van-
tagens e desvantagens em ser 
cliente deles. Não signifi ca que 
todos são golpistas, mas sempre 
existem ajustes. 

Se as empresas 
se preocupam em 
melhorar o aten-
dimento e dar 
as caras para o 
cliente, nesses 
sites é possível 
encontrar tam-
bém a prova da 
boa vontade de-
las. Infl acionar o 
preço do produto 
para depois dizer 

que há um desconto é uma das 
práticas mais antigas na cartilha 
de uso do preço como estratégia 
de venda. Com isso, resgatar os 
valores de venda anteriores em 
sites que podem ser navegados 
em páginas antigas pode ser 
uma solução para saber se você 
está sendo enganado ou não. 

No fi nal das contas, sempre 
tenha em mente que é prati-
camente impossível que algum 
vendedor abra mão do lucro 
para garantir a venda. Se a di-
ferença é grande, a ilusão pode 
estar justamente na vantagem, 
que esconde estelionato e de-
mais formas de golpe. Variação 
entre números pequenos e 
grandes também é esconde-
rijo de grandes decepções e 
ressentimentos nas compras 
de última hora em campanhas 
de promoções como a Black 
Friday, sobretudo quando o 
comprador é pressionado por 
um cronômetro indicando o 
fi m da promoção, o que o força 
a escolher e a escorregar nas 
brechas das entrelinhas, sob a 
pressão do tempo. 

Os princípios de design e 
da gestalt como contraste e 
segregação são mecanismos 
para direcionar o olhar e dei-
xar passar ao largo os dados 
que revelam os problemas. 
Aspecto importante também 
é perceber ‘a cara’ de quem 

vende. Tem se tornado cada 
vez mais constante as mesmas 
empresas operarem com cores 
diferentes, modifi cando a ‘cara’ 
do site, por exemplo. 

O que parecem ser sites de 
grandes empresas do varejo 
nacional, na prática são vitrines 
administradas por outras em-
presas parceiras, que adotam 
as mesmas lógicas e ainda se 
tornam vitrines para outras 
empresas atuarem sob o mes-
mo selo. Assim, não é difícil 
perceber um mesmo produto 
com vários preços dentro do 
mesmo site, mas com valores 
e prazo de entrega diferentes 
e com formas e juros distintos 
para pagamento.

Não se trata de penalizar o 
comércio e a economia pelas 
práticas abusivas ou ainda pelas 
táticas pouco transparentes 
com os consumidores. O consu-
mo é sempre positivo quando é 
feito com atenção e com calma: 
essa é a ferramenta mais efetiva 
contra qualquer golpe. Aliado 
a isso, recomenda-se evitar 
o impulso e usar os recursos 
de denúncias e de consultas 
de fraudes e golpes. E então, 
basta gastar cliques do mouse 
percorrendo as ofertas.  

(*) -  É professor nos cursos de Jor-
nalismo e Publicidade e Propaganda 
do Centro Universitário Internacional 

Uninter. 

Arquivo/ABr

A BRG Brasil promove nesta 
terça-feira (29), das 9 às 11h, 
em sua sede, à Av. Ibirapuera, 
2.315, Indianópolis, mais um 
encontro de negócios em for-
mato de café da manhã com 
palestra e debate, para facilitar 
a troca de conhecimento e 
networking entre seus especia-
listas e convidados abordando 
temas escolhidos pelos partici-
pantes de eventos anteriores. 

A 5ª Edição do BRG Break-
fast, abordará uma questão 
relevante para os profi ssionais 
da área de Construção e pro-
jetos de capital, esclarecendo 
conceitos técnicos e táticos 
a respeito do tema: “Dissolu-
ção de Impasses Contratuais 
- Como Agilizar a Resolução 
de Confl itos em Projetos In-

Confl itos em projetos 
industriais e de 
infraestrutura

dustriais e de Infraestrutura: 
‘Dispute Board’, Arbitragem e 
Mediação”. 

Os palestrantes são três dire-
tores da BRG com reconhecida 
autoridade no assunto: João San-
tos, que atua tanto na prospecção 
e elaboração de projetos como na 
assistência técnica em processos 
de disputa; Maurício Boynard, 
que atua em projetos multi-
disciplinares, tanto nacionais 
como internacionais; e Glauber 
Almeida, que atua em projetos de 
administração contratual, claims 
management, riscos de projetos 
e litigation support. 

Para maiores informações ou 
para se inscrever no evento, 
enviar e-mail para (adias@
thinkbrg.com). As vagas são 
limitadas! Garanta a sua.

CBIC

A 5ª Edição do BRG Breakfast, abordará uma questão relevante 

para os profi ssionais da área de Construção


