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Dedicado ao meu grande amigo e gamer,  

Daniel Tablet... 
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CERTO DIA, uma das minhas cunhadas chegou em mim do nada e disse: 

––Na minha opinião, quem gosta de vídeo game é porque não tem nada para fazer. 

Para não discutir, guardei o silêncio e meditei sobre isso mais tarde: 

“Sou realmente um inútil?” 

RESPOSTA: Óbvio que NÃO!!! 

“Sou uma pessoa que não tem nada para fazer?” 

RESPOSTA: Óbvio que NÃO!!! 

Sou uma pessoa que tem um lazer plenamente saudável, interativo e estimulador (ou 

motivador, caso queira usar esse termo), psicologicamente falando. Amo jogar vídeo 

game, tive todas as gerações de vídeo games desde o Atari. Só para ilustrar meu 

pequeno lazer, tive (e ainda tenho alguns deles) o Atari, Nintendo 8 bits, Super 

Nintendo, Mega Drive 3, PlayStation 1, 2, 3 e 4, Dreamcast, Nintendo 64, Nintendo 

Wii, Nintendo Wii U, PSP, Nintendo DS, Nintendo 3DS e X-Box 360 (além de 

jogar também no computador e celular). 

Simplificando, eu amo jogar vídeo game!!!  
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E isso nunca me impediu de fazer uma faculdade, ler mais de mil livros (lembrando 

que ainda estou na casa dos trinta anos de idade), namorar, trabalhar, escrever, ser 

pai, marido, praticar esportes, tocar guitarra, realizar trabalhos eclesiásticos (de 

liderança ou liderado). Ou seja, levo uma vida plenamente normal como todas as 

pessoas, porém, ao meu ver, me divirto um pouco mais do que a grande maioria das 

pessoas, só que de forma diferente... 

Eu gosto de jogar vídeo game... 

De repente, veio uma luz... 

Passei pelo menos 3/10 (ou mais) da minha vida em frente a uma televisão, 

segurando apaixonadamente um joystick em minhas mãos, em diversos momentos e 

fases dela (minha vida) e o que aprendi com isso?  

RESPOSTA: Muitas, mas MUITAS coisas!!! 

Isso me leva a crer que tudo o que fazemos tem um aprendizado, e jogar vídeo 

game, por mais que seja um hobbie, me trouxe uma bagagem de aprendizado 

fantástico que, sem eu perceber, influenciou muitas decisões que tomei ao longo do 

tempo, me ajudando em minhas lideranças (eclesiástica ou não), motivando a ler 

mais, pois muitos jogos por serem extremamente difíceis me obrigava a ler uma 

revista com o detonado do jogo, com o tempo aprendi a gostar de ler. 

É bom que você entenda que esse livro não é sobre vídeo game, é sobre liderança, e 

que mesmo jogando vídeo game (o meu hobbie, e não meu trabalho) é possível 

apender lições primorosas e espero que todos os leitores possam compartilhar dessa 

experiência 
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Fiz questão de colocar algumas fotos para ilustrar alguns momentos jogando vídeo 

game, em todos eles você percebe que é um lazer em família, algo que você pode 

compartilhar com as pessoas que amamos. Assim como deve ser uma liderança 

eficaz, se você não compartilha experiência, momentos, conhecimento, alegria etc., 

com as pessoas que estão ao seu redor (em especial com aquelas que você ama), 

você não é um líder. 

Ao terminar de ler esse livro (estou na expectativa para isso) você acabe pensando: 

“Poxa vida, ele não falou do jogo tal que é muito legal...” 

A ideia é exatamente essa, não é mostrar a você todos os jogos que joguei e o que 

eles podem te ensinar (até mesmo porque em mais de vinte anos jogando, não foram 

somente esses que joguei), mas compartilhar com você os jogos que diretamente me 

ajudaram a enxergar e alcançar características de liderança, e isso é uma experiência 

pessoal, e torço para que você um dia possa compartilhar uma experiência parecida 

com os jogos que gosta, até mesmo porque sobre liderança esse será o único livro, 

mas em breve começarei o livro “O que os Animes me Ensinaram sobre 

Motivação”. 

 

Rafael Zimichut 
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                      Parceiro em todos os momentos... 
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“A coragem é a primeira das qualidades humanas, 

Porque é a qualidade que garante as demais...” 

(Winston Churchill) 

 

 

 

SOBRE O JOGO 

 

THE LEGEND OF ZELDA é sem sombra de dúvidas uma das melhores, mais 

rentáveis e longínquas franquias de jogos de todos os tempos, só isso já nos dá uma 

bagagem para um livro todo (mas não é esse o caso), e isso tudo nos faz refletir que 

quando algo é bom, bem trabalhado, pode durar décadas, receber diversos prêmios e 

sempre se manter no topo, esse é o segredo de Legend of Zelda, eles simplesmente 

trabalham para fazer o melhor. 

É até engraçado pensar nesse aspecto, pois cada jogo demora anos para sair, o que 

acaba sendo em média, de um, no máximo, dois jogos por console, não se 

preocupam em fazer uma extensa lista com os mais variados títulos, só se 

preocupam em fazer roteiros dignos de Hollywood que irão marcar histórias, e sem 

sombra de dúvidas sou um dos mais agraciados nesse aspecto. 
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A GRANDE MAIORIA dos jogos se passa no reinado de Hyrule e Link é um 

guerreiro que tem que salvar a princesa Zelda e seu reinado de Ganondorf ou algum 

outro vilão que esteja colocando o reinado em perigo. 

Em tese, a receita simples do sucesso dos jogos de vídeo game, filmes e muitos 

desenhos animados que temos por aí...  

O mocinho que salva a princesa e seu reinado de um terrível vilão... 

Um adendo especial sobre este jogo, obviamente sobre alguns jogos inseridos aqui é 

que ele é repleto de referências históricas e culturais orientais, quando você vai 

pesquisar descobre coisas super interessantes que o jogo representa um aglomerado 

cultural em diversos aspectos. 

Mas o que muda esse jogo em especial dos demais jogos (ou para entender o meu 

ponto de vista), o que me fez aprender algo sobre liderança e motivação que os 

demais jogos sobre o mesmo tema não me ensinaram: 
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LINK (ASSIM COMO muitos de nós), somos chamados para encarar grandes 

desafios (muitos deles tendo a certeza absoluta de que não venceremos), não se trata 

de receber um bem ou valor financeiro para isso, se trata de fazer algo porque temos 

que fazer e ponto final. 

Quando falamos em desafios, automaticamente se entende que estamos encarando 

algo maior do que a nossa capacidade de superação daquele momento específico, 

por exemplo, se eu for para a academia malhar, no primeiro dia o desafio é levantar 

10 Kg, mas no segundo dia já não é mais um desafio é um simples exercício. No dia 

anterior eu não havia treinado, mas hoje já estou condicionado àquela condição. 

Com os desafios que nos sãos propostos no dia-a-dia é a mesma coisa, nascemos 

limitados e vamos rompendo cada dia um elo que nos prendia. 

A questão não é fazer de graça, do meu ponto de vista cristão, acredito que, direta 

ou indiretamente, sempre recebemos algo por nossos esforços (então, nada é 

verdadeiramente de graça nessa vida, tudo faz parte de uma recompensa). Algumas 

vezes financeira, outras não, mas nem por isso deixamos de recebê-la. Não temos 

que deixar de realizar algo pelo simples fato de que não vamos ficar ricos por 

estarmos perdendo tempo com algo que não me beneficia diretamente.  

É até engraçado dizer isso, mas a vida é longa demais para acharmos que apenas 

dinheiro nos fará feliz, mas a vida é uma longa jornada onde nos proporciona 

ganharmos dinheiro, mas também fazermos amigos, criarmos histórias incríveis etc. 
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VAMOS OLHAR PARA O LADO da realização pessoal, ok? Nem tudo o que nos 

realiza pessoalmente está ligado ao fator financeiro, e é um erro fazermos tudo 

somente se recebermos algo em troca, especialmente dinheiro, isso nos faz tratarmos 

as coisas pelo seu devido valor, e não pelo seu preço.  

Na verdade, quando tratamos todas as nossas relações exclusivamente pelo lado 

financeiro, com o tempo você passa a ser mais mercadoria do que uma pessoa, pelo 

simples fato de se vender da forma mais barata que existe, colocando um preço em 

si mesmo por realizar ou ter algo do que ter valor pelo que é e pelo que faz. 

Um exemplo disso? Quando brinco com meu filho, sinto-me o homem mais 

realizado do mundo, e o que isso me traz financeiramente? Absolutamente nada, 

muita das vezes acabo gastando um determinado valor para levá-lo a algum lugar 

para nos divertirmos, ou quando compro algum presente para ele. E isso me deixa 

triste porque estou perdendo dinheiro? Absolutamente não, meu prazer está em 

brincar com ele e fazê-lo feliz. 

É um exemplo simples e objetivo de que nem tudo está ligado financeiramente, e 

nem por isso deixa de ser recompensador. 
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Vamos deixar claro uma coisa, toda ação tem uma reação, então, automaticamente, 

o bem que você faz hoje será recompensado de alguma forma amanhã, e isso é um 

fator motivador que deve estar inserido em nós, pois o simples fato de fazer o bem já 

nos faz melhor do que éramos ontem e isso já nos habilita a estarmos em um novo 

patamar e um novo tempo de conquistarmos coisas maiores amanhã. 

 

 

 

 

PARA QUEM JOGOU algum jogo da franquia The Legend of Zelda, sabe muito 

bem que o personagem principal é extremamente altruísta, ele dá a vida para salvar 

aqueles que o cerca, e em muitos casos, ele não teve nenhum vínculo durante toda a 

história com a pessoa que salva, a pessoa nem sequer é um personagem principal ou 

importante diretamente para o Link (nosso guerreiro), o personagem não leva o 

nome do jogo, não o fará rico, não dará a ele bens, recursos e nem nada, mas o nosso 

guerreiro vai lá e faz tudo o que está destinado a ele para fazer, no máximo ganha 

uns presentes ou armas, mas em geral sai com a mão abanando mesmo. 

Link é a pessoa que todo mundo quer ser e não têm coragem de agir e pagar o preço 

que ele paga. 

Vamos ser realistas? Ser altruísta é algo que achamos bonito nas pessoas, por 

exemplo, Madre Tereza de Calcutá, uma pessoa que se abdica em prol dos outros, 

simplesmente pelo fato de estar fazendo o bem, pois alguém tem que fazê-lo, e 

porque não você? Essa é uma lição que jamais vou esquecer, na verdade é um 

choque de realidade quando paramos para pensar em quantas coisas boas que vemos 

as demais pessoas fazerem, mas não fazemos. 
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Quando partimos para o lado da liderança, não existe a função: não fazer algo pelo 

próximo, o simples fato das pessoas reconhecerem em você um líder já nos diz que 

algo você fez para ser merecedor disso, é claro que não somos inocentes ao ponto de 

sabermos que nem sempre faremos porque somos bonzinhos, mas altruísmo vai além 

de ser bonzinho com o próximo, é ter a coragem de fazer, mesmo que tenha 

limitações para isso.  

Ainda usando a Madre Tereza, ela disse que nenhuma pessoa em sã consciência 

cuidaria de um leproso, mas ela o faz por amor, então, amar as pessoas dá a ela o 

poder de realização que humanamente falando ela não teria a coragem, às vezes, a 

capacidade, de realizar. 

Amar sempre será o ponto de liga de uma liderança, amar as pessoas, amar o que se 

faz, porque faz etc. 

 

 

 

 

DENTRO DA TRIFORCE (o poder que rege Hyrule, o país em que o jogo se 

passa), Link representa a Coragem, a princesa Zelda a Sabedoria e Ganondorf o 

Poder.  

O simples fato de não ter a “Força” para vencer, ou a “Inteligência” para de alguma 

forma reverter a situação contrária com alguma estratégia mirabolante, já faz muitos 

de nós não realizarmos algo, ou nos frustrarmos por não ter o melhor pedaço do 

bolo, mas o nosso herói não.  
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Para ele foi dada a parcela mais desproporcional da Triforce, não é inteligente e nem 

mora em um castelo como a princesa Zelda. Não é forte e nem tem um exército a 

seu favor como Ganondorf, muito pelo contrário, Link mora em uma singela casa na 

árvore, seus amigos todos são fracos, pequenos e pacíficos, é ajudado por uma 

fadinha que o guia por aqui e ali, mas via de regra, não faz lá muita coisa para ajudar 

(mais atrapalha que ajuda para falar a verdade). Mas mesmo assim, ele é o 

personagem principal da história, não é o mais forte, nem o mais rico, nem mesmo o 

mais inteligente, não tem um castelo para se proteger, não tem um exército para 

garantir sua vitória, mas ele é o que faz a diferença. 

Entendemos isso na prática, pois somente quem tem coragem vence muitas 

adversidades que os inteligentes e os fortes não conseguem vencer. 

Isso me leva a pensar que ele sabe muito bem da responsabilidade que repousa sobre 

suas mãos e não foge dela, muito pelo contrário, sabe e usa todos os meios 

necessários para garantir que seja feito com sucesso a sua missão, sendo pobre, sem 

amigos influentes, sem ser forte e nem ter muita proteção, simplesmente seu maior 

talento muitas vezes pode ser tratado pelas pessoas ao seu redor como loucura, 

afinal, quem nunca ouviu isso? 

Então, tenha a coragem para vencer os desafios que o cerca, tenha a coragem de 

enfrentar seus inimigos com bravura e estratégia, tenha a coragem de usar 

sabiamente para que isso não se torne a loucura que todos vão dizer que é. 
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DURANTE ALGUNS ANOS maravilhosos da minha vida fui Policial Militar do 

Estado de São Paulo e o instrumento de trabalho de um policial é uma arma (via de 

regra, uma pistola .40), da mesma forma que o Link usa diversas armas, e ter uma 

arma em suas mãos é uma extraordinária responsabilidade, a vida de muitas pessoas 

está em suas mãos. 

Em um dos meus romances, “Uma Sombra Além da Escuridão”, um dos 

personagens é policial, e uma criança chega até ele e diz:  

–– Essa arma mata pessoas?  

Ele sorridente responde:  

–– Essa arma em especial foi feita para “salvar” pessoas. 

      

O QUE ISSO QUER DIZER em termos práticos?  

Toda ferramenta tem várias utilidades, porém, apenas duas finalidades, usadas 

para o bem, ou para o mal.  

E quem escolhe como usá-las é seu portador. 

Em Zelda Ocarina do Tempo, Link começa sua aventura ainda criança (em algumas 

aventuras ele fica somente criança, e outras, adulto) e precisa de uma espada e de um 

escudo para iniciar sua jornada e salvar o reino e a sua princesinha querida. 
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É interessante ver nesse fato que em nenhum momento do jogo ele corre da 

responsabilidade de salvar a todos (mesmo sendo apenas uma criança), uma guerra 

está para começar e ele precisa lutar. É óbvio que em termos normais não estamos 

falando em dar uma espada (arma) para uma criança (apesar disso acontecer 

frequentemente em alguns países pelo mundo, em especial, no Oriente Médio), 

nesse caso, analiso a nossa situação interna, que em muitos casos ainda somos 

crianças e mesmo assim precisamos encarar com responsabilidade nossas missões 

nessa vida. 

Link nos ensina que seu tamanho não é importante, sua posição social menos ainda, 

onde nasceu é completamente irrelevante, sua família é um completo mistério etc. 

Se você precisa fazer algo, assuma a responsabilidade e vai à luta, não fica olhando 

para as circunstâncias desfavoráveis que o cerca, entenda que a coragem vence a 

força e faz salvar a sabedoria que foi aprisionada. 

 

 

 

MUITA GENTE se confunde (ou ignora tal fato) e chama o nosso valoroso 

guerreiro de “Zelda”, quando na verdade, seu nome é “Link”, Zelda é o nome da 

princesa que ele tem que salvar nos jogos (em alguns jogos como Majora’s Mask, 

ela sequer faz parte do jogo, mas ele sim). 

Isso nos remete a algo importante:  

“Nem sempre você será devidamente reconhecido”.  
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DE TODOS OS TÍTULOS da franquia Zelda, o nome “Link” aparece em poucos 

subtítulos, uma média de cinco subtítulos para vinte títulos no total até o momento 

(sendo assim, um quarto de toda a franquia).  

Mas em nenhum momento isso diminui o poder de Link, sua força de vontade ou até 

mesmo sua importância no jogo, ele é o personagem principal e ponto final, mesmo 

que seu nome não esteja ali em um outdoor brilhando em destaque. 

Já vi muitas pessoas preocupadas se seus nomes estariam em destaque em algum 

projeto, hoje em dia não me preocupo mais com isso, a questão é poder fazer bem-

feito e se sentir realizado por causa disso e não simplesmente ser o destaque. 

 

QUANDO TRABALHEI na Polícia, tinha um ditado que dizia assim: 

“Quem não é visto não é lembrado...” 

Isso me lembra de uma passagem no filme “Tróia”, em que o rei Agamennon diz: 

–– O nome do rei é sempre lembrado depois de uma guerra em que sai vencedor 

dela, fica ali eternamente. 

Existem pessoas que fazem algo somente para levar o crédito das coisas, isso é, 

quando fazem. Isso me faz lembrar a época da faculdade, nosso grupo tinha quatro 

trabalhos para fazer, fiquei responsável por dois deles sozinho e os outros três 

integrantes ficaram com dois. Os dois trabalhos que fiz receberam nota 10 e os dois 

que os três fizeram juntos ganharam nota zero. 

A pergunta que faço é:  

Valeu a pena ter meu nome nos trabalhos que eles fizeram sem ter realizado nada?  

Valeu a pena eles terem colocado seus nomes no meu trabalho sem terem feito 

nada?  
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ESSA É A VIDA QUE ENCARAMOS todos os dias, nossas escolhas fazem os 

nossos resultados. 

Uma vez acrescentei algo na frase da polícia: 

“Quem não é visto, não é lembrado, e quem não é lembrado não é 

recompensado...” 

A sua atitude sempre vai se destacar em meio àqueles que estão sempre na sombra 

dos fatos como coadjuvantes da história, não fique preocupado se seu nome estará 

em destaque ou não, se preocupe em fazer bem-feito o que realmente precisa fazer, o 

fator principal do reconhecimento é a realização, a lei da recompensa sempre 

acompanhará aqueles que têm histórias e dedicação em seus atos, aqueles que 

sempre ficam na sombra para ter destaque, no momento em que for necessário serem 

usados, passarão vergonha por não estarem preparados, e saibam disso, a vida é 

expert em fazer isso com pessoas despreparadas. 

Um exemplo disso foi uma vez na aula de Inglês durante o colegial, modéstia parte 

eu era o melhor aluno da sala nessa matéria, até mesmo porque estava com planos de 

ser desenhista e roteirista na Marvel Comics, só que a professora fez uma prova 

surpresa em dupla, algumas pessoas na sala já olharam para mim com aquele Olhar 

43 da música do RPM, então, a professora diz: 

–– O único que fará a prova sozinho é o Rafael, pois ele já está um pouco mais 

adiantado que a maioria, então seria injusto com muitos que estão ansiosos para ele 

escolher alguém. 

Estude, se aprimore e esteja preparado para as provas que a vida te dará, algumas 

serão surpresas, outras consequências dos seus esforços, mas acima de tudo, elas 

nunca te farão uma pessoa frustrada caso esteja preparado para elas, esse é o 

principal fator da vitória. 
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TEM UMA HISTÓRIA contada por Albert Einstein que duas crianças estavam 

brincando em um lago de gelo e uma delas caiu dentro do lago congelado e a outra 

criança foi e quebrou o gelo e tirou o amigo antes que se afogasse. Um médico disse 

que era impossível ele ter realizado aquela proeza, pois o gelo era duro demais, mas 

Einstein disse:  

–– Claro que é possível, não tinha ninguém aqui para dizer que ela não conseguiria. 

Minha mãe também disse algo esses dias que me chamou a atenção: 

–– Filho, ensine o Théo (meu filho) a nadar enquanto é pequeno, pois assim ele não 

terá medo de nadar quando crescer, pois, criança é ousada em aprender. 

      

A MEU VER, Link é da mesma forma, ele é ousado em vencer pessoas, dragões, 

monstros maiores, mais forte e poderosos que ele, mas isso não o impede de 

continuar lutando, ele sabe que sua missão é salvar o reino e a princesa, todos 

precisam que a sua coragem sobreponha todos os problemas e conflitos que estão ao 

seu redor, e por incrível que pareça, mesmo contra todas as probabilidades, ele vai e 

vence tudo e todos. 

Gosto muito de dizer em minhas palestras que: 

Quem tem coragem para tentar mais uma vez tem a oportunidade de vencer, mas 

aqueles que desistem, simplesmente já estão derrotados... 
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Na vida podemos dizer que nem sempre estaremos preparados, e nem sempre 

teremos a oportunidade de realiza-lo quando estivermos preparados, mas uma coisa 

é fato, quando nos preparamos, não passamos vergonha, então, saiba enfrentar os 

desafios, mesmo que sejam maiores que você, leia muitos livros para ser inteligente 

em criar estratégias, treine para o que deseja fazer para quando tiver que enfrentar 

seus inimigos os vença, indiferente das circunstâncias desfavoráveis. 

 

 

 

 

LINK TEM UM TEMPO limite para salvar o mundo no jogo, mas em determinado 

momento ele tem que esperar pelo futuro, crescer, ser mais forte, pois os inimigos 

que enfrentaria seriam incomparavelmente mais fortes e sendo criança o 

impossibilitaria em obter êxito em sua jornada.  

O tempo é extremamente limitado. 

Ele utiliza de uma ferramenta que o faz voltar no tempo para conseguir resolver tudo 

o que precisa. Antes que pergunte, não existe tal ferramenta que faça você voltar no 

tempo, mas existem ferramentas que te ajudam a valorizá-lo e não perder tempo (o 

que já nos é de grande valia), pois o tempo é precioso demais para o desperdiçarmos, 

e outra, se não fizermos o que temos que fazer no devido tempo, sérias 

consequências são acometidas sobre pessoas que esperam que você resolva, 

enquanto ficam esperando sem ter atitude alguma. 

A vida não é como um jogo que tenho vidas extras, posso reiniciá-lo quantas vezes 

quiser, não, o tempo passa rápido demais e quando valorizamos o tempo, então 

descobrimos a fórmula de usá-lo em nosso favor. 
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Valorizar o tempo é não o perder quando você errar e ficar se acusando ou sentindo 

remorso, o tempo é limitado (volto a repetir), errou, se corrija o mais rápido que 

puder e volte a viver intensamente. 

 

 

 

 

É PRECISO ENTENDER que nem tudo na vida teremos ajuda, e quando falo de 

ajuda não digo sobre as armas que estão à nossa disposição, falo realmente de 

pessoas dispostas a fazer algo por você, isso inclui, muitas vezes, família e amigos. 

      

UMA PASSAGEM BÍBLICA que acho interessante é a de Gideão, no livro dos 

Juízes. Deus chama a Gideão para libertar seu povo e ele dá mil desculpas 

esfarrapadas se sentindo fraco e impotente por causa de sua situação financeira e por 

causa da escravidão de seu povo. Mas mesmo naquela situação Deus o chama de 

homem valente e que ele não precisa da força divina, pois nele já havia muita força. 

Aconteceram muitas coisas, principalmente algo interessante, ele iria para uma 

guerra enfrentar noventa mil homens e tinha apenas trinta mil à sua disposição, em 

sua cabeça deveria passar algo assim:  

São três para cada um, não está tão difícil assim...  

Mas Deus disse que tinha muita gente, então sobraram nove mil homens, ainda não 

está ruim, serão dez para cada um, mas Deus falou que ainda tinha muita gente, até 

sobrarem meros trezentos... mas o principal, ele venceu a guerra com os trezentos. 
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COM LINK NÃO FOI MUITO DIFERENTE, mas no caso dele não tinha ninguém, 

era ele e sua égua Epona para se virarem contra as forças do mal. 

Quantas vezes enfrentamos problemas e nos deparamos completamente sozinhos, 

mas não deixe que digam que você não vai conseguir porque não tem ajuda. Existem 

momentos que a ajuda que você precisa é ter fé no seu potencial e disposição para 

enfrentar a guerra, mesmo que seja sozinho, seja o cavaleiro da coragem, o guerreiro 

da esperança, pois a ajuda que você muitas vezes clama, pode ser sua principal fonte 

de fracasso, pois nem todos estão motivados como você está, nem todos estão 

enxergando como você está. 

 

 

 

 

UMA DAS COISAS mais comuns que vejo quando estou aconselhando alguém, 

seja com meu trabalho eclesiástico, ou com meu trabalho de coach motivacional 

voltado para liderança é que as pessoas se perdem no tempo por terem deixado 

algumas oportunidades passar e não têm o poder de voltar atrás.  

Realmente ainda não existe uma máquina do tempo, ou um Templo do Tempo como 

existe no jogo, que ele volta a ser criança a hora que bem entende, porém é preciso 

entender que é sempre possível trabalharmos um tempo novo para produzirmos um 

novo final (como diria sabiamente Dalai Lama).  

Como isso funciona? 
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É preciso entender que mesmo que tenha perdido tempo e oportunidades, com a 

experiência que você adquiriu ao longo do tempo por causa de algumas derrotas, 

você consegue gastar menos tempo e obter resultados melhores em um menor tempo 

desprendido, tudo isso porque hoje em dia você entende que perder tempo é igual à 

frustração, isso se chama Experiência, então, você acaba tratando o tempo e as 

oportunidades com mais afinco, você pode até ter se frustrado no passado, mas ficar 

se lamentando não vai resolver seu futuro. 

A experiência é o fator principal de muitos sucessos, existem coisas boas que não 

acontecem se você não sobressair sobre as coisas ruins que aconteceram, lembrando 

que fracasso é você desistir e não você perder, derrotas podem ser lições para 

crescimento, podem ser alavancas extraordinárias. 

Durante minha adolescência fui jogador de basquete, e óbvio, como joguei nos anos 

90, uma das minhas fontes de inspiração era o Michael Jordan, e em sua biografia 

ele relata que em sua adolescência foi cortado do time e isso foi a principal alavanca 

para se tornar quem ele foi em quadra, pois ficou chorando a noite toda com o quarto 

fechado e ainda disse para a sua mãe ir embora, pois ele queria chorar uma única 

vez, pois quando saísse daquele quarto, seria um homem vencedor. 
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SE VOCÊ JOGAR Ocarina do Tempo verá que existem armas que ele só usa 

enquanto está criança e outras, somente adulto, isso está relacionado à 

proporcionalidade, você precisa se preparar para usar as melhores armas disponíveis 

em determinado tempo, pois não é porque algo é bom para você agora que o será no 

futuro. 

Quando estava na escola militar, passaram um vídeo de um novo rifle, dezenas de 

pessoas atiraram, e como era um calibre alto, o ricochete da arma era muito forte, 

mas teve uma pessoa que não foi arremessada para trás, porque ele estava preparado 

para atirar com aquela arma. 

 

UMAS DAS HISTÓRIAS BÍBLICAS mais famosas é a de Davi que lutou contra 

Golias, sempre prestamos muita atenção na batalha em si e deixamos passar alguns 

detalhes antes do confronto histórico.  

Antes de enfrentar o gigante, o adolescente Davi até tenta usar a armadura do rei, um 

homem formado, mas ele percebeu que lutar com tudo aquilo o impediria de estar 

100%, e sua vida dependia disso, ele mesmo afirma que não está acostumado com 

aquele tipo de vestimenta, então é melhor usar 100% de sua capacidade por menor 

que seja, do que 10% só porque alguém acha que você será melhor assim.  

Resultado do confronto? O pequeno Davi venceu contra todas as probabilidades por 

saber usar 100% do seu potencial. 
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MUITO PROVAVELMENTE esse seja um dos pontos altos do jogo, quando você 

enfrenta o Link Negro.  

Em nossas vidas também temos que enfrentar nossas fraquezas e medos e isso 

somente você pode fazer, não há uma regra sobre qual medo deve vencer primeiro, o 

que não pode é se deixar vencer pela escuridão que o cerca. 

Durante muito tempo fui assolado pela Baixa Estima, todo mundo (em minha ótica) 

tocava guitarra melhor que eu, todo mundo namorava menos eu, todo mundo isso, 

todo mundo aquilo, menos eu...  

Era um círculo vicioso, eu era talentoso mas ficava preso com medo que chegasse 

alguém melhor e me destronasse, só que chegou um momento que precisei enfrentar 

isso se quisesse continuar a viver da forma como sonhava. 

 

PRIMEIRA REGRA: para vencer essa escuridão é simples, você precisa entender 

que é a parte boa de você mesmo, como isso funciona? 
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Algumas pessoas precisam de estímulos para fazer algo, quando na verdade o tempo 

todo você tinha a pré-disposição para vencer, por exemplo, durante a faculdade uma 

amiga minha bebia vinho na hora de apresentar um trabalho em frente de toda a 

nossa turma, o que mudou na verdade? Absolutamente nada, a coragem sempre 

esteve dentro dela, ela só se enganava achando que o vinho faria a diferença, essa 

era a escuridão dentro dela que precisava ser vencida, senão não passava na matéria, 

afinal, como uma pessoa formada em Direito iria enfrentar um tribunal no futuro? 

 

SEGUNDA REGRA: não se deixar ser influenciado pela sua escuridão. 

Algumas pessoas não sabem conviver com seus defeitos e seus medos, 

simplesmente são oito ou oitenta, ou mostram que são extraordinários ou que são 

horríveis, quando na verdade, saber dominar seus medos é o grande segredo para 

vencê-los, eles sempre estarão lá, esperando uma oportunidade para assolá-lo, e 

nunca se esqueça disso, da mesma forma que você se fortalece com o tempo, essa 

escuridão dentro de você também se fortalece, e quando ela aparecer virá com força 

total, pois ela te conhece melhor que tudo e todos.  
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“A estratégia é uma economia de forças” 

(Karl von Clausewitz) 

 

 

 

SOBRE O JOGO 

 

FINAL FANTASY é uma daquelas histórias de despedida que duraram muitos anos 

(do qual não acabou até hoje). 

Ainda bem...  

A história é que a empresa (Square) estava falindo e iria lançar um título de 

despedida, por isso se chama “Fantasia Final”, e hoje em dia é uma das maiores 

ironias que o destino pregou na história dos games, pois o jogo não só salvou a 

empresa da falência, como se tornou o símbolo de uma era, um jogo que se tornaria 

o grande divisor de águas no mundo dos RPG’s (juntamente com The Legend of 

Zelda). 

A história normalmente se passa em reinados mágicos onde temos que enfrentar 

inimigos poderosíssimos para conseguir salvá-lo (o reino no caso), talvez não foge 

muito das histórias que contaremos nos próximos jogos, mas o que aprendi em Final 

Fantasy é: 
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UMA DAS REGRAS básicas do jogo é a evolução dos personagens, você começa 

com o level 1 e vai evoluindo até estar em condições de enfrentar os inimigos que 

antes não eram acessíveis em sua condição atual. 

Em nossas vidas segue essa mesma regra, cada dia mais terão situações que 

dependem do nosso avanço, talvez hoje eu não esteja preparado, porém, se eu 

evoluir vou conseguir vencer no futuro. 

 

É PRECISO ENTENDER o que digo no mais profundo do seu ser:  

Nada evolui do nada... É preciso lutar muito para chegar ao próximo nível... 

 

NOS JOGOS DE RPG EM GERAL a evolução dos personagens seguem duas regras 

em geral:  

1) Evolui de acordo com o que já foi pré-estabelecido ou; 

2) Você molda que parte deseja evoluir mais.  

E na vida segue a mesma regra, você pode evoluir de acordo com as circunstâncias 

ou pode escolher de que forma deseja evoluir. 

Simples assim... 
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Um exemplo? Quando decidi me tornar um escritor, tive que focar estritamente na 

escrita, então, tive que ler mais e, óbvio, escrever mais, pois o hábito da leitura 

tornou mais fácil à escrita, mas não só isso, tive que me cercar por todos os lados de 

coisas que me ajudassem a melhorar minha escrita, então, minhas amizades 

geralmente leem muito, sigo pessoas em minhas redes sociais que falam sobre 

literatura, até mesmo no YouTube, assisto mais coisas voltadas à escrita do que para 

lazer. 

 

UMA DAS SITUAÇÕES que aconteceu comigo foi assim: 

Eu era apaixonadíssimo por uma garota e ela era apaixonada por outro rapaz (um 

triângulo amoroso onde o único que não aproveitou nada da situação foi eu). Certo 

dia ele estava cantando uma música minha e ela perguntou de quem era, ele disse:  

–– É do Zimith (meu apelido durante a adolescência).  

Ela deu risada e disse que era impossível uma pessoa burra (ignorante) como eu 

escrever algo que tivesse uma palavra rebuscada como “resplandecia” em uma frase.      

Talvez muitas pessoas enfiassem a cabeça dentro da terra em uma situação como 

essa, mas eu fiz uma promessa para mim mesmo:  

Nunca mais ninguém me chamaria de burro... 

A questão é que ela não estava errada (a forma como disse aquilo foi deselegante), 

eu havia sido criado daquela forma, trabalhava em um ambiente que era normal falar 

errado e não ler muito (meio-oficial em mecânica), então, eu estava no Level 1, e o 

que eu precisava fazer para avançar para o Level 2? 
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EU SABIA que era ignorante, não tinha conhecimento sobre muitas coisas e acima 

de tudo, tinha uma barreira que me impedia de evoluir...  

Eu mesmo... 

Primeira coisa que fiz foi ser ousado e me inscrevi no vestibular para fazer 

faculdade de Direito. Se fosse analisar friamente, muitas respostas seriam 

desanimadoras para alguns questionamentos que me fizeram na época: 

Eu estava preparado? 

 “NÃO” 

Tinha condições financeiras para pagar? 

 “NÃO” 

Tinha motivação da minha família e amigos? Com raríssimas exceções,  

“NÃO” 

Tinha noção do que enfrentaria naqueles cinco anos? 

 “NÃO” 

Se não desse certo, eu tinha um plano B? 

 “NÃO” 
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NA MINHA CONCEPÇÃO, quem fazia faculdade de Direito eram os melhores 

escritores e oradores que tinham na sociedade (e ainda continuo com essa mesma 

convicção até hoje). 

Mesmo sendo ignorante (segundo a garota que eu gostava), passei entre os dez 

primeiros colocados no vestibular em geral e quarto colocado em Direito, tendo 

assim o privilégio de escolher entre Direito e minha segunda opção, Jornalismo.  

Isso me fez sentir chegar ao Level 2. 

Porque me fez sentir isso? 

Porque, a partir daquele momento todos olhariam para mim e diriam:  

Ele faz faculdade de Direito... 

Talvez quem não tenha feito Direito não sabe como é a sensação das pessoas te 

procurando para tirar dúvidas, ou para se gabar por ser seu amigo dizendo: 

Ele faz faculdade de Direito... 

Partindo desse ponto, precisei procurar por outras perguntas que me fizeram 

alcançar meus objetivos: 

Estava motivado para vencer aquele obstáculo?  

 “SIM” 

Queria verdadeiramente mudar aquela situação?  

 “SIM” 

Estava disposto a pagar um preço? 

 “SIM” 

Iria buscar uma estratégia eficaz para vencer aquelas adversidades?  

“SIM” 
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Buscaria ser diferente de todos? 

 “SIM” 

 

O SIMPLES FATO de estar entre os melhores já me fez sentir-me que era um dos 

melhores também, mesmo não tendo feito lá tanta coisa além de acreditar que 

milagres podem acontecer, a atitude de sair da zona de conforto e fazer uma prova já 

foi uma extraordinária vitória e as portas se abriram automaticamente nesse instante 

me mostrando que era possível construir um novo futuro. 

O que aprendi com isso foi: 

Deus abre portas, mas a disposição para entrar nelas é toda nossa... 

      

ESSE É UM CONSELHO que deixo para você, ande ao lado dos melhores, eles 

sempre estarão em lugares melhores do que aqueles que são acomodados ou 

covardes. 

Com muito orgulho digo para todos que meus discipuladores foram: Gilson Cantor e 

Jucélia Brandão, dois pastores que são até hoje amigos maravilhosos que sempre me 

ajudam em momentos cruciais, tanto que a Pastora Jucélia e seu marido, pastor 

André Brandão, celebraram meu casamento. 

Quando cheguei na igreja deles, minha situação era essa: Falido, desmoralizado, 

com complexo de inferioridade exacerbado, xucro etc. Eles tiveram paciência 

comigo, me ensinaram como deveria agir, como deveria falar, me portar, quais 

livros ler, me levavam para suas casas e me discipulava, pagavam meu almoço e 

janta. 
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TEVE UM EPISÓDIO EM ESPECIAL em que toda a turma iria ao McDonald’s e 

eu era o único que não podia ir (por questões financeiras), então, o Gil gentilmente 

me chamou de canto e perguntou porque não iria com eles naquela confraternização. 

Eu tinha crescido regado às melhores roupas, tênis de marca, tinha os videogames do 

ano, era o dono da bola que jogávamos na rua, enfim, uma pessoa muito bem de 

vida, porém, na faculdade estava desempregado, o pouco que tínhamos era para 

pagar as contas e a mensalidade da faculdade (da qual nunca atrasou), tanto que, 

fiquei cinco anos andando dez quilômetros (ou mais) por dia pela falta de recursos 

financeiros para ir de ônibus para a faculdade todos os dias.  

Então o Gil me disse que coincidentemente tinha ganhado o bolão que fizeram no 

seu serviço e estava disposto a abençoar alguém, tirou uma nota de dez reais (em 

2002 você comia bem com dez reais) e perguntou se era suficiente para eu comer, 

assenti com a cabeça, mas disse que não poderia ir, pois não tinha aonde dormir, ele 

falou que em sua casa tinha uma cama sobrando para visitas, e perguntou qual a 

próxima desculpa. 

Esse tipo de liderança, atitude e exemplo resultou no homem que me tornei hoje em 

dia, pois prometi que um dia faria tudo o que fizeram por mim (a lei da recompensa) 

e realmente fiz até além, porque era isso que eles esperavam de mim.    
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NO JOGO não é fácil evoluir, é preciso horas e mais horas de inúmeras e 

incansáveis batalhas, pois quanto mais você evolui, mais tempo demora a alcançar o 

próximo nível. 

E como eu chegaria ao próximo nível? Teria que vencer um inimigo terrível que 

acompanha qualquer aluno da faculdade de Direito:  

Aprender a gostar de ler... 

 

PRIMEIRA coisa que fiz foi andar com um livro na mão para onde quer que fosse, 

mesmo que não gostasse de ler, ou que não lesse aquele livro com tanta assiduidade 

ou interesse, precisava me adaptar àquela nova realidade e:  

 

SEGUNDO, precisava encaixar a leitura nos momentos entre uma atividade e outra. 

 

Durante o segundo ano da faculdade tive uma ideia, talvez muito mais maluca do 

que fazer a faculdade de Direito:  

Vou escrever um livro.  

E escrevi.  
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Demorei um ano e meio para escrevê-lo e estava muito feliz com minha nova 

conquista e mais maluca investida, porém, ainda não tinha entrado no ritmo ideal da 

leitura, tinha lido uns dez, talvez quinze livros bem pequenos. Quando fui fazer a 

revisão gramatical da minha obra (O Diário De Uma Sogra) dois anos depois, estava 

terrível, mas sabia de uma coisa...  

Estava no Level 3 agora... 

 

TER ESCRITO UM LIVRO me impulsionou a ler mais, pois sabia:  

Quanto mais eu lesse, mais eu melhoraria na decisão que tinha tomado... De ser 

escritor... 

No período da faculdade (cinco anos, de 2002 à 2007) li aproximadamente trezentos 

livros, e escrevi outros doze romances.  

Naquele momento devo ter alcançado aproximado o Level 30 de 100 alcançáveis. 

        

ESSES DIAS, eu estava conversando com um amigo e disse:  

––E aí, quando você vai me colocar para ministrar aí?  

E ele respondeu:  

––Só porque você entende muito de Bíblia não quer dizer que vou te colocar para 

ministrar aqui. 

Na hora eu pensei:  

Posso não ministrar (como não ministrei), mas o reconhecimento de que já não sou 

mais ignorante está bem visível... 

LEVEL 40... uhuuuuu já dá para enfrentar novos desafios... 
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Não se esqueça, estou bem, mas ainda há um longo caminho até o Level 100, pois 

quanto mais evoluir na vida, mais difícil e demorado será para evoluir daqui para 

frente, isso não deve ser uma barreira, mas um estímulo para chegar o mais longe 

possível. 

 

 

 

 

UM DOS OBJETIVOS dos jogos Final Fantasy é encontrar diversos companheiros 

durante a história que irão te ajudar em sua jornada, e cada um tem um poder ou 

uma qualidade especial, uns serão companheiros temporários e outros permanentes. 

Normalmente se trabalha com essas qualidades:  

1) Líder;  

2) Forte;  

3) Mago;  

4) Curandeiro;  

5) Rápido e;  

6) Armeiro. 

 

TODOS SÃO FUNDAMENTAIS DENTRO DA HISTÓRIA, existem mestres que 

são fortes, então você usa o líder, o curandeiro e o cara forte, outros são derrotados 

apenas com magia e daí por diante. 
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No começo não é fácil interagir entre eles, porém, com o tempo você descobre que é 

muito mais fácil se todos colaborarem com o grupo e sua finalidade com sua 

diversidade de valores e talentos. 

O que vejo em muitas lideranças é a necessidade do líder se mostrar melhor que os 

demais, quando na verdade, em nossa caminhada existem batalhas que serão 

vencidas se alguém for te curando durante a batalha, outras vezes você bater não 

adianta absolutamente em nada é preciso encontrar o jeitinho certo de resolver o 

problema sem precisar usar a força, se você jogar Final Fantasy X, por exemplo, tem 

um mestre que a fraqueza dele é o poder de cura, pois ele é um zumbi, então, a 

fraqueza de seus adversários às vezes é algo absurdo.  

      

 

 

 

UMA DAS COISAS que gosto em FF é que existem inimigos de todas as naturezas 

possíveis e cada um deles tem uma fraqueza específica que combina com o poder de 

um de seus companheiros. 

Isso me leva a crer que a função da liderança não é resolver tudo sozinho, mas 

caminhar com o grupo, usando cada um como uma ferramenta fundamental para o 

sucesso da equipe como um todo, o líder nada mais é que um componente do grupo 

e não a principal peça. 

Na vida seria muito fácil se todos os adversários agissem da mesma forma, porém, o 

que existe é uma gama de criatividade para te confrontar que você precisa seguir 

essa mesma evolução. 



O QUE OS GAMES NOS ENSINAM SOBRE LIDERANÇA 39 

Todos os dias posto frases no Twitter sobre liderança e uma das minhas favoritas é: 

“Ser líder é ser mais criativo que os problemas...” 

Já parou para pensar em situações que acontecem e você pensa: 

“Meu Deus... como isso foi acontecer?” 

É muito simples... 

Os problemas são criativos e surpreendentes, estar preparado para eles é uma das 

obrigações de toda liderança eficaz, nem tudo é previsível, mas tudo é possível de 

ser resolvido. 

      

AQUILES, PELA CULTURA GREGA, foi o maior de todos os guerreiros, e nem 

por isso não foi derrotado, muito pelo contrário, o homem que o matou (Páris), era 

uma pessoa, comparado com Aquiles, muitas vezes mais fraco e inofensivo. O que 

fez com que Páris conseguisse matá-lo?  

Acertou o seu ponto fraco – o calcanhar... 

É até engraçado isso porque não é preciso ser um médico para saber que o calcanhar 

não é um ponto vital no corpo humano, mas era o ponto em que o maior de todos os 

guerreiros foi vencido. 

Potencialize seu grupo, confie em seus talentos que na hora certa todos irão trazer a 

vitória e os resultados esperados, tudo é uma questão de estratégia. 

      

CERTA VEZ ESTAVA conversando com minha esposa, Ana, e disse que o segredo 

do nosso sucesso com os adolescentes foi exatamente não confiar nas palavras das 

pessoas...  

Em falarem mal deles... que eles não tinham condições de chegarem a lugar 

nenhum...  
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Eles até poderiam ser derrotados até aquele momento, mas conosco seriam os 

melhores, porque seriam os melhores?  

Nós acreditávamos neles...  

Quando um líder é forte ele fortalece seus liderados... 

Tem um provérbio africano que diz assim: 

Um exército de ovelhas liderado por um leão vence fácil um exército de leões 

liderado por uma ovelha... 

O que isso quer dizer? Que nem sempre ter um exército de pessoas fortes faz um 

exército forte se não existir uma liderança capaz de extrair o melhor de cada um. 

Foi o que fizemos com eles, potencializamos suas qualidades e administramos suas 

fraquezas. Acima de administrar, nós cuidamos de suas fraquezas, zelamos para que 

ninguém os atacassem nelas. E como fazer isso? Estando ao seu lado em todos os 

momentos. 

      

TEVE UMA SITUAÇÃO que chamei dois deles para ficarem ao meu lado enquanto 

tocava durante o louvor e um pastor achou aquilo ruim, em vez de falar comigo (o 

responsável por eles estarem ali), foi diretamente neles tomar satisfação, é claro, foi 

no ponto fraco. O chamei de lado e disse que se ele quisesse falar alguma coisa 

sobre aquilo, poderia falar diretamente comigo, pois eu era o líder deles, eu era 

responsável por eles estarem ali, queria que eles estivessem ao meu lado para 

aprenderem o que é certo. 

Ele engoliu seco, assentiu, se desculpou e saiu. 
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Isso é o que faz um líder, assume a responsabilidade do grupo, principalmente 

quando outras pessoas acham que não é certo o que está acontecendo, o líder não 

tem medo de errar e muito menos em assumir o erro, não que nessa situação eu 

estivesse errado, não estava, mas o que se espera de alguém em alguma posição é 

assumir a responsabilidade. Porque eles estavam no altar? Porque eu pedi que 

estivessem ao meu lado. E porque eles não erraram mais aos olhos das pessoas? 

Porque estavam ao meu lado. Ao lado do líder deles. 

 

O JOGO TE ENSINA que todos os inimigos têm suas fraquezas. 

Uma vez em sala de aula dei um exemplo sobre processo de cura de uma pessoa que 

cabe certo no nosso ponto. Comecei falando sobre ponto fraco, que às vezes é 

absurdo, o meu por exemplo por muito tempo foi comida, não ia à casa das pessoas 

porque era enjoado para comer, meu próprio pai me humilhava na frente da família 

porque eu não comia frango, a maioria das carnes, legumes e verduras, o simples 

fato de alguém ficar me questionando trazia à tona toda aquela situação, parece algo 

até bobo, mas demorei muito tempo para me curar dessa mágoa, então saiba 

trabalhar sobre a fraqueza de seus liderados e também de seus adversários. 
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EM FF X, tem um dos inimigos (uma bolha chata pra caramba de vencer) que vai 

mudando sua forma, em um momento ele é vulnerável a fogo, outros momentos à 

água e daí por diante, nesses momentos é preciso saber usar seus personagens, pois 

uma magia errada, em vez de tirar energia, você recarrega (ou potencializa) a 

energia do inimigo. 

Uma história bíblica que gosto bastante é a de Sansão.  

Deus chamou Sansão para bater, descer a porrada, porém se você ler a história dele, 

você vai ver que ele, em alguns momentos, quer se mostrar um filósofo, criando 

enigmas etc. 

Deus não é contra pensarmos, muito pelo contrário, nos fez com essa finalidade, 

porém, Sansão não foi criado por Deus para ser um filósofo, Deus havia criado 

Sansão para bater e exterminar o povo inimigo, e por sua teimosia em não fazer o 

que lhe era devido, apenas passou vergonha diante dos inimigos. 

Todos nós temos qualidades e defeitos, pontos fortes e fracos, o líder é aquele que 

sabe trabalhar da forma certa e evita que fiquemos expostos a vexames 

desnecessários. 
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JOGANDO FINAL FANTASY você descobre que o personagem deve bater no 

inimigo certo, porque em alguns casos não adianta bater, o inimigo só será vencido 

se usar o poder contrário ao dele. Por exemplo; um inimigo de fogo, precisa ser 

vencido com água ou gelo, porque se usar vento irá torna-lo ainda mais forte, se usar 

fogo, você recarregará sua energia. Sendo assim, gastando sua energia à toa e 

fortalecendo a do inimigo. 

Bater em um inimigo com poder de elementos naturais é a pior estratégia possível, 

porque você desprende um esforço monumental, porém não tem efeito nenhum, ou 

quase nenhum efeito, porém, se usar um elemento contrário, um pequeno esforço 

causa um grande estrago, porque você está usando a estratégia correta. 

 

NO MEU LIVRO O vendedor de Esperanças, uma das frases que mais gostei de 

escrever em toda a minha vida foi:  

Não existe inimigo impossível de ser vencido, o que existe é falta de estratégia... 

E isso é uma grande verdade.  

No jogo, o último mestre é extremamente difícil, fiquei mais de oito meses tentando 

passá-lo, evolui até o nível máximo e nada, porém, teve um dia que mudei a 

estratégia, em vez de só bater, eu bateria e jogaria algumas magias especiais 

anulando seus poderes, ou refletindo-os. Consegui de primeira. Fiquei meses 

tentando vencê-lo com a estratégia errada, mesmo os meus personagens estando com 

o Level máximo, a estratégia era errada. 

Com isso eu descobri:  

Não existe o jeito certo para fazer a coisa errada. 

 



RAFAEL ZIMICHUT 44 
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        “Sabe o que é legal? Quando você surpreende  

        aqueles que disseram que você não ia conseguir...” 

                                    (Miley Cyrus) 

 

 

 

SOBRE O JOGO 

 

CASTLEVANIA é outra série que fugiu do controle por causa do sucesso, são 

dezenas de jogos e cada um mais surpreendente que o outro por causa de seu enredo 

extraordinariamente criativo, cenas épicas e jogabilidade fora do comum. 

 

A SÉRIE É FOCADA na guerra entre a família Belmont contra o Conde Drácula, 

que ressuscitaria a cada cem anos, tendo sempre um Belmont que derrotá-lo. 
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QUANDO JOGUEI Lord of Shadows fiquei verdadeiramente surpreso e fascinado 

com o enredo da história, não era apenas a jogabilidade que era sensacional, ou 

mesmo os gráficos (que é o que essa nova geração mais gosta), mas o enredo da 

história deixava muitos livros dos quais li no chinelo (e olha que não foram poucos 

livros que li). 

Um líder tem que estar nesse mesmo espírito, surpreender pela maneira como 

conduz as situações, sejam elas adversas ou convencionais. Precisa acima de tudo ter 

conteúdo para prender as pessoas. 

Se eu pudesse resumir minha liderança em uma palavra seria:  

Formação...  

Minha técnica é simples, busco incansavelmente conhecimento para poder 

compartilhar com as pessoas, tudo porque um dia me chamaram de pessoa sem 

conteúdo (burra, ignorante etc. – na linguagem deles). Quando você tem conteúdo as 

pessoas te admiram pelo que você tem (conhecimento) e pelo que você é (inteligente 

ou sábio). 

Um líder que não tem conhecimento não encanta as pessoas pelo seu conteúdo, isso 

é um sério problema para ele resolver caso não tenha essa qualidade, pois uma 

liderança não se resolve apenas com entusiasmo ou carisma, isso são ingredientes 

iniciais que chamam a atenção das pessoas em um primeiro momento, o que faz elas 

ficarem é o seu conteúdo, é o que você tem para oferecer de verdadeiro. 
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Vamos dar o exemplo de um casamento, as pessoas irremediavelmente se 

apaixonam pela aparência, mas o amor é conquistado pelo conteúdo, o que você 

oferece à outra transforma a fascinação da imagem pelo amor que ela tem para te 

oferecer e manter esse relacionamento inabalável por anos e mais anos. 

 

O LIVRO que me motivou a ser escritor é, O retrato de Dorian Gray, de Oscar 

Wilde. O livro é tão bom que me fez querer fazer algo parecido, pois a história é 

incrível, os personagens marcantes e o final simplesmente demais, ao mesmo tempo 

conseguiu ser inteligente, criativo e surpreendente. 

      

ALGO QUE MUITAS pessoas não percebem é que liderança é fazer com que as 

pessoas te sigam, e ninguém segue uma pessoa que não admira, que não surpreende 

e não acrescenta conteúdo positivo algum em sua vida (a não ser que seja obrigada, 

coagida a segui-la). 

Um livro bom te leva dentro da história, faz a mente das pessoas acreditarem em 

situações das mais diversas. Se uma liderança não conseguir atingir esse objetivo em 

especial, conduzir as pessoas através de sua história, então, podemos dizer que, a 

pessoa não é líder ou, que não sabe conduzir (que não está preparada ainda), mas se 

quisesse, ou se desenvolvesse mais, poderia fazê-lo tranquilamente.  

Um fator é verdade, ninguém nasce líder, ela desenvolve através das experiências 

esse talento, esse dom, uns mais cedo, outros mais tarde, agora dizer que, alguém 

nasce líder é uma das maiores mentiras que alguém poderia dizer, afinal, todos nós 

fazemos escolhas, elas (as escolhas) nos tornam líderes ou liderados. 
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GABRIEL BELMONT, o personagem principal de Lord of Shadows, era um 

guerreiro escolhido para enfrentar as forças das trevas até que, ao vencer o terrível 

adversário, acabou se tornando a própria força das trevas, porém, no início do jogo 

dois, ele enfrenta um adversário que deveria ser o seu sucessor, e ao vencê-lo afirma 

ser impossível alguém ficar em seu lugar, porque ele era a pessoa certa para salvar a 

humanidade das trevas. 

Muitas pessoas não entendem o que isso quer dizer, mas simplificando, todo mundo 

comete erros e toma caminhos que não deveria, porém, é possível se consertar no 

meio do caminho e reassumir suas responsabilidades. 

É interessante entender que qualquer pessoa pode realizar algo, mas somente você 

pode fazer o que foi colocado em suas mãos. 
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A ARMA MAIS PODEROSA da família Belmont é o Vampire Killer (matador de 

vampiros), um chicote feito por um alquimista chamado Rinaldo Gandolfi, que o dá 

para Leon Belmont, que é fundido com a alma de sua noiva (Sara Trantoul) que foi 

mordida por um vampiro, dando aos Belmont’s poderes sobrenaturais. 

Porém o chicote só pode ser usado por eles, se qualquer outra pessoa que não seja da 

linhagem sanguínea dos Belmont’s o usar, drena suas forças e a mata. 

 

JÁ VI MUITAS PESSOAS na posição de líderes matando a vida, os sonhos, a 

motivação de pessoas por ter transferido suas responsabilidades para eles, mas a 

verdade, você pode (e deve) delegar funções, porém, se começar a deixar de fazer 

porque alguém está fazendo, há uma grande probabilidade de você deixar brecha 

para que a pessoa não consiga fazer e você mesmo matar seus sonhos por não 

assumir seu lugar. 

Com isso podemos entender que existem responsabilidades que somente um líder 

pode fazer, outras pessoas podem tentar fazer o que é a sua responsabilidade, porém 

isso vai sugar suas forças, seu ânimo e suas motivações. 

A responsabilidade de um líder é saber o que fazer e entender que muitas coisas 

somente ele pode e tem o poder de fazer, podendo assim prejudicar seus liderados 

por sua omissão. 
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DURANTE TODO O JOGO você tem que transitar por florestas e labirintos, é 

lógico que existem atalhos para você chegar mais rápido, isso é até natural do ser 

humano ter pressa em alcançar seus objetivos, porém temos que entender que 

quando vivemos apenas em atalhos, deixamos passar muitas oportunidades para 

crescermos e chega a ser comum a pessoa alcançar um objetivo rápido demais e 

depois não ter condições físicas, psicológicas e até materiais de manter sua 

conquista, tudo isso porque quis adiantar o processo natural de sua conquista. 

O segredo é seguir o caminho natural, tem muitos tesouros, batalhas, amigos, família 

que vamos obtendo pelo caminho, Gabriel Belmont mesmo acabou matando o 

próprio filho por não o reconhecer, ficou tão preocupado com suas obrigações que 

perdeu o melhor tempo com o próprio filho. 
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POR SER UM JOGO extraordinário, é óbvio que nem tudo é seguir pelo caminho, 

tem muitos mistérios e segredos a serem desvendados, e o que facilita sua jornada é 

ter um guia, no mundo dos games nós chamamos de “detonado”, um guia para 

facilitar a vida dos desbravadores. 

 

QUANDO ASSUMI A LIDERANÇA na sede da nossa igreja, meu primeiro passo 

foi buscar ajuda, um guia, a primeira coisa que ele me disse era para seguir 

rigorosamente o que ele iria falar, eram três coisas simples, mas que fariam a 

diferença (e fez). 

–– FORMAÇÃO: Era preciso fazer as pessoas serem melhores do que elas 

chegaram até você, precisa passar as experiências e conhecimento, pois liderados 

fortes (mental, espiritual e fisicamente) é o grande segredo do sucesso do líder, as 

pessoas que andam com você precisam ser boas para darem resultado, e o mais 

interessado nisso é você mesmo; 

–– ORAÇÃO: Em um aspecto eclesiástico é preciso juntar as pessoas e orar por elas, 

saber se elas estão bem, se não estiverem, não medir esforços até elas estarem.  

No meio secular seria o interesse real pelo bem-estar da pessoa, liderança não é 

apenas uma relação hierárquica, é uma relação pessoal, ela te respeita porque se 

importa com você, quer ver você crescer ao lado dela e isso faz toda a diferença; 
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–– UNÇÃO: Seria o crescimento da pessoa, o reconhecimento prestado, avança-la a 

um novo patamar, subir degraus nessa relação, ninguém quer ficar com você para 

estar sempre no mesmo lugar, era algo que eu falava no começo, no mínimo, todos 

teriam que crescer pelo menos um degrau, uns foram mais longes, outros nem tanto, 

mas o mais importante é que todos cresçam com você. 

 

              

 

 

 



O QUE OS GAMES NOS ENSINAM SOBRE LIDERANÇA 53 

 

 

 

“Viver é enfrentar um problema atrás do outro. 

O modo como você o encara é que faz a diferença...” 

(Benjamin Franklin) 

 

 

 

SOBRE O JOGO 

 

BANJO-KAZOOIE é um daqueles jogos que quando eu tiver sessenta anos de idade 

e conversar com amigos que o jogaram, vamos sorrir muito. Não é apenas um bom 

jogo, com uma história legal... é uma experiência marcante, algo que você faz na 

vida que te dá uma sensação se satisfação e alegria por estar vivendo aquele 

momento. 

 

BANJO É UM URSO que, juntamente com seu amigo Kazooie enfrentam uma 

bruxa para recuperar a namorada de Banjo (lembra da fórmula mágica do sucesso 

das histórias dos games?). 
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TALVEZ A PRIMEIRA impressão sobre o Kazzoie que fica é:  

Que camarada folgada é essa galinha!!!  

Mas te digo que ele não tem absolutamente nada de folgado em Kazooie, muito pelo 

contrário, apesar de ser uma ave aparentemente frágil, ele, em determinados 

momentos cruciais do jogo, carrega nosso querido urso, pois ele não tem condições 

de chegar ali sozinho. 

Existem momentos no jogo que Kazooie é fundamental, ele corre muito mais rápido 

que o Banjo, alcança lugares mais altos, voa etc. Então, ele precisa ser carregado 

para estar descansado para momentos chaves. 

Da mesma forma uma liderança, que carrega todo o peso da responsabilidade, mas 

na hora de delegar uma função, as pessoas estão preparadas, não se cansarão à toa, e 

o que mais vemos por aí são pessoas em um determinado cargo que desgasta as 

pessoas sem a menor necessidade, seja fisicamente ou psicologicamente. 

Uma das coisas que mais me cansavam quando trabalhei como mecânico em uma 

loja, é que meu chefe sempre dizia assim:  

Faça isso, senão tem um monte de gente para ficar no seu lugar...  

Você não é insubstituível... 

Aquilo me incomodava e muito, porque eu sabia que ele estava na verdade passando 

a responsabilidade de sua liderança ruim para mim. 
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Cada pessoa dentro de uma equipe é responsável por algo, ela precisa se sentir 

importante, saber que mesmo que tenham pessoas tão qualificadas quanto você para 

realizar as tarefas, ninguém pode substituí-lo como indivíduo, o seu lugar é 

importante ao nosso lado. 

 

 

 

 

COMO JÁ RELATEI, BANJO É UM URSO e Kazzoie uma ave, talvez por esse 

motivo tivesse tudo para dar errado nessa relação, mas eles entendiam que cada um 

tinha uma qualidade diferente do outro. E isso me faz entender que as diferenças 

trabalhadas da maneira correta é a forma mais eficaz de liderança. 

Imagine só se uma empresa só tivesse líderes, viraria o caos, é o famoso caso:  

É muito cacique para pouco índio...  

Da mesma forma seria um lugar onde só tivesse mão de obra, as coisas não 

funcionariam, porque não teria organização, é como uma cabeça sem corpo ou vice-

versa, um depende do outro para funcionar corretamente e harmonicamente. 

Então, saiba que as diferenças são uma poderosa arma, lembrando que não existe 

hierarquia de importância em uma equipe, todos são importantes, o que muda são as 

hierarquias de responsabilidades de cada um. 
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QUANDO JOGAVA BASQUETE, NOSSO TIME era conhecido por ser o mais 

baixo, praticamente um time de cinco armadores (se formos falar de altura), porém, 

nós sabíamos que essa diferença era nossa arma secreta, pois usávamos uma 

estratégia completamente diferente do que as demais equipes usavam. 

Essa estratégia era praticamente o que o técnico da Holanda, Rinus Michael, fez na 

Copa do Mundo de 1974, onde os jogadores não tinham posições fixas (tática 

conhecida como “Carrossel Holandês”).  

Essa tática fazia com que as cabeças dos nossos marcadores dessem um nó, uma 

hora eu armava, outra infiltrava, depois arremessava de três, pegava rebote e por aí 

vai, o interessante é que até mesmo o Fernando (o mais baixo de nós) conseguia 

exercer a função de pivô com maestria, tudo isso porque nós tínhamos uma 

estratégia e estávamos treinados para que ela desse certo. 

Porém, esse tipo de tática é preciso muito, mas muito treino e uma preparação física 

acima da média, pois invertíamos as posições o tempo todo. Por um período 

(normalmente no início do jogo) a marcação dos adversários dava certo, porém, 

depois de um tempo correndo o tempo todo para lá e para cá as pessoas abriam a 

brecha e entrávamos com tudo. 

Nós tínhamos tudo para darmos errado no basquete, porém, usamos nossa diferença 

para fazer a diferença. Não estávamos preocupados se éramos os mais baixos, nossa 

alegria era jogar bem, treinar o máximo para chegar no jogo e fazer diferente do que 

todos faziam. 
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ESSA HISTÓRIA É BEM PARECIDA com a do boxeador campeão mundial dos 

pesos pesados, Evander Holyfield, todos o julgavam pela sua estatura, porém ele era 

o mais bem preparado. 

Na Bíblia, no livro de Eclesiastes fala algo muito interessante:  

É bom caminharem em dois, pois quando um cair o outro o levantará... 

Você precisa estar preparado sempre para carregar seus companheiros e motivá-los a 

estarem preparados para carregá-lo quando você precisar e essa é uma das ideias 

principais do jogo...  

Um dependendo do outro e, um colaborando com o sucesso do outro... 

O preparo gera a confiança, porque você sabe que no momento em que precisar sua 

equipe estará lá para te apoiar e te levantar, se for o caso. E acima de tudo, a sua 

confiança os fará nunca se prostrarem no caminho porque sabem da importância 

deles para o sucesso de todos. 
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UM DOS OBJETIVOS DO JOGO é coletar os favos de mel dourados, depois de 

coletar certa quantidade deles aumenta sua resistência (jogadores normalmente 

chamam isso de sangrilha). E em nossa vida também trabalhando nesse aspecto, 

precisamos buscar meios de aumentarmos nossa resistência. 

Assim como nos jogos, os desafios da vida vão aumentando com o tempo, por 

exemplo:  

1) Qual o desafio de um bebê?  

Andar, falar etc. Ele vai se desenvolvendo até o momento que já não é mais um 

desafio fazer isso. 

2) Qual o desafio de uma criança? 

Aprender a ler, fazer contas, aprender novas brincadeiras, fazer amigos etc. 

3) Qual o desafio de um adolescente? 

Se desenvolver para o mercado de trabalho, aprender na escola matérias que o farão 

enxergar situações que não estavam preparados, inicio de relacionamentos mais 

intensos e amorosos etc. 

4) Qual o desafio de um adulto? 

Trabalhar, casar, trazer o sustento para casa, criar os filhos etc. 
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NÓS VEMOS QUE CADA FASE DA VIDA os desafios mudam, não somente 

mudam, mas se desenvolvem e nos obriga a criarmos mais resistência a eles e 

crescermos por causa disso.  

E como você cria resistência?  

Se desenvolvendo, evoluindo e criando o hábito de encarar os desafios como fonte 

de motivação, porque a vida passa, mas os desafios não, muito pelo contrário, os 

desafios ficam cada vez mais difíceis, o que espera de nós que fiquemos mais 

preparado para vencê-lo. 

 

 

 

 

PELO FATO DE BANJO SER UM URSO, ele não pode voar (nem mesmo no 

mundo dos games, mas seria uma ideia interessante), mas Kazzoie é uma ave e voa e 

o ajuda a voar em determinados momentos a alcançar lugares em que sozinho não 

conseguiria, óbvio, não voa nas mesmas proporções se estivesse voando sozinho, 

mas faz a sua parte contribuindo para o sucesso da equipe como pode dentro dos 

seus limites por estar carregando um urso sei lá quantas vezes mais pesado. 

Temos que entender que sozinhos não existe liderança, o que é diferente da situação 

de Link (descrito no capítulo 1), em que há momentos que estamos sozinhos e temos 

que enfrentar as situações sem ajuda e mesmo assim fazer a diferença.  
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Liderança por si só já quer dizer que há uma relação entre pessoas de forma 

harmônica e recíproca. Banjo-Kazooie é a melhor forma de trabalhar em equipe que 

existe no mundo dos games, o urso é forte, corre, nada, escala árvores, protege o 

amigo, mas a ave também o ajuda a voar, correr mais rápido, pular mais alto, acertar 

alvos, subir morros etc., resumindo, cada um tem um talento especial e ajudam um 

ao outro para o sucesso de ambos (no caso, a equipe).  

Diferentemente do que muitas pessoas imaginam, liderança não é uma relação em 

que o urso dá 50% e a ave complementa outros 50%, ambos dão 100% de suas 

habilidades em prol de salvar a namorada de Banjo (o objetivo do jogo). 

 

 

 

 

UMA DAS OBRIGAÇÕES de qualquer líder é facilitar a vida de seus liderados, e 

uma estratégica que normalmente não falha é o fator surpresa, o fato de você chegar 

de forma rápida e incisiva, onde o adversário não espera é que faz a diferença em 

sua abordagem. 

Meu foco como líder, seja onde for, é sempre fazer o que as pessoas normalmente 

não fazem, ou o que elas esperam que ninguém tenha a coragem ou a capacidade de 

realizar, deixar a mente viciada de lado e colocar para trabalhar ideias novas. 

Às vezes chego a pensar se criatividade é um dom, ou um desenvolvimento, talvez 

uma junção dos dois, mas a verdade é que sempre existe um jeito novo e melhor de 

fazer as coisas acontecerem, o que falta é as pessoas pararem e analisarem como 

tudo deve realmente funcionar. 
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“A diferença entre as pessoas que têm iniciativa e as que não têm, 

é a mesma diferença entre o dia e a noite...” 

(Stephen Covey) 

 

 

 

SOBRE O LIVRO 

 

DRAGON QUEST É OUTRA FRANQUIA DE JOGOS que faz um extraordinário 

sucesso em qualquer console que seja lançado, está presente em diversas gerações, 

porém, só joguei o VIII, li o mangá e assisti o anime (Isso mesmo, aquele que todos 

cantavam junto):  

Fly, Fly, Fly, era mais que um inimigo destrói... Fly, Fly, Fly, um pouco de mago e 

muito de herói... 
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UMA DAS COISAS QUE ME CHAMARAM a atenção nesse jogo foi que o joguei 

mais de oitenta horas com o personagem principal completamente mudo, mas isso 

não o impede de ter que fazer suas obrigações e conduzir seu pequeno grupo ao 

sucesso. 

Um dos segredos do sucesso em grupo é exatamente saber agir, nem sempre é 

preciso fazer discursos mirabolantes, até mesmo porque discursar não é algo que 

todos saibam fazer muito bem, mas agir é responsabilidade de todos.  

A melhor forma de contagiar as pessoas é agir, não adianta ser bonito, falar bem etc., 

se você for preguiçoso, as pessoas não vão te seguir. 

Já ouvi (e tenho certeza que você também já ouviu) muitas vezes as pessoas falando:  

Fale menos e faça mais... 

 

UM DOS PRESSUPOSTOS DA LIDERANÇA é que temos que motivar as pessoas 

a fazerem algo, e existem diversas maneiras de motivação (falar, fazer, escrever etc), 

mas nenhuma é mais eficaz do que você fazer algo e as pessoas fazerem logo em 

seguida inspiradas pela sua atitude. 
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EM 2003 EU ESTAVA AJUDANDO em um evento da igreja em São Paulo e um 

amigo com toda a sua família estavam arrumando cadeira junto comigo, mas algo 

me chamou muito a atenção:  

Seu filho de quatro anos de idade estava ajudando também. 

Fiquei maravilhado com a situação e o Márcio me disse:  

–– Rafa, por um tempo fiquei meio melindrado em ver meu filho fazer isso, mas 

agora não o impeço mais, primeiro: porque o que estou fazendo é algo correto e; 

segundo: eu sou exemplo para ele, tenho que fazer o que é certo para ele fazer 

também. 

O que motiva um garoto de quatro anos a arrumar uma cadeira na igreja?  

Não é algo divertido...  

Não é algo fácil para ele...  

Não era algo prazeroso...  

Ninguém o obrigou a fazer... 

Ele fazia porque seu pai fazia... 

     

ISSO SE TORNOU ALGO CLARO para mim quando me tornei pai. 

O Théo (meu filho) sempre queria fazer o que eu estava fazendo:  

Se estava jogando videogame ele queria jogar também.  

Se estava comendo algo, ele queria.  

Se estava andando pela casa, ele queria que eu o segurasse pelas mãos e andar 

comigo. 
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Nossas atitudes motivam as pessoas abaixo de nós, somos o espelho em que eles 

querem ser refletidos, as pessoas querem ser como você, falar, se vestir, agir, 

pensar...  

Não tenha medo de ser um referencial, apenas haja certo para que as pessoas façam 

também o que é certo. 

      

 

 

 

MUITAS PESSOAS NÃO SABEM A DIFERENÇA entre ser invejoso e buscar ser 

como uma pessoa é. 

Inveja é assim:  

Eu quero o que ele tem...  

Quero ser o que ele é etc. 

Ter um referencial é um sentimento completamente diferente.  

Quais atitudes ele teve que o fez ser assim?  

Quais atitudes ele teve para conseguir aquilo?  

Qual caminho ele tomou para realizar algo? 

      

A PESSOA CONSTRÓI ALGO e nos deixa um caminho para segui-la, ou deixa um 

bom exemplo para nos motivarmos a conseguirmos também, por exemplo:  

Jesus Cristo. 
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UMA PASSAGEM QUE ACHO INTERESSANTE sobre o mestre (Jesus) é que Ele 

diz:  

Vocês farão as obras que eu faço, e maiores ainda farão... 

Ele nos deixou o bom exemplo para seguirmos, e se seguirmos o mesmo caminho 

que Ele, faremos coisas grandes, essa é a ideia de ter uma pessoa como referência. O 

apóstolo Paulo mesmo fala que devemos tê-lo como referência. Então, veja grandes 

exemplos de vida, busque ter atitudes vencedoras, ter atitudes motivadoras. 

Mas nunca se esqueça de algo:  

Tenha as pessoas certas como referência, mas trilhe seu próprio caminho... 

 

QUANDO JOGAVA BASQUETE eu tinha uma grande referência de jogador que 

era o Michael Jordan, ele simplesmente era o melhor em quadra, e teve um jogo em 

que os juízes ficaram na dúvida se a jogada valia 2 ou 3 pontos e perguntaram para o 

Jordan, ele respondeu que havia sido uma jogada de 3 pontos, até aí, tudo bem, a 

questão é que ele era do time adversário. 

Muitas pessoas não sabem, mas o Michael Jordan não era apenas um excelente 

jogador, ele era uma pessoa que era referência de honestidade, quando as pessoas 

tinham dúvidas, era para ele que perguntavam, e o que ele respondia ficava sendo 

como certo. 
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QUANDO EU TRABALHAVA em um centro automotivo como estoquista e meio-

oficial em mecânica, uma situação ficou bem evidenciada que eu tinha talento para 

tratar com pessoas complicadas.  

Um senhor veio à loja e começou a gritar no meio da loja e tudo o mais... que tinha 

tido um problema no freio do seu carro depois de ter levado à loja para consertar. 

Como eu era auxiliar de mecânica e estoquista, estava na posição mais baixa da 

hierarquia na loja, e todos que estavam acima de mim não conseguiram resolver.  

Cheguei no meu chefe e disse que resolveria, o que gerou um sorriso descrente da 

parte dele (e da maioria dos vendedores, mecânicos e gerente), mas como não tinha 

muita opção (já que todas elas já tinham se esgotado), permitiu que eu fosse falar 

com o homem louco da vida, pois pior do que já estava não poderia ficar.  

O que percebi durante a conversa de todos que foram falar antes de mim é que 

ninguém assumia que tinha errado, não assumiram a posição de resolver o problema 

do rapaz, na verdade, sequer ouviam o que ele tinha a dizer. 

Primeira atitude minha:  

Não falei nada, apenas ouvi. 

Quando ele deu uma brecha, aí sim coloquei meu ponto de vista e minha disposição 

em solucionar o problema. 
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–– Olha senhor – disse calmamente – estou aqui para resolver o problema do senhor, 

então, me tratar com grosseria não vai resolver o problema, sei que o senhor está 

certo quanto ao problema, mas não quero discutir sobre o problema, quero resolver e 

vou precisar da colaboração inclusive do senhor para saná-la. 

O clima mudou da água para o vinho, principalmente depois que realmente resolvi o 

problema, o que era só trocar as pastilhas. 

Depois disso até se ofereceu para me dar uma carona para a faculdade e me pagar 

um lanche por ter resolvido seu problema. 

O que isso me ensinou?  

Primeiro: As pessoas têm problemas e querem falar sobre eles; 

Segundo: Elas não querem desculpas, querem solução;  

Terceiro: As pessoas esperam a verdade (somente a verdade);  

Quarto: Elas esperam que você tome alguma atitude depois de saberem o que 

aconteceu; 

Quinto: Toda ação tem uma recompensa; 

Sexto: Se as atitudes anteriores não estão resolvendo, você não vai resolver se fizer a 

mesma coisa só porque é uma pessoa diferente; 

Sétimo: Querem que assuma a responsabilidade. 
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UM LÍDER É AQUELE que suas atitudes o justificam. Não existe uma pessoa que 

dê certo na vida somente com palavras, todos vão olhar o que você faz, como se 

porta diante de uma situação (principalmente as situações adversas), como conduz 

uma determinada pessoa complicada de se lidar. 

      

TEVE UMA SITUAÇÃO ENQUANTO EU ERA o líder dos adolescentes na igreja 

em que teria um acampamento e eles precisavam ir de qualquer maneira, mas a 

igreja era em um bairro não tão privilegiado então, nem todos os pais tinham 

condições financeiras para levá-los (na verdade, quase ninguém tinha), e a igreja 

também não conseguia bancar a passagem de todos.  

Então o jeito foi trabalhar. 

Fiz um plano e funcionou muito bem até certo ponto, não porque o plano era ruim, 

mas porque havia disseminado a notícia que teria um acampamento e diversos 

amigos dos adolescentes da igreja quiseram ir, mas também não tinham dinheiro (o 

que para muitos seria um problema, começou a virar a solução em minha ótica, pois 

quantos mais forem melhor, na verdade, nossa meta era 40 adolescentes, mas na 

igreja só tinha 20). 
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Então, fiz outro plano emergencial paralelo ao plano inicial e inclui os novos 

pretendentes e mostrei a eles o que deveriam fazer. O resultado foi espetacular, 

nenhum pai precisou desembolsar valor algum, levamos o dobro de adolescentes que 

o esperado ao acampamento, foram em um ônibus de luxo e o resultado:  

O grupo de jovens (que eram vistos como problemas na igreja) passaram a ser os 

referenciais na questão de conquistarem algo. 

Entenda que tudo muda quando nossas atitudes mudam. 

    

QUANDO O BISPO ME CHAMOU para assumir a liderança dos jovens, ele deixou 

bem claro que era o ministério mais problemático que tinha na igreja. Mas quando 

passei a andar com eles não vi nada disso, o que foi que vi:  

Eles não foram preparados para conquistarem... 

Diferente do que outros líderes antes de nós (eu e minha esposa) fizeram, nós 

decidimos ter atitudes diferentes. Todos queriam fazer festa isso e aquilo (o que não 

era a necessidade real daqueles adolescentes), alegando que adolescentes não tinham 

responsabilidades para assumirem compromissos. Ao meu ver, os liderados são o 

que o líder acredita que eles são e ponto final. 

Desde o primeiro momento não os tratava como adolescentes irresponsáveis, os 

tratava como iguais, chamava a responsabilidade deles serem as referências da 

igreja, e em seis meses foi exatamente isso que aconteceu. 

Não faça apenas o que digo, faça o que faço e seja como sou... 

Isso é liderança 
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“Ou você tem uma estratégia própria, 

ou então, é parte da estratégia de alguém...” 

(Alvin Toffler) 

 

 

 

SOBRE O LIVRO 

 

TUDO O QUE ESCREVI ATÉ O MOMENTO é plausível para muitos gamers, mas 

esse jogo que vou trabalhar nesse capítulo talvez seja uma incógnita para muitos, 

Candy Crush Saga é um daqueles jogos viciantes de celular que pega a todos de 

surpresa por estar jogando, eu fui um deles que acabou sendo sugado por essa onda, 

jogando mais de dois anos e nada de finalizá-lo, mas continuo firme e forte até 

chegar ao fim (se é que tem fim). 

 

 

 

 

 



O QUE OS GAMES NOS ENSINAM SOBRE LIDERANÇA 73 

 

 

 

 

ANTES DE MAIS NADA, PRECISAMOS deixar bem claro sobre uma coisa:  

Não existe liderança sem estratégia...  

Isso não é uma frase de efeito, isso é fato. 

A estratégia (certa) proporciona ao líder ter o controle de todo o desfecho do 

objetivo de sua equipe, bem como todo resultado dessa relação. 

     

NO JOGO, ASSIM COMO NA VIDA, existem momentos fáceis e outros momentos 

complicados, o que diferencia um líder dos demais de uma equipe é que ele (o líder) 

sabe analisar quando o jogo fica complicado e começa a trabalhar dentro da 

estratégia para conseguir resultados favoráveis. Ele não faz qualquer jogada 

desnecessária porque sabe que as jogadas não são ilimitadas, e se desperdiçar 

jogadas pode perder no final e ter que refazer tudo de novo. 

E se tem algo que irrita qualquer líder é ter que começar tudo de novo porque não 

agiu da forma certa. 

Seja exatamente assim, não haja somente da forma certa, pense meticulosamente 

antes de agir para que não erre e tenha que perder tempo até fazer o que é realmente 

certo e sem perder tempo e esforço com isso (não precisa nem citar que erros 

também nos fazem perder dinheiro, certo?). 
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DANDO UM EXEMPLO NEGATIVO do que aconteceu recentemente comigo, 

estava já em uma alta escala hierárquica na igreja e meu líder me chamou e disse 

que se eu quisesse subir mais um posto teria que esquecer tudo o que construí e 

começar do zero, seria algo mais ou menos assim: 

“Esquecer oito anos de trabalho árduo e seguidos sucessos porque eu quero...” 

Na boa, ninguém jamais vai aceitar isso, você dizer para alguém que está disposto a 

esquecer os erros e apostar no sucesso futuro é a melhor fórmula de sucesso, 

esquecer o sucesso sem garantir novas perspectivas de conquistar algo melhor, não... 

isso é mais desmotivador que treinar arduamente para emagrecer e quando vai se 

pesar está muito acima do peso esperado. 

 

 

 

 

O QUE GOSTO NO CANDY CRUSH é que não é possível jogar aleatoriamente até 

conseguir uma sequência favorável, é preciso mexer a peça certa para o jogo dar 

prosseguimento, quando o jogo não tem uma sequência, embaralha novamente as 

peças e volta a jogar. E isso gera uma responsabilidade objetiva no jogador:  

Você não pode fazer nada por fazer...  

Tudo precisa ser meticulosamente pensado, pois se fosse fazer por fazer não 

precisaria de um líder para guiar os passos do grupo. 

Se fazemos algo por fazer não é necessário a presença de um líder, o líder faz as 

coisas que são necessárias e que ninguém mais pode fazer. 
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UM DOS PONTOS ALTOS DO JOGO (além da narrativa divertida) são as 

combinações de doces, potencializando as peças, facilitando assim a conclusão das 

fases do jogo. 

O líder deve ter esse mesmo tipo de visão. 

O filósofo francês Voltaire dizia que temos que jogar com as cartas que a vida nos 

dá, é óbvio que isso me faz lembrar da época em que jogava Truco nos botecos da 

vida, que em muitas situações eu tinha uma carta fraca, mas para garantir a vitória 

tinha que blefar, às vezes dava errado, mas na grande maioria dava certo, tudo era 

uma questão de postura e saber trabalhar na mente dos adversários para fazê-los 

pensar que você tem uma carta muito melhor que a deles. 

Quando sabemos combinar as peças que temos nas mãos, então, temos uma 

liderança plenamente eficaz.  

   

A MATEMÁTICA DA LIDERANÇA não é lógica, 2+2 não é 4, é mais que 4, 

porque? É simples. Na liderança se entende que todos que estão sob nossa 

responsabilidade são dotados de extraordinários talentos, e ao fazer uma conta 

somando os talentos, eles na verdade se multiplicam na proporção da estratégia do 

líder e não simplesmente se somam porque é lógico. 

Lembra quando falei sobre uma relação cada um dar 50% para se alcançar 100%? (= 

sucesso), mas na verdade, cada um tem que dar 100% para alcançar acima de 100%.  
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UMA VEZ OUVI QUE QUANDO alcançamos o objetivo esperado não devemos 

ser elogiados, era o seu trabalho alcançar aquele resultado, o elogio deveria ser o que 

foi alcançado depois dos 100%. 

Particularmente acredito que elogio deve ser feito em todos os momentos, sendo 

alcançado, superado ou durante o processo, até em casos de algumas derrotas, pois a 

pessoa deu o seu melhor, o resultado pode ser um fator que não dependeu dele. 

Eu, por exemplo, sou péssimo em matemática (eu––matemática), mas casei com 

alguém que é muito inteligente nas questões de exatas (ela + matemática), mas sou 

muito bom em matérias humanas (eu + humanas), o que não é o forte da minha 

esposa (ela – humanas). Pela lógica unimos o útil com o agradável (++), mas não é 

bem assim. O que que acontece em nosso casamento é que multiplicamos nosso 

talento, mesclando meu talento com o dela, produzindo assim um terceiro nível (+++ 

“ou mais dependendo da situação”). 

As combinações no jogo são as mais diversas, assim como em nossa liderança, saiba 

combinar as pessoas para potencializá-las, não use a lógica, use a estratégia da 

multiplicação. 

Muitas pessoas não sabem que podem realizar até que um líder mostre que pode, 

seja essa pessoa a indicar a direção certa, seu sucesso agradece. 

      

PARTICIPEI DE DOIS CAMPEONATOS de futebol universitário na região de 

Jundiaí. Eu não era o líder dessas equipes, eu era o atacante, o líder era o rapaz que 

tinha formado e inscrito o time (que coincidentemente era o jogador mais fraco da 

equipe).  
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No primeiro jogo ganhamos com seis gols meu (o que me rendeu um convite VIP a 

uma casa noturna por ser o melhor jogador da rodada). No segundo jogo o nosso 

goleiro se atrasou e não pode jogar e tivemos que escolher alguém, acabei sendo o 

escolhido por ser o mais versátil.  

Minha estratégia sugerida era que eu seguraria no gol no primeiro tempo, mas no 

segundo iria jogar na linha, pois não tínhamos um jogador para fazer gols, mas o 

“líder” não quis fazer isso, como eu tinha jogado bem no gol naquele primeiro 

tempo, ele achou que o time faria os gols (o que não tinha acontecido até aquele 

momento e nada indicava que iria mudar), mas não os fez e eu levei três gols no 

segundo tempo. 

Como líder entendi que ele não sabia as limitações da equipe (muito menos as suas, 

ou fingia não as ver por puro egocentrismo), nós tínhamos um jogador que fazia os 

gols, que teve que temporariamente jogar na defesa, mas ninguém ganha jogo 

apenas na defesa, é preciso atacar também, e foi nesse momento que o time perdeu, 

por não entender qual era a real necessidade do grupo. 

Só fazendo uma observação sobre esse jogo, o time adversário estava jogando com 

um jogador a menos, mas estavam jogando com a estratégia certa. 

      

HOJE EM DIA VEJO TAMBÉM que foi uma questão de ego, achando ser melhor 

do que realmente era, vivenciando assim uma ilusão. Quando estamos à frente de um 

projeto, temos que colocar o interesse do grupo acima dos interesses pessoais, mas 

temos que reconhecer também as limitações, principalmente as suas limitações como 

líder e liderado. 

 

 

 

 



RAFAEL ZIMICHUT 78 

 

FAZENDO UMA PONTE sobre o mesmo tema, teve um campeonato na escola 

durante a 7ª série do ensino fundamental em que nossa classe fez um time e me 

deixaram de fora, é óbvio que fiquei muito bravo e chateado com o que eles fizeram 

e decidi fazer meu próprio time. Minha estratégia para vencer era a mesma do time 

do Detroit Pistons de 88/89... 

“Se não vencermos com talento, vencemos na porrada...” 

Não pensem errado de mim e da minha estratégia, era mais uma questão psicológica 

do que física. 

Entramos em quadra como a equipe mais fraca de todas as classes, e como foi 

estrategicamente pensado, ganhamos todos os jogos até chegar na final, quando 

perdemos para um time realmente bom e que não caiu na nossa estratégia. 

Ganhávamos de 1x0, 2x1 durante todo o campeonato.  

Nossa preocupação inicial era não levarmos gol, então marcávamos forte no meio da 

quadra e no campo de defesa do adversário e qualquer jogava em que conseguíamos 

roubar a bola, ou interceptar uma jogada, gritávamos como se tivéssemos feito gol, 

isso causava um efeito psicológico perturbador nos adversários, não éramos bons, 

talentosos e nem tínhamos torcida, a única coisa que aquele time tinha era vontade 

de vencer e um segundo lugar entre 20 times, sendo que éramos o azarão da turma 

não foi nada mal. 

      

ACREDITO PIAMENTE QUE VENCER é um fator crucial em uma liderança (não 

há outra forma de se ver uma liderança eficaz além da vitória), e a visão do líder não 

deve ser limitada a enxergar apenas a vitória, mas o processo todo em si, o caminho 

a ser percorrido é tão importante quanto o objeto, pois tomar o caminho certo facilita 

o grupo em chegar ao objetivo final e a escolha sobre qual caminho tomar sempre 

será responsabilidade do líder. 
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VOLTANDO A FALAR DO CAMPEONATO universitário, fazer combinações 

também é perigoso e arriscado para o líder, pois ele pode potencializar sua equipe, 

ou dividir, o que aconteceu conosco foi exatamente isso, pelo bem do grupo eu 

joguei o primeiro tempo como combinado no gol, mas quando foi a vez dele (o 

líder) para tentarmos realmente vencer, não quis abrir mão de sua posição na linha 

achando que iria fazer a diferença (o que não aconteceu), muito pelo contrário, ele e 

sua teimosia foram o fator principal para a nossa derrota e a desmotivação da equipe, 

o adversário vendo suas limitações em campo, fizeram todas as suas jogadas em 

cima dele. 

Eu mesmo fiquei muito chateado com a falta de palavra e não joguei tudo o que 

sabia, não que eu tenha boicotado a equipe, jamais faria isso, mas você ficar 

temporariamente em um lugar é estratégico, insistir em fazer algo porque o líder não 

quer trabalhar pela equipe e sim por si mesmo é outra completamente diferente. A 

desmotivação sempre fará com que alcancemos resultados negativos. 

O resultado da teimosia pessoal do líder é sempre a derrota do grupo. 

Saiba reconhecer durante uma partida se sua estratégia está dando certo ou não, não 

insista no erro.  

Montei tal estratégia... está dando frutos? Sim, trabalhe para potencializar...  

Não está dando certo? Mude, nada dá certo se ficar teimando no que está errado. 
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DURANTE O JOGO, se você não finalizar antes de todas as jogadas se esgotarem 

você perde e tem que começar tudo de novo. O que isso nos ensina?  

A termos cuidado com nossas atitudes...  

Muitas vezes estamos perto de conseguirmos nossa vitória e uma atitude errada faz 

com que voltemos desde o começo, isso gera frustração (isso é, quando tempos a 

oportunidade de recomeçar). Pela regra do jogo, você tem 5 vidas, depois disso você 

só conseguirá jogar depois delas se recuperarem, o que demora horas para acontecer. 

      

MINHA MÃE TRABALHOU durante 25 anos em uma multinacional e o lema da 

fábrica era: 

“Fazer bem feito é fazer da primeira vez...” 

Tempos depois, tive o privilégio de mudar esse lema durante um concurso de frases 

sobre “Qualidade no Trabalho”. 

“Fazer bem feito não é apenas fazer certo na primeira vez, mas fazer certo 

sempre...” 

Porque fiz essa mudança? Porque erros são passíveis de acontecer a qualquer 

momento, a questão não é errar, mas o que for possível para que a qualidade nunca 

saia do controle, isso inclui corrigir alguns erros que podem (e vão) acontecer no 

meio do caminho e seguir a vida, insisto, a questão não é errar, mas não deixar o 

erro seguir o curso que era para ser da coisa certa. 
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Qualidade no trabalho evita perda de tempo, dinheiro, frustração, desmotivação e 

fracasso. 

 

AINDA FALANDO SOBRE MINHA MÃE, ela trabalhou por 25 anos na mesma 

empresa sem nunca ter faltado um único dia, sem ter pego atestado médico, foi uma 

mulher pioneira em tudo que conseguiu alcançar dentro da empresa, em uma época 

em que ser mulher em uma indústria metalúrgica era lenda, mas é tudo uma questão 

de querer fazer e honrar o compromisso assumido. 

 

É IMPORTANTE FALAR NISSO sobre objetividade, afinal, se eu dentro de 90 

minutos de uma partida de futebol ficar tocando o tempo inteiro sem ir em busca do 

gol, jamais saberei o que é a vitória, então, tenho que saber que até posso 

administrar o tempo, mas ele é limitado, então tenho que ter objetividade para que 

no momento certo vá lá e faça minhas jogadas darem certos pelo objetivo. 

 

 

 

 

O QUE VEJO EM MUITAS PESSOAS é a falta de brilho nos olhos e esperar até 

que tudo esteja realmente resolvido, qualquer probleminha já fica de bico para o 

mundo, quando não é assim que devemos encarar as situações, a dinâmica que a 

vida nos dá deveria ser uma escola suficientemente boa para não ficarmos chateado 

por qualquer coisa. 
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Um dos meus filmes favoritos é Rock Balboa, e ele sempre diz que a luta só termina 

depois que soa o gongo e nós temos muitas vezes um olhar derrotista sobre nossos 

projetos, não é porque aparentemente algo parece não estar dando certo que tudo não 

se resolverá no final, como já foi falado, a vida é muito dinâmica, existem mudanças 

o tempo todo de repente, tudo pode ser mudado ao nosso favor. 

Ainda sobre Rocky, seu treinador faz uma alusão ao Olho do tigre, que é muito 

bacana, falando sobre fazer as pessoas verem em você antes de se fazer, o simples 

fato de se mostrar vencedor às vezes já garante a vitória, mas é importante estar 

preparado para chegar até o final e ir até às últimas consequências, às vezes se vence 

por esforço, outras por talento, têm vitórias na sorte e algumas simplesmente porque 

soube ser paciente e perseverante, é algo que a vida ensina, nenhuma vitória é igual 

à outra. 

 

 

 

 

NO JOGO EXISTEM FASES realmente complicadas que a princípio faz você 

acreditar ser impossível passá-las, porém, conforme vai jogando acaba se 

acostumando com a dificuldade, pega os “macetes” da coisa e passa, é o que nós 

chamamos na vida real de “resistência”.  

Você precisa aprender a ter resistência nessa vida, eu mesmo, dificilmente tomo 

algum remédio quando fico gripado, porque faço isso? Para que meu corpo crie mais 

resistência sozinha aquela determinada doença, e cada vez fica mais difícil ficar 

gripado. 
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Entenda que tudo é uma questão de perspectiva, em um determinado momento 

parece ser o fim do mundo e no outro você fica com “cara de ué” e se pergunta:  

–– Era só isso? 

E a resposta: 

–– Sim, era só acreditar e lutar um pouquinho mais. 

 

EM TERMOS MAIS TÉCNICOS, é preciso ter resistência, e como se adquire isso? 

Force-se ao limite sempre para que você crie o hábito de melhorar a cada dia diante 

das adversidades, não é uma tarefa fácil, mas vale a pena.  

É só você se lembrar de uma academia, na primeira semana seu corpo fica 

completamente arrebentado, parece que você levou uma surra, depois o corpo vai se 

ambientando ao esforço e se adaptando à nova realidade, com nosso psicológico é da 

mesma forma, você todos os dias enfrenta dificuldades, desafios que aparentemente 

não irá conseguir vencer, mas com o tempo vai afiando sua forma de encará-los e 

descobre que não é um bicho-de-sete-cabeças. 
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TEVE UMA VEZ QUE EU PASSEI um problema financeiro extremamente grave e 

realmente não tinha o que fazer, o banco fechou as portas, todos os amigos não 

tinham condições de me ajudar e tudo parecia só piorar, respirei fundo e não 

reclamei, esperei a tempestade passar para tomar decisões, liguei para aqueles que 

eu estava devendo e pedir um prazo maior, renegociei as dívidas, tentei ganhar 

tempo até ter condições de resolvê-las, e isso durou por dois longos meses, meu 

telefone virou um inferno, o dia todo as pessoas me ligavam querendo receber, e elas 

não estavam erradas. Porém, eu estava com meu psicológico no limite tendo que 

conciliar tantos problemas ao mesmo tempo. 

Quando consegui estabilizar minha conta novamente, liguei para as pessoas que 

dava para resolver de imediato, contas fáceis de pagar, isso já diminuiu 

aproximadamente 60% dos problemas, depois fui para as cobranças que precisavam 

de parcelamentos e por fim, alguns que não quiseram negociar tivemos que resolver 

judicialmente devido alguns juros abusivos, mas em nenhum momento gritei com 

minha esposa e filho, não quebrei a casa, não sai igual a um louco vendendo tudo a 

preço de banana só por causa daquele momento complicado, momentos bons e ruins 

acontecem, saiba agradecer e se adaptar a eles. 

Uma dica, nunca, literalmente NUNCA tome decisões precipitadas enquanto estiver 

passando por alguma tribulação, seja ela qual for, a probabilidade de piorar a 

situação é superior a 90%, então, se acalme, respire fundo, espere o tempo que for 

necessário.  
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Saiba analisar as prioridades, resolva as coisas fáceis primeiro para poder focar com 

a atenção necessária nas situações mais delicadas e não perder a atenção com coisas 

pequenas e bobas. 

É claro que não estou dizendo para você não fazer nada, nos momentos de crise 

precisamos ter atitudes para mudar o fato negativo, mas vou usar o exemplo de Billy 

Graham:  

Nunca tome decisões de cabeça quente e coração frio... 

O que isso quer dizer para nós? Tomar decisões é algo muito sério, traz 

consequências que às vezes duram toda a vida, e tomá-las no calor do momento 

pode criar brechas no relacionamento que nem sempre podem ser consertadas. 

 

 

 

 

TALVEZ ESSE SEJA UM DOS MAIS frustrantes fatos que acontecem, você fica 

torcendo para vir a peça que precisa e só vem aquelas que te prejudicam, e acaba 

tendo que desfazer jogadas planejadas, é realmente muito frustrante quando tudo não 

quer cooperar. 

Isso não é o fim do mundo, veja sempre com um olhar positivo, se as circunstâncias 

não colaboraram;  

Primeiro: a culpa não foi sua;  

Segundo: nem tudo acontece porque a gente quer que aconteça e;  

Terceiro: a probabilidade de ser melhor da próxima vez é grande (o que não é tão 

ruim assim). 



RAFAEL ZIMICHUT 86 

      

 

 

 

NÃO PERDER TEMPO E NEM JOGADAS é algo que uma liderança deve ter 

sempre em mente, isso evita fadiga mental e física do grupo:  

Competência é alcançar seus objetivos com plena eficiência de forma mais rápida, 

sem esforçar o grupo tanto assim... 

 

VAMOS USAR O EXEMPLO de um campeonato de futebol de pontos corridos, a 

estratégia sempre gira em torno de vencer os fracos e tentar arrancar o máximo de 

pontos dos mais difíceis, seja empate, ou uma possível vitória, a questão é, quem 

fizer isso com mais eficiência vencerá o campeonato, simples assim. 

Tudo bem, nem tão simples assim, pois muitas vezes já não é fácil ganhar, e ganhar 

rápido menos ainda, mas a questão de vencer de forma mais rápida exige melhor 

preparação da equipe, uma partida é vencida pelos detalhes, e um campeonato se 

vence com sucessivos acertos nos detalhes, tem que unir defesa e ataque em perfeita 

harmonia. 
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NO JOGO VOCÊ PODE VENCER de três formas... uma, duas ou três estrelas, 

existem vezes que você vence sem deixar qualquer possibilidade de contra-ataque do 

adversário, dá um verdadeiro show, em Candy Crush essa é uma vitória três estrelas, 

você realmente foi um dos melhores.  

Um jogo equilibrado é o de duas estrelas, você vence, mas deu oportunidade de jogo 

para ser derrotado. Mas o complicado mesmo é a vitória de uma estrela, essa passa 

apertado, normalmente é aquela vitória que acontece no último minuto, por causa de 

uma falha do adversário, ou a sorte de vir a peça certa no momento certo, mas quero 

que saiba valorizar esse tipo de derrota, afinal, o Corinthians, São Paulo e 

Internacional foram campeões Mundial de Clubes vencendo por 1x0 clubes que 

venceram a Champions League, com atuações espetaculares de seus goleiros e de 

sua defesa e aproveitaram um simples ataque e converteram. 
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QUANDO VOCÊ PERDE NO JOGO, tem que refazer a fase até passar, até aí é algo 

tranquilo de se entender, mas em Candy Crush a fase não é da mesma forma 

anterior, as peças mudam de lugar, tendo que mudar assim a sua forma de jogar, 

suas estratégias e daí por diante, então, saiba se adaptar às mudanças, no jogo da 

vida nem sempre tudo é igual, não é um círculo vicioso que te prende a fazer sempre 

as mesmas jogadas, do nada tudo pode mudar e fazer você mudar sua estratégia de 

ataque para se defender. 

Há momentos em que você tem que parar de fazer o objetivo temporariamente e 

investir contra o objetivo do adversário, é uma questão de saber a real necessidade 

do grupo naquele momento. 
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EM MEU FACEBOOK PESSOAL tem mais ou menos cinco mil pessoas que fazem 

parte de minha rede, se eu voltar na fase 01, pode ter certeza que têm muitas pessoas 

que até começaram dando o primeiro passo num momento de euforia, mas nem 

todos estão dispostos a enfrentarem as mais de duas mil fases, umas fáceis, outras 

difíceis, com isso você acaba passando por uma peneira, pois quanto mais você 

avança, mais pessoas vão ficando para trás.  

É óbvio que também aumenta o nível da concorrência, mais ou menos como um 

campeonato, você disputa um estadual e tem muitas pessoas, não necessariamente 

seus adversários são muito bons, depois você vai crescendo até chegar a disputar um 

campeonato nacional, a dificuldade aumenta, mas ao chegar em campeonatos 

mundiais e olímpicos, simplesmente são apenas aqueles que treinaram e 

perseveraram como nenhum outro teve a capacidade de fazê-lo, então é importante 

entendermos que os lugares altos dessa vida são restritos, é como uma pirâmide, 

quanto mais alto, mais estreito.  
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EXISTEM FASES DIFÍCEIS QUE PASSAMOS que simplesmente o fato de 

passarmos por ela em pé já é uma grande vitória, como falei anteriormente, existem 

grandes vitórias, mas existem vitórias apertadas que o simples fato de você obtê-las 

é um grande êxito, então, não podemos esperar sempre um grande show, mas vitória 

é vitória, uma, duas ou três estrelas depende muito de como você está no momento 

preparado para consegui-la. 

 



O QUE OS GAMES NOS ENSINAM SOBRE LIDERANÇA 91 
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“Para lidar consigo mesmo, use a cabeça,  

para lidar com os outros, use o coração...” 

(Eleanor Roosevelt) 

 

 

 

SOBRE O JOGO: 

 

PIRAMID SEGUE A MESMA LINHA de Candy Crush Saga, porém, tem algumas 

peculiaridades que gostaria de ser tratadas de forma separada, até mesmo porque a 

dinâmica do jogo é bem diferente. 

O bacana de Piramid é que o jogo tem um breve roteiro, o que é bem raro em jogos 

de celular 
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CLARO QUE NINGUÉM GOSTA de passar por momentos difíceis, tanto que o 

índice de suicídios no período do Natal é altíssimo devido o stress mental que a 

pessoa passa e simplesmente prefere acabar com tudo, desistindo de ter a 

oportunidade de viver algo novo, às vezes até melhor do que perdeu. 

A história é repleta de pessoas que superaram limites, eu mesmo sou uma delas, tive 

que enfrentar crises familiares e sociais para alcançar meu sucesso pessoal, mas é 

importante ressaltar que sucesso nem sempre está relacionado em obter muito 

dinheiro, é satisfação pessoal, saber que você é feliz com as consequências do que 

escolheu para si. 

Lembrando que momentos difíceis todos nós passamos, superá-los depende de cada 

um, como você enxerga as situações que passam para alavancá-lo, lembrando que 

não é porque uma fase é difícil que seja ruim para você, às vezes é a melhor 

oportunidade para crescer. 
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NO FILME ROCK BALBOA, uma coisa que me chama a atenção é que sempre se 

fala: 

Não ouvi o gongo ainda, mais um round... 

A lição que fica disso é que às vezes confiamos cegamente que já conseguimos uma 

vitória líquida e certa, mas a grande verdade é que a vitória realmente só é 

conquistada depois que não há mais nada que seu adversário faça que tire seus 

louros, o tempo já se esgotou, o placar é irreversível, ele não tem mais condições de 

combate, simplesmente não há o que fazer, está 10x0 para você e o jogo está nos 46 

minutos do segundo tempo, comemore, a vitória é sua, mas não haja de forma errada 

para que ninguém venha te julgar posteriormente e tire de você o que conquistou por 

esforço, mas perdeu o controle emocional. 

 

 

 

 

COMO TUDO NESSA VIDA, não há garantias 100% sobre nada, principalmente 

nas relações humanas, que são altamente instáveis.  
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Uma pessoa que acordou bem pode muito bem de acordo com a Lei da Retorno, ir 

dormir melhor ainda, ou não, situações adversas e inesperadas acontecerem durante 

o decorrer do dia que faz com que tudo acabe desgraçando suas perspectivas. 

Provavelmente você já percebeu a dinâmica que a vida por vezes nos impõe, não 

existe um dia igual ao outro, jamais houve e jamais haverá, como dia Heráclito de 

Éfeso “Nenhum homem pode banhar-se no mesmo rio duas vezes, pois na segunda 

vez já não é o mesmo rio, tampouco o mesmo homem...”, isso por si só nos mostra 

que por mais que os dias pareçam padronizados, que você tenha certos horários para 

realizar tarefas específicas e você já as tenha feito centenas e até milhares de vezes, 

nenhuma foi igual ao outro, pois a cada dia você fez melhor do que a anterior, pois 

adquiriu experiência, que é a capacidade de fazer melhor, mais rápido e 

incomparavelmente mais eficaz. 

E esse é o erro grotesco que muitos caem, quando você já realizou inúmeras vezes a 

mesma tarefa acaba caindo no automático, e isso é um perigo, pois você deixa de dar 

a atenção necessária à sua tarefa, pois já prevê que tudo sairá exatamente da mesma 

forma, quando na verdade, vivemos tempos em que tudo está mudando rápido 

demais e vemos entidades, por vezes milenares que estão perdendo seu espaço na 

sociedade contemporânea devido a confiar que por mais de mil anos aquilo tenha 

dado certo, hoje em dia nada é cem por cento certo, e tudo é cem por cento 

maleável. 
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ALGO QUE TENHO NOTADO com certa frequência é a capacidade de desistir das 

coisas que muitas pessoas têm, caso você esteja cansado aprenda a descansar e não a 

desistir, porque recomeçar é muito mais trabalhoso do que continuar, esta é uma 

regra de ouro para a felicidade. 

Quando jogamos estes Puzzles é normal terem fases fáceis e fases difíceis e por 

vezes temos que nos acostumarmos com o novo nível, isso é fácil? Óbvio que não, 

porém, se você quer vencer na vida tem que se acostumar com desafios que te façam 

crescer como pessoa. 

Jon Bon Jovi sempre diz que: sucesso é você cair 99 vezes e levantar 100, ou seja, 

tentar mais uma vez é uma característica essencial para pessoas que vencem, basta 

você ler a biografia de inúmeros autores de livros, todos eles tiveram dezenas e até 

centenas de negativas de editoras antes de alcançar o tão sonhado panteão dos 

autores consagrados. 
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POR VEZES DEMOREI algumas rodadas para passar a fase e não entendia porque 

não estava passando e acabei prestando atenção em outros fatores, pois algumas 

fases, não basta conseguir boas pontuações, você tem que cumprir alguns requisitos, 

já reparou que por muitas vezes você fica empacado em coisas que você sabe que já 

está pronto para o próximo nível e simplesmente não vai? Pois é, esses requisitos 

por vezes são detalhes que você tem deixado passar despercebido. 

Tenha em mente sempre estar preparado, se o que você almeja precisa ter algumas 

coisas específicas em seu currículo, antecipe, estude, crie situações, olhe-se naquele 

nível, ande com pessoas que já estão lá, ou leia biografias e saiba todos os requisitos 

para estar onde você tanto almeja. 

Quando decidi ser escritor, comecei a ler as biografias daqueles que eu mais me 

simpatizava e de alguns que não gostava, mas que tinha chegado onde eu queria 

estar, e sabe o que descobri, que tenho muitas coisas em comum com diversos deles, 

isso me fez acertar a direção da minha bússola pessoal, lapidar algumas coisas, 

corrigir outras e isso acabou chamando a atenção em muitos pontos e hoje estou 

muito mais confiante do que quando comecei, pois agora é uma questão de 

oportunidade e não de trabalho árduo para ser um escritor pronto. 
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DIFERENTE DO QUE MUITOS imaginam, a vida não é uma estrada reta, um tiro 

de 100 metros rasos, que correu e poucos segundos e já terminou, é uma ultra 

maratona, onde você corre por estradas, rodovias, montanhas, subidas, descidas, 

nada, pedala, se apaixona, ama, sofre, é feliz, cai, se levanta, aprende, ganha, perde 

etc. 

Não pense que se você tivesse nascido rico teria sido diferente porque não seria, a 

grande maioria das pessoas que ganham na loteria voltam a ficar pobres, porque elas 

não aprendem a administrar a fase fácil da vida. 

Outro dado muito comum são os pais ganharem dinheiro, os filhos gastarem e os 

netos ficarem com prejuízo. Tem uma passagem em que Bill Gates foi a um 

restaurante e sua filha deu uma gorjeta de 100 dólares ao garçom e ele deu uma 

gorjeta de um dólar e ele questionou, Bill sabiamente respondeu:  

–– Ela é filha de um bilionário, eu sou filho de um lenhador. 

Por mais que Bill Gates por muitos anos configurou entre os três homens mais ricos 

do mundo por mais de vinte anos não esqueceu as suas origens e isso faz muito a 

diferença quando temos que administrar a fase boa e a não tão boa assim. 
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É ENGRAÇADO FALAR em algo assim, pois venho de família paterna rica, bem, a 

minha avó é rica com patrimônio milionário e nunca pagou uma única mensalidade 

da faculdade de qualquer um dos dois netos dos cinco que estudaram, obviamente os 

dois filhos dela nunca tiveram vontade de estudar, mas bagunçaram bastante na vida. 

Agora pensem comigo: cresci ouvindo que ela e meu avô sempre quiseram pagar os 

estudos dos dois que não quiseram estudar, mas no momento em que teve a 

oportunidade de realmente abençoar quem queria não fizeram, e a vida tem muito 

disso, de nos desafiar em um nível do qual meu pai e meu tio não foram desafiados, 

e meu pai acabou morrendo de cirrose hepática devido a ter se entregado à bebida e 

meu tio acabou seguindo o mesmo caminho (ou descaminho, como queiram). 

Coincidentemente a única que segue firme e forte nos mesmos caminhos do meu pai 

e do meu tio (dos cinco netos) é a que teve as facilidades que ambos tiveram, que 

nunca precisou pagar um aluguel na vida, nunca precisou se preocupar em ter 

responsabilidades, estudar etc. 

Então, não é tão ruim ser desafiado pela vida e não ter as ferramentas de forma fácil 

ao nosso dispor, pois Deus nunca deixou de abençoar aqueles que acordaram cedo e 

criaram a sua própria estrada para o sucesso. 
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TALVEZ VOCÊ JÁ TENHA jogado xadrez e vai entender sobre o que quer dizer 

neste tópico, pois há jogadas que não são para a realização do fato em si, mas uma 

preparação para o que se deseja lá na frente. 

Então, percebemos que existem coisas que fazemos que é para médio ou longo 

prazo, nada deve ser imediato. 

Usain Bolt, o velocista medalhista olímpico disse certa vez: 

Treinei por quatro para conseguir correr cem metros em nove segundos, existem 

pessoas que não conseguem o resultado em dois meses e desiste... 

Ou seja, vemos aqui uma pessoa que tinha o desejo de ser um campeão olímpico, 

mas sabia que isso não era possível em uma ou duas jogadas. 

 

 

 

 

 



O QUE OS GAMES NOS ENSINAM SOBRE LIDERANÇA 101 
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“Temos de nos tornar na mudança que queremos ver...” 

(Mahatma Gandhi) 

 

 

 

SOBRE O JOGO 

 

MÁRIO É SEM SOMBRA DE DÚVIDAS o embaixador dos jogos de videogame, 

não somente da Nintendo, mas de todos os consoles, e um dos meus jogos favoritos 

também (quem não é fã do Mário, não é mesmo?). Acredito que a quantidade de 

jogos que joguei mostre isso claramente (quase todos). 

Mario, em linhas gerais, segue a regra de ouro dos jogos, o mocinho que tem que 

salvar a princesa do vilão. 
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UMA DAS COISAS QUE ME DEIXA extremamente chateado com muitos 

jogadores são as comparações. A rixa mais famosa das comparações no mundo dos 

games é exatamente relacionada ao nosso encanador mais famoso contra o ouriço 

azul veloz.  

Mario sempre foi comparado com o Sonic, por serem de empresas rivais Nintendo X 

SEGA. 

Não existe como comparar coisas diferentes, até mesmo porque nós somos seres 

desiguais. Particularmente adoro jogar tanto um quanto o outro e sei que não são 

nada iguais além do gênero (plataforma). 

Trabalhando nesse sentido, entenda que todas as pessoas são únicas, repletas de 

qualidades e defeitos. Ninguém pode ser comparado a fulano, cicrano ou beltrano. 

Quando era criança, a tática da minha avó era:  

Faça isso porque fulano faz...  

Por incrível que pareça era a pior forma de motivar alguém, e sinceramente, nunca 

fiz alguma coisa porque ela falava assim, até mesmo porque a pessoa com quem ela 

fazia comparações eu sabia que não era um grande exemplo para mim. 

Aprenda a direcionar, mude o foco...  

Não faça porque fulano faz...  

Use assim... 
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Faça porque com aquela pessoa dá certo... 

Talvez algumas pessoas achem que ambas as frases têm o mesmo sentido, mas uma 

é comparativa enquanto a outra é indicativa. 

Lembre-se: 

O líder é aquele que indica a direção certa, e não aquele que fica criticando a 

direção errada... 

 

 

 

 

MUITA GENTE NÃO SABE, MAS O NOSSO QUERIDO encanador, Mário, 

começou como coadjuvante em um jogo do Donkey Kong. Isso mesmo, aquele em 

que o gorilão fica jogando barris nas plataformas e você tem que subir se desviando 

até chegar nele e resgatar a princesa. 

Não é demérito algum ser coadjuvante, demérito é não ter chegado a nenhum lugar 

por orgulho de participar de algo que não seja o personagem principal. 

      

WASHINGTON OLIVETTO É UM DOS PUBLICITÁRIOS mais famosos de 

todos os tempos, ele fala algo muito interessante quanto a isso: 

“Prefiro ser coadjuvante de algo grandioso do que ser o personagem principal de 

algo medíocre...” 

Isso me fez refletir em uma situação muito importante que aconteceu com nosso 

pelotão na Polícia. 
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DURANTE UMA MANIFESTAÇÃO em meados de 2013, houve quebra da ordem 

bem em frente ao Teatro Municipal de São Paulo e todos os comandantes (coronéis, 

majores, capitães, tenentes e sargentos, enfim, todos os que se julgavam líderes) 

simplesmente sumiram, deixando nosso pelotão à mercê dos ataques dos Black 

Blocs. Normalmente era costume no momento da quebra da ordem se espalhar para 

contra-atacar, mas naquele dia estávamos em trinta policiais para mais de dois mil 

manifestantes.  

Naquele momento, como um dos policiais mais antigos e experientes do grupo, 

assumi o comando temporariamente e gritei para todos ficarem unidos, um dos 

policiais tentou sair da linha para prender um manifestante que estava atacando 

pedras, mas percebi que poderia haver um risco dele se machucar indo sozinho ou 

com um pequeno grupo, então o puxei e continuei gritando para ficarem fechados e 

unidos.  

O resultado foi positivo, ninguém saiu ferido, e não houve violência por parte da 

polícia, apenas os manifestantes atacando pedra, como estávamos atrás de escudos, 

não tinha problema algum, pois estávamos unidos e protegidos. 

     

MUITAS PESSOAS NÃO ENTENDEM que seu poder de líder não está em ter o 

nome como destaque (Lembra do Link no capítulo 1?), o poder de um líder está em 

saber influenciar e motivar as pessoas ao seu redor para que todos sejam 

recompensados com o sucesso da equipe, e mesmo que seu nome não seja o 

principal, seja o líder que todos esperam. 
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OS JOGOS DO MARIO SÃO CAMPEÕES de passagens secretas, e isso só vale 

para aqueles que são muito observadores. Quando joguei Super Mario 64, uma das 

fases ficava escondida atrás de uma parede falsa, o que se repete em todo o jogo para 

conseguir as estrelas e ter o tão sonhado encontro com o Yoshi em cima do castelo 

da Peach. 

A visão de um líder precisa ser além do que se apresenta, pois por trás de ilusões 

estão grandes recompensas que nos fará chegar ao tão esperado final. 

É preciso entender que enxergar além das aparências é uma virtude que poucos têm, 

mas acima disso, é uma virtude que muitas pessoas não buscam desenvolver 

(infelizmente). 

O poder de enxergar além das aparências nada mais é que o poder da observação, 

quem não observa não entende as circunstâncias que se desenrolam ao nosso redor. 

Tudo faz parte de ver, entender e aí sim tomar uma atitude de acordo com as 

informações obtidas. 

 

QUANDO DISPUTEI PELA SEGUNDA VEZ os jogos Escolares em Campo 

Limpo Paulista, iríamos jogar contra uma equipe que tinha um garoto de 

aproximadamente 14 anos de idade com quase dois metros de altura, vários da nossa 

equipe (para não dizer quase todos) disseram: 

“Olha o tamanho daquele cara!!!”  
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“É impossível vencer...” 

Minha primeira impressão foi: 

“O garoto é realmente grande!!! E daí???” 

Nada mais, nada menos... 

Então eu disse para minha equipe que eu o marcaria. O que gerou alívio geral de não 

ter que trombar com o grandalhão. 

Na primeira jogada em que ele participou, dei espaço para ele e quando tentou 

arremessar, dei-lhe um toco (jogada defensiva em que você bloqueia o adversário no 

ar) que parecia mais uma cortada de vôlei e a bola foi no banco de sua equipe e dei o 

grito mais alto da minha vida, meio que dizendo: 

“Aqui não... quem manda sou eu...” 

Do nada minha equipe ficou cheia de vida e todos queriam marcá-lo para darem um 

toco nele também. Com uma única jogada motivei minha equipe e desmotivei a 

equipe deles. 

A vitória, muitas vezes, está além do que seus olhos podem enxergar, não se limite 

pelo tamanho do seu adversário, a vitória sempre está além dos limites que 

colocamos... 

 

 

 

 

SE VOCÊ É UM GRANDE FÃ da franquia de Mário Bros, espera ansiosamente 

para saber das novidades do próximo jogo, uma dessas novidades são as 

transformações a que ele se submete. 
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O Mário vira esquilo voador, ataca fogo, gelo, vira um homem de ferro, 

transparente, gatinho e por aí vai... 

A verdade é que o jogo vai dificultando e à medida que os níveis vão aumentando, 

você precisa se adaptar a eles se quer dar o seu melhor. 

Nunca tive perfil de uma pessoa violenta, mas sei que se acontece uma situação 

atípica e inesperada você acaba se transformando (seja para o bem ou para o mal). 

      

TEVE UM DIA QUE A ANA, minha esposa, no início da gravidez foi tentada de 

assalto bem em frente da igreja em que frequentávamos, ela me ligou gritando 

desesperadamente, como eu já trabalhava na polícia, estava armado com uma pistola 

.40 com 15 munições. Minha cabeça foi a mil com aquela situação, corri como 

nunca havia corrido em minha vida para salvá-la.  

Naquele instante não era eu, era uma pessoa pronta para enfrentar um milhão de 

pessoas se fosse preciso para salvar a mulher que amo e o filho que estava em seu 

ventre. Graças à Deus foi apenas um susto, mas naquele momento de transformação 

poderia ter colocado tudo a perder, ou poderia ter encontrado forças para enfrentar 

forças desconhecidas que poderiam ser muito maiores do que eu. 
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JOGAR MÁRIO É O MAIOR BARATO, tenho certeza que muita gente concorda 

com isso, e um dos fatores que comprovam isso é o seu estilo único de sangrilha. 

Diferentemente de muitos jogos, Mário só te dá a opção de errar duas vezes (em 

outras você morre direto, por exemplo, se cair em um poço, ou for prensado por uma 

pedra etc), senão você morre e tem que voltar do começo, ou do ponto em que há 

uma bandeira no meio da fase (check point). 

No jogo, quando você faz alguma jogada errada, simplesmente o Mário fica 

pequeno, perdendo assim algumas características importantes: 

a) Errar não nos fará alcançamos lugares mais altos; 

Quando erramos, ou nos decepcionamos, uma das características mais marcantes 

que fica em nós é o desânimo, sua mente fica entorpecida, prejudicando assim todo 

o desempenho do seu corpo. 

Erramos faz com que não tenhamos a mesma força de antes; 

Cometer um erro é algo que acontece em qualquer lugar e situação, mas você sente 

que não tem forças para realizar o que precisa, ou se sente, acha que não é suficiente 

para alcançar seus objetivos. 

Mesmo se errarmos e ficarmos pequenos, podemos nos recuperar; 

Quando ficamos pequenos no jogo, sua missão passa a ser “encontrar o cogumelo 

vermelho para me fazer voltar ao normal”, na vida é a mesma coisa, precisamos 

buscar algo que faça elevar nossa estima, nos faça crescer novamente. 
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Errar nos faz mais vulneráveis aos adversários; 

As adversidades sempre se mostram aparentemente maior que nós, e isso tem um 

propósito, te atingir psicologicamente para que você se sinta inferior à ela e não gere 

a motivação necessária para vencê-la. 

 

 

 

 

UMA DAS PRIMEIRAS LIÇÕES, e mais importantes, durante as aulas de guitarra 

com meu amigo, Jeferson Almeida, é que se você errar, continua de onde parou, eu 

tinha a inacreditável mania de sempre começar do zero e ele disse que se eu 

estivesse tocando ao vivo isso jamais poderia acontecer, pois errar é algo 

completamente normal dentro de todo o processo. 

Claro que temos que treinar para minimizarmos os erros, isso se chama excelência, 

quando você consegue obter resultados com o mínimo de erros possíveis. 

O troféu da NFL se chama “Vinci Lombardi”, que foi um grande treinador e ele 

dizia algo muito interessante neste sentido: 

“A perfeição é inatingível, mas se focarmos na perfeição atingiremos a 

excelência...”  

Ou seja, siga sempre em frente mirando no final da jornada, o importante de tudo é 

chegar lá, o fato de ter errado, tropeçado, caído, cansado etc. é um mero detalhe. 
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ISSO É UMA CARACTERÍSTICA bem visível na geração atual, gosta de pular 

fases, ver direto o final, assistir ao filme em vez de ler o livro, mas a verdade é que 

podemos sempre buscar atalhos ou aproveitarmos a viagem prazerosa do momento. 

Quando meu avô era vivo, ele morava em uma cidade interiorana chamada Porto 

Feliz, para ir na cidade dele poderíamos pegar duas rotas, uma reta simples chamada 

Castelo Branco, ou uma das rodovias mais lindas que alguém poderia caminhar da 

qual chamei carinhosamente de rodovia das Pedras (Rodovia Dom Gabriel Paulino 

Bueno Couto). 

Nesta rodovia a paisagem é tão linda devido ao quantitativo exacerbado de pedras 

que faz a viagem, que em tese seria mais longa ser mais prazerosa, você não pulou 

pontos ou tentou achar algo mais simples e objetivo, mas desfrutou do momento em 

tinha algo lindo em seu caminho e viveu aquilo com intensidade. 
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Claro que não sou hipócrita em dizer que dinheiro não é importante, mas o que 

muitas pessoas não entendem é que dinheiro não é o mais importante. 

Um exemplo que sempre falo para meus alunos é que venho de uma família em que 

minha avó tem um patrimônio milionário, mas vive em um cômodo de no máximo 

dez metros quadrados, ela mesma não vive fora daquilo ali há quarenta anos, nunca 

viajou para nenhum lugar além do Paraná e São Paulo, recebeu um cordão de ouro 

de sua mãe para poder investir o dinheiro em algo e guarda a sete chaves cinquenta 

anos depois, importante ressaltar que suas duas irmãs também ganharam e 

investiram e viveram muito bem. 

No fim das contas entendo que a vida de minha avó é simplesmente ter por ter e isso 

jamais poderá ser chamada de riqueza, pois o que você tem na vida é o que se viveu 

dela, os momentos que passou e você ter dinheiro para poder financiar momentos 

ainda melhores é algo que uma pessoa pode se orgulhar de ter conquistado algo que 

o dinheiro realmente pode comprar, momentos inesquecíveis, porém, você também 

pode viver momentos incríveis sem ter dinheiro em abundância, isso não é algo que 

te limita, mas o dinheiro amplia isso, nada mais, nada menos. 
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Uma das coisas que é importante ressaltar nos games é que você consegue distinguir 

os personagens dos chefes, pois você precisa empreender mais tempo, esforço e 

estratégia para vencer e em nossa vida é importante entender as batalhas do dia-a-

dia, já que algumas situações são relativamente fáceis de serem resolvidas, mas 

conforme você evolui, obviamente as situações vão acompanhando o seu processo e 

você enfrenta coisas superiores do que quando você era pequeno. 

Não tenha medo de enfrentar alguém forte, ainda usando uma frase de Usain Bolt: 

Todo mundo tem seus limites, eu apenas desconheço os meus... 

Você por vezes desconhece seus limites, forças e inteligência e retrai na sua jornada, 

não, deve ir para cima, o fato de enfrentar alguns mestres faz parte do jogo, a 

diferença é que você tem que ter algo a mais para passá-lo. 
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EU REALMENTE SOU UM PAI muito feliz pelo filho incrível que tenho, pois 

além de ser um garoto maravilhoso, gosta de quase tudo o que eu gosto, 

especialmente os videogames. 

Duas situações em especial me vêm à memória jogando com ele. 

Uma, ele tinha apenas dois anos de idade e estava me vendo jogar videogame e 

queria jogar também, obviamente disse que não, então ele disse: 

–– Papai, me dê a mão. 

Eu coloquei o joystick em cima do sofá e segurei sua mãozinha. 

–– Vem comigo. 

Ele segurou minha mão e me levou até meu quarto. 

–– Senta aí – disse apontando para a cama e obedeci a ordem. 

–– Não sai daí, hein. 

E saiu correndo pegar o controle, o que obviamente me fez deixá-lo jogar devido o 

seu esforço e estratégia, ele não se limitou ao não, tinha vontade de fazer e fez, se eu 

o impedisse mesmo depois desse estratagema, estaria mostrando a ele que não há 

recompensas quando nos esforçamos. 

Outra lição maravilhosa que meu filho me ensinou foi uma vez jogando Mário 3D 

World para o Nintendo WiiU, estava empacado em tentar conseguir um carimbo e 

ele disse: 
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–– Papai, é fácil pegar esse carimbo. 

–– Se fosse fácil eu já teria pego, Théo. 

–– Me dá o controle. 

Entreguei o controle a contragosto e tive uma das melhores sensações que eu poderia 

ter de orgulho com meu filho, em apenas uma tentativa conseguiu o que eu estava 

tentando há horas. 
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“Não adianta ser bom  

quando todos sabem que você é o melhor...” 

(Rafael Zimichut) 

 

 

 

SOBRE O JOGO: 

 

CHEGA ATÉ SER CHATO FALAR DO JOGO que eu mais gosto, mas prometo 

me ater apenas aos fatos importantes ao nosso assunto, não vou me exaltar, prometo. 

 

KINGDOM HEARTS É A JUNÇÃO DE JOGOS da Disney com a Square-Enix. O 

jogo mostra o Sora, portador da Key Blade, que precisa salvar os mundos da Disney 

e seus amigos. 
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NO JOGO, A KEY BLADE é uma espada/chave que abre os mundos invadidos 

pelas forças das trevas, além de derrotar os inimigos, você tem que abrir a porta de 

cada mundo e salvá-lo dos Heartless. 

Na vida, as portas podemos metaforicamente chamar de oportunidades, elas estão 

trancadas e só podemos abri-las com as chaves certas. 

Com certeza todos nós já passamos ou já vimos situações em que ninguém consegue 

fazer algo e de repente vem uma situação inusitada e faz com que o problema seja 

resolvido, isso ocorre exatamente porque ele tinha o jeito certo de fazer acontecer. 

 

 

 

 

PROVAVELMENTE VOCÊ JÁ OUVIU aquela máxima: 

Ninguém chega sozinho a algum lugar... 
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É uma frase verdadeira por vários sentidos. Eu mesmo, jamais seria um escritor se 

minha esposa não tivesse lido meus primeiros romances e me mostrasse alguns erros 

drásticos de português que eu cometia, depois das correções, eu passei a saber onde 

estava errando e não os cometi mais. 

Isso é chamado de vícios, todos nós temos vícios pessoais que tratamos como se 

fossem animais de estimação que amamos muito, esses vícios só podem ser 

encontrados de fora para dentro (alguém nos mostrar que estamos erramos) e trata-

los de dentro para fora (eu querer mudar). 

Meu melhor amigo, Fernando, do qual carinhosamente o chamo de “Besta”, sempre 

me falava que eu me achava demais, e ele não estava errado, eu realmente me sentia 

a última bolacha do pacote, sem saber que a última bolacha é aquela mais quebrada. 

Por ser meu amigo ele não desistiu de mim por causa dos meus defeitos, mas todo 

dia ele falava que eu precisava mudar em tal lugar, um dia mudei graças a alguém 

que confiou que eu poderia ser alguém melhor. 

Sem sombra de dúvidas a vida sem amigos seria muito, mas muito chata e entediante 

e é preciso valorizar cada momento que temos junto às pessoas que nos ajudam a 

sermos melhores. 

 

RECENTEMENTE LI UMA MATÉRIA DIZENDO que durante a vida fazemos 

mais de 4.000 relacionamentos, mas somente uma média de 30 permanecem. Se 

você não sabia disso, parabéns, você sabe que os que ficam são selecionados para te 

ajudar a ser uma pessoa melhor e encontrar o caminho do sucesso pessoal. 
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QUE OS MUNDOS DA DISNEY são fascinantes, todo mundo sabe, mas no jogo é 

preciso explorá-los para conseguir tesouros maravilhosos, e é claro que a vida nos 

reserva tesouros maravilhosos. 

Morei durante 22 anos em Campo Limpo Paulista, uma cidade interiorana do Estado 

de São Paulo, e por muito tempo ouvi dizer que ali era um lugar sem futuro, eu 

discordo, pois fiz amizades verdadeiras, tive experiências maravilhosas, passei boa 

parte da minha vida ali, o que fiz? Procurei os tesouros daquela fase, mas chegou um 

momento que não tinha mais nada para me oferecer ali, então comecei a namorar 

uma garota da capital, noivei e me casei com ela, entrei para a Polícia, tive um filho 

lindo...  

Deus reservou outros tesouros na cidade de São Paulo. 

Pode ser que daqui algum tempo a cidade de São Paulo não tenha mais tesouros para 

mim, terei que mudar de fase para conseguir coisas novas, mas para isso tenho que 

estar aberto às mudanças, conhecer coisas novas, pois ninguém muda estando 

sempre nos mesmos lugares e com as mesmas experiências. 

Óbvio que não estou dizendo sobre me separar dos meus maiores tesouros, mas 

reconhecer que podem haver oportunidades no mundo da literatura que me obrigue a 

sair de São Paulo, mas levar meu filho e esposa juntos. 
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EM DETERMINADOS MOMENTOS do jogo, Sora, tem que enfrentar sozinho 

alguns adversários, ele não conta com a ajuda do Pato Donald e nem do Pateta 

(Goofy), aquela batalha é sua e ninguém pode te ajudar e nem fazer por você. 

Por muito tempo fiquei sem entender do porquê em algumas situações ninguém se 

deu ao luxo de sair do lugar e me ajudar, mas hoje eu entendo:  

Aquela era a minha batalha pessoal, se alguém tentasse me ajudar acabaria 

atrapalhando. 

Posso dar um exemplo disso? 

Você está lendo um livro sensacional e fica atento a cada detalhe, de repente, uma 

pessoa vem e te conta como será a história, por mais que você sabe o que vai 

acontecer, acaba desmotivado a acompanhar os detalhes importantes da história. 

Ler esse livro era para ser uma experiência pessoal e fica até chato quando alguém te 

incomoda, por mais bem-intencionado que seja a pessoa, ela estragou seu 

crescimento e aprimoramento pessoal. 

Já disse anteriormente que trabalhei em um centro automotivo, e por incrível que 

pareça foi uma experiência complicada analisando hoje todos os fatos que 

aconteceram. Digo isso porque ninguém se dispunha a me ajudar a crescer e por 

causa disso chorei muito pelos cantos por causa das humilhações que recebi, mas 

isso me fez uma pessoa mais forte e sensata. Hoje em dia ajudo porque as pessoas a 

crescerem, pois sei que é difícil caminhar sozinho. 
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Vou dar um exemplo de uma batalha que ninguém pode fazer por você. 

A busca pelo conhecimento pode ser partilhada por um professor tranquilamente, 

mas se desenvolver não, por muitos anos quem fazia meus trabalhos de férias era 

minha mãe, pois ela adorava ler e eu não, mas chegou ao ponto em que ela não tinha 

mais tempo para me ajudar, se eu não lesse ninguém mais poderia fazer aquilo por 

mim e eu seria reprovado (o que de fato aconteceu por das vezes).  

Hoje em dia, ler é algo fundamental e me arrependo por não ter começado mais 

cedo. 

 

 

 

 

UMA DAS LÓGICAS DO JOGO É VENCER obstáculos para abrir e fechar 

mundos, mas muitos deles não se fecham da primeira vez, precisa vencer vários 

estágios em uma mesma fase para completá-la. 

Uma das coisas que nos frustra em uma liderança é achar que por ter vencido uma 

vez já basta, e não é assim, existem situações que devemos vencer várias vezes para 

conseguirmos prosseguir com a missão. 

Durante minha formação tive que aguentar muitas situações desfavoráveis que 

aconteceram, mas hoje agradeço por essas batalhas, pois me fortaleceram e me 

ensinaram que para seguir para o próximo estágio preciso vencer completamente as 

situações sem deixar rastro para trás, pois quem deixa coisas inacabadas pode ser 

vencido por elas por dar tempo para se fortalecerem. 
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UMA DAS COISAS QUE ACONTECEM em muitos jogos é que se você vencer o 

inimigo não terá que enfrentá-lo novamente, a não ser que você entre novamente 

naquela fase e enfrente tudo de novo para evoluir. 

Para o nosso dia-a-dia segue a mesma regra, se por onde você vai está muito fácil, 

ou não tem obstáculo algum, existe a séria probabilidade de que algo esteja errado, 

pois a vida é uma constante de desafios e precisamos viver para enfrenta-los e 

vencê-los. 

Uma coisa que é importante ressaltar, se você está enfrentando um mesmo problema 

por muito tempo também está enfrentando de forma errônea, pois a vida é evolução, 

e quanto mais batalhas você enfrenta mais forte fica, automaticamente aquela 

batalha em especial com o tempo se enfraquece e você passa para o próximo nível. 
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NÃO SE ENGANE quando ver algo muito bom dando bandeira ali sozinho, há uma 

incrível probabilidade de haver uma armadilha ali. 

A verdade é uma só, viva sempre atento aos detalhes das situações e circunstâncias, 

nada do que esteja parecendo fácil demais é dado de mão-beijada. 

 

 

 

 

ISSO FOI O QUE MAIS ME INTRIGOU quando joguei Kingdom Hearts 3, pois há 

um dispositivo que você aperta e te impede de elevar seu nível, ou seja, joguei quase 

todas as fases do jogo no level 1, o que me rendeu o apelido dos amigos de senhor 

Kingdom Hearts por ter passado mais de 80% do jogo com o level 1. 

Claro que se você não evoluir poderá chegar em algum lugar, mas se você evoluir 

poderá chegar com mais facilidade, pois ao descobrir o dispositivo, um mestre que 

eu não conseguia passar, ao evoluir para um nível 30 que é razoavelmente baixo já 

foi suficiente para passar o que estava me impedindo e zerar o jogo com level 70. 
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“Você não precisa de um título para ser um líder...” 

(Mark Sanborn) 

 

 

 

SOBRE O JOGO 

 

TETRIS É UM DAQUELES JOGOS VICIANTES que nos faz perder horas e mais 

horas somente para encaixar blocos? Errado, também pensei nisso por muitos anos, 

mas hoje em dia tenho uma visão completamente diferente e gostaria de 

compartilhar o que aprendi jogando essa pérola. 
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UMA DAS REGRAS BÁSICAS DO JOGO É NÃO DEIXAR acumular as peças 

para que não fique difícil corrigir os erros depois. 

A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e isso me faz ater a um fato 

importante: 

Não deixe as circunstâncias adversas se acumularem... 

      

DURANTE UM ANO TRABALHEI completamente sozinho na administração de 

uma companhia da polícia, o que fazia muita gente se perguntar como era possível, a 

resposta é simples: 

Não deixava acumular serviço... 

Tenho certeza que você já passou pela mesa de alguém e tem pilhas e mais pilhas de 

papéis sobre ela, o que vou falar não é regra, mas a grande maioria não tem 

compromisso em resolver problemas, a pessoa tem uma função, salário, horário de 

entrada e saída, responsabilidades, mas não o compromisso de resolver o que lhe foi 

confiado. 

Trabalhava no serviço operacional da Polícia e amava o que fazia, teve um dia em 

que o Sargento Pumar (cumpadi) precisou de alguém para ficar na administração e 

perguntou quem gostaria de abraçar aquela causa, ninguém levantou a mão 

(inclusive eu).  
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É simples, a nossa vida estava boa demais para abraçar aquele problemão. 

O Sargento perguntou mais uma vez e ninguém se prontificou, então o chamei de 

canto e disse: 

–– Chefe, não tenho experiência, mas se precisar estamos aí, me prontifico a 

aprender e desenrolar o serviço. 

Ninguém me ensinou o serviço, nem se prontificou a me ajudar, tive que me virar 

desde o começo, e o que fez a diferença?  

Meu compromisso em resolver problemas. 

É engraçado lembrar disso, pois minha missão era organizar e montar uma 

administração de uma equipe que ninguém sabia se iria dar certo ou não.  

No começo me preocupei em não deixar acumular nada, depois foquei em criar 

coisas novas até o dia em que nos reservaram uma sala, computador etc.  

Hoje em dia eles têm um prédio, uma equipe fixa de cinco pessoas (todas que eu 

treinei, inclusive meus dois chefes) sem papéis acumulados e nem serviço pendente, 

tudo porque a Lei de Tetris funciona. 

 

 

 

 

COM CERTEZA SE VOCÊ JOGOU TETRIS já ficou com raiva porque fica 

esperando tal peça e nunca vem, isso é mais comum do que se imagina. A vida 

também nos reserva momentos dessa forma. 
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Por muitos anos reclamei com Deus porque não tinha uma namorada, tudo o que 

aparecia eram peças que não se encaixavam comigo, mas quando chegou a peça 

certa minha vida deu certo, nesses momentos é preciso ter paciência, às vezes vem 

rápido, em outras, demora, mas não tenha medo de trabalhar com as peças erradas, 

coloque-as onde não irão te atrapalhar, saiba encaixá-las para um momento mais 

oportuno. 

Trabalhar com pessoas é um processo de viver resolvendo um problema atrás do 

outro e isso me ensinou a classificar meus problemas em grandes ou pequenos. 

Quando tenho muitos problemas para resolver, primeiro vou naqueles que não terei 

dificuldade alguma em resolvê-lo, coisa rápida, pois o simples fato de você resolver 

muitas coisas te dará a motivação para resolver as situações complicadas.  

É um fator psicológico, pois se tem uma pilha de coisas para fazer você acaba 

ficando desmotivado, mas no momento em que sabe que já resolveu 90% e agora os 

mais difíceis precisam ser cuidadosamente analisados, você tem tempo para 

trabalhar nele. 

Em minhas palestras uso o exemplo de lavar louça, claro que você já teve a 

experiência de lavar uma pia repleta de louças e como você faz isso? Primeiro 

separa as categorias, pratos, talheres, copos etc.  

Depois lava os mais fáceis, ao ver que só sobraram as panelas, o sentimento de areá-

las é mais reconfortante, pois você sabe que está no fim da missão e ela está sendo 

concluída com sucesso.  
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SEGUINDO PELO TÓPICO ANTERIOR, existem momentos em que precisamos 

desesperadamente de algo, normalmente é dinheiro, sei bem como é isso, mas cada 

um tem uma determinada necessidade (vamos usar esse termo). 

No começo de 2015 passei por sérios problemas financeiros e acabei ficando por 

dois meses sem salário, minha conta ficou bloqueada e todas as contas sem pagar, 

era um Deus nos acuda, o dia todo meu telefone tocando e pessoas me cobrando. 

A primeira coisa que fiz foi não reclamar, por incrível que pareça, não resolve o 

problema ficar reclamando, mas também não me deixou pirar por causa daquela 

situação.  

Minha cabeça ficava assim:  

Dá para pagar? Não? Então não tem o que fazer além de esperar e confiar que em 

breve resolverei... 

Eu poderia ter me estressado e ter problemas de saúde por causa disso, mas olha 

como é engraçado, naqueles dois meses fizemos a festa de aniversário do Théo, uma 

festa dos sonhos, trocamos de carro etc.  

Não tínhamos dinheiro, mas tínhamos fé que tudo se resolveria e se resolveu. 

A vida naquele momento difícil não me deu o que eu queria, mas me deu o que 

precisava para suportar e aguentar até a tempestade passar. 
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ALGO QUE ME CHAMA A ATENÇÃO no jogo é que se você eliminar uma fileira 

tem uma determinada pontuação, se eliminar duas, multiplica e assim vai até quatro 

fileiras o que é o máximo possível. 

Já falei anteriormente sobre potencializar suas jogadas, porém, temos que entender 

que quando trabalhamos com a estratégia certa e jogamos não apenas para eliminar 

fileiras, mas eliminar várias fileiras com uma única jogada deve ser o foco principal, 

até mesmo porque é muito mais recompensador quando conseguimos potencializar 

nossos esforços. 

 

 

 

 

VOCÊ COM CERTEZA JÁ REPAROU que a vida é uma loucura total em alguns 

momentos? Tenho certeza que sim, pois também acontece comigo. 

A vida é muito dinâmica e precisa ser trabalhada de acordo como ela se movimenta, 

existem momentos em que é calmo e tranquilo, você está de boa, curtindo a vida, 

mas em outras situações é o caos total, e o simples fato de você não ficar louco já é 

um lucro maravilhoso. 
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Se adaptar à realidade tem que ser uma marca nossa, saiba trabalhar sob stress. 

 

DURANTE A GESTAÇÃO DO THEO, a Ana teve nove sangramentos, tanto que 

ele nasceu de oito meses e cesariana. 

Por muito tempo eu não entendia porque tinha entrado na polícia sabendo tive 

oportunidades melhores, mas sentia muita paz e a necessidade de passar por aquela 

experiência, no dia em que o Theo nasceu eu entendi por que. 

A Ana acordou às 04:00 da madrugada dizendo que tinha estourado a bolsa, mas na 

verdade ela estava tendo outro sangramento, o pior deles. Ela se lavou rapidamente e 

colocou uma toalha para tentar segurar um pouco o sangue e fui dirigindo até o 

hospital do outro lado da cidade. Com a mão esquerda dirigia e com a mão direita 

orava sobre a barriga dela, pois o bebê não se mexia. 

Ela teve um rompimento de quase 50% da placenta e mais alguns minutos o Theo 

teria morrido, o que me ajudou a vencer aquela situação sem me desesperar? 

Trabalhar em um ambiente que me ensinou a dirigir um veículo à mais de 150 km/h 

tranquilamente, com a vida da minha esposa e do meu filho em minhas mãos. 

Outra situação foi o dia em que precisei levar uma criança de Campinas a São Paulo 

em 20 minutos para realizar uma operação, se não chegasse no horário ela perderia o 

órgão para o próximo da fila. Pergunta? Ela conseguiu o órgão porque tinha alguém 

preparado para levá-la lá, no caso eu. 

Todos nós passamos por problemas, a questão é:  

Posso fazer e ser bem-sucedido, acreditando que tudo dará certo...  

Apesar da situação nos mostrar o contrário, ou posso desistir e ser derrotado pelo 

simples fato de não querer tentar. 

 



RAFAEL ZIMICHUT 132 
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“Ninguém pode conquistar aquilo que não vê...” 

(Estevam Hernandes Filho) 

 

 

 

SOBRE O JOGO: 

 

MORTAL KOMBAT É UMA DISPUTA entre mundos para salvá-los. 
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SE VOCÊ É UMA PESSOA que tem que levantar cedo e enfrentar trânsito, Metrô 

lotado, pessoas estressadas e reclamando o dia todo, parabéns, você é mais um 

guerreiro da vida que está tentando vencer nessa vida. 

Quando fui transferido para Rio Claro, acabei trabalhando com um policial que 

reclamava o dia todo e uma vez ele me disse: 

–– Poxa Zimi só queria ter uma vida tranquila, será que é pedir demais? 

–– Particularmente – respondi –, é sim... 

 

EXISTEM PESSOAS QUE NÃO ENTENDEM que a vida não é fácil para 

ninguém, cada um tem suas lutas diárias, uns enfrentam leões na arena e vencem, 

outros perdem para tartarugas na corrida, o que nos diferencia são nossas atitudes. 

Esse mesmo rapaz passava o dia todo reclamando da vida, até que fizeram um 

documento reclamando dele e o transferiram, lembrando que nós dois morávamos à 

180 km de distância do trabalho aproximadamente, ele foi parar na Base de 

Corumbataí, 80 km mais longe, qual foi a atitude dele? Reclamar mais ainda, até que 

novamente fizeram um novo documento e o transferiram para Brotas... mais 200 km 

de distância... até o dia em que falamos para ele sobre suas atitudes. 

Se você ler a Bíblia, vai ver que nem Deus gosta de pessoas que vivem reclamando, 

quiçá nós, meros mortais. 
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APRENDI COM O TEMPO que, se você tem que resolver um problema precisa 

entender 12 princípios básicos que qualquer pessoa pode seguir:  

1) Ficar reclamando não vai resolvê-lo; 

2) Ficar chorando muito menos (mas se quiser chorar, chore, se levante e lute); 

3) Não fazer nada só vai adiar em ter que resolvê-lo de forma pior; 

4) Ele não se resolverá sozinho; 

5) Posso fazer isso sorrindo ou chorando, mas tenho que fazer de qualquer forma; 

6) O meu problema não é maior ou menor, é proporcional ao meu status; 

7) Algumas vezes é mais simples do que imagino (ou pior); 

8) Tenho que estar preparado para a pior realidade possível; 

9) Nem sempre serei recompensado por resolvê-lo; 

10) É uma questão de perspectiva, pois o problema para uns é o fim e para outros é a 

oportunidade de sucesso que tanto esperavam; 

11) Algumas vezes você tem que resolver sozinho e outras precisa de ajuda, entenda 

cada situação; 

12) Só motivação ou empolgação não resolve (às vezes piora). 
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QUANDO CONSEGUI CHEGAR no último mestre de Mortal Kombat 1, o mestre 

era o Shang Tsung, um velhinho que ficava se transformando em todos os inimigos 

do jogo, inclusive no jogador que você tinha escolhido, e isso me irritava muito. 

Quem não passou por situações semelhantes? Você está enfrentando um problema e, 

de repente, se transforma do nada em uma situação ainda pior, pois é, a vida tem 

dessas armadilhas e é exatamente por isso que temos que estar preparados para 

enfrentarmos as batalhas de todas as formas possíveis. 

Relacionamentos normalmente são assim, tudo está bem, e por causa de uma 

palavra, ou uma atitude tudo muda e você começa a encarar tudo aquilo de forma 

diferente, sua mente não pode estar cauterizada ao enfrentar qualquer adversidade, 

até mesmo porque algumas surgem do nada e outras você a provocou, em ambas 

situações é preciso ter noção de que forma você vai vencer, e sabe qual a maior 

loucura que pode acontecer? Existem momentos que você tem que se transformar 

também para vencê-la. 

É plenamente normal termos uma rotina, em algumas são calmas e outras são mais 

agitadas, eu mesmo quando entrei na Polícia acabei indo trabalhar em uma área 

muito perigosa que é a área de Itapecerica da Serra.  
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No começo cometi muitas gafes inadmissíveis para um policial experiente, então, 

tive que mudar meu jeito e me adaptar àquela realidade, depois de alguns meses 

acabei indo trabalhar na Polícia Rodoviária, era outra realidade completamente 

diferente e assim foi em todos os lugares que trabalhei, não poderia agir da mesma 

forma em realidades diferentes, é preciso moldar suas características para crescer e 

se desenvolver. 

 

 

 

 

PROVAVELMENTE SE VOCÊ JOGOU Mortal Kombat está familiarizado com os 

“fatality’s”, para quem ganha é a cereja no bolo, para quem perde é a total 

humilhação. 

Existe uma grandiosa diferença entre perder e ser fracassado, perder é uma situação 

temporária enquanto o fracasso é uma marca que a pessoa leva para o resto da vida, 

uma cicatriz psicológica que a faz lembrar que por mais que se esforce, tudo será em 

vão para alcançar a vitória. 

A derrota é uma balança que pende para o lado que seu coração a designar, ela tem 

dois pontos: 

O positivo e o negativo... 

Nelson Madela sempre dizia algo maravilhoso nesse sentido: 

Eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo... 
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TODOS NÓS PODEMOS ANALISAR a derrota sob dois prismas: 

 

SE EU NÃO ERRAR NOVAMENTE É UMA LIÇÃO: 

Muitas pessoas acham ruim cometer erros, realmente não é nada satisfatório, porém, 

podemos tirar lições maravilhosas de erros cometidos, nada supera as lições que a 

experiência nos dá. 

 

SE EU ERRAR NOVAMENTE é porque eu quis errar: 

Eu sempre falo em minhas palestras que você aprender com seu próprio erro é ser 

inteligente, mas aprender com o erro alheio é sabedoria. 

 

DURANTE MUITO TEMPO meu objetivo na vida era ser igual ao meu pai, ele era 

“o cara”. Durante a adolescência teve que sair fugido da cidade para não morrer, 

pois tinha namorado e transado com quase todas as garotas da sua idade na cidade de 

Porto Feliz, era inteligentíssimo, engraçado, desenvolto, jogava bem todos os 

esportes etc.  

Praticamente tive mais sucesso que ele na maioria desses talentos (menos das 

garotas). 
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Minha avó um dia me perguntou porque eu queria ser tanto como ele, e respondi que 

queria que ele me reconhecesse como filho, e ela, sabiamente, me aconselhou a fazer 

tudo completamente diferente do que ele fez. 

Foi o melhor conselho que recebi na vida. 

A partir daquele momento comecei a ter minhas próprias experiências, pois meu pai 

podia ser “o cara”, mas morreu falido e com cirrose aos 48 anos de idade, e muita 

gente faz as maiores loucuras sem saber que os erros têm consequências, mas errar 

sucessivamente pode trazer a morte, às vezes física, em outras, a morte dos seus 

sonhos, o que pode ser pior, afinal, viver sem objetivos e nem esperanças é vagar 

sem rumo algum. 

Para fechar a história do meu pai, a última frase dele para mim foi:  

“Você é o melhor filho que alguém poderia ter...” 

Nada disso poderia ter acontecido se eu tivesse insistido nos mesmos erros que meu 

pai cometeu, se eu não tinha a inteligência que ele tinha, comecei a estudar, fui para 

a faculdade, escrevi livros, andei com pessoas que conheciam mais coisas que eu (e 

do que ele).  

Não era errado querer ser melhor que meu pai, mas querer ter as mesmas 

experiências achando que chegaria mais longe que ele foi, isso sim seria um terrível 

erro em minha vida. 
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A HISTÓRIA DE MORTAL KOMBAT gira em todo do destino do mundo nas 

mãos dos maiores lutadores da Terra terem que lutar para que o mundo não seja 

destruído. 

Fazendo uma ponte com nossa vida, isso é uma batalha, não tem como encarar a 

vida de outro jeito, se você quer vencer tem que disputar o lugar que tanto almeja. 

Quando entrei para a Polícia, disputei minha vaga com 100.000 candidatos, fiquei 

em 815 na classificação geral, nada mal, mas para alcançar esse 815 tive que vencer 

muitos obstáculos que eu mesmo coloquei, por exemplo, quando fiz o teste físico, 

bem no dia fiquei doente, não tinha forças para nada, minha mente falava:  

Deixe para a próxima...  

Mas eu queria aquela vaga, então, naquele momento não estava disputando a vaga 

contra os 100.000 candidatos, estava disputando contra mim mesmo. 

Quando vi meu nome entre os classificados vi o quanto valeu a pena lutar para tentar 

dar um futuro melhor para a minha família. Depois disso as lutas cessaram? Óbvio 

que não, acabei indo trabalhar à 600 km de casa, teve dia em que só chegava no 

terminal Tietê, almoçava ou jantava com minha esposa e já voltava para a estrada, 

eu sabia que não seria fácil, mas venci aqueles momentos, a vida é uma luta e só 

vence quem supera seus próprios obstáculos. 
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“A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades  

extraordinárias em pessoas comuns...” 

(Abraham Lincoln) 

 

 

 

SOBRE O JOGO: 

 

ANGRY BIRDS é mais um jogo febril de celular que nos enlouque com um jogo 

psicológico de contra arquitetura maravilhoso. 
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O COMPLICADO DA VIDA é acharmos que se empreendemos nossos esforços em 

uma tentativa que se mostrou frustrada, tudo em si também está acabado, não é bem 

assim, claro que algumas oportunidades só acontecem uma vez na vida, mas a 

grande maioria nos presenteia com novas chances de tentar até conseguirmos passar. 

Na verdade, se você ler biografia de pessoas vencedoras, verá que tiveram grandes 

derrotas, um exemplo: Sabe quem são as três pessoas que mais erraram arremessos 

na história da NBA? 

Kobe Bryant 

Michael Jordan 

Kareen Abdull-Jabbar 

Nesta pequena relação há incríveis 18 TÍTULOS da NBA, 11 MVP’s (Most 

Valuable Player – melhor jogador) e todos estão entre os cinco maiores pontuadores 

da história da liga, ou seja, será que ter errado tanto os transformou em derrotados? 
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PROVAVELMENTE VOCÊ JÁ pensou qual o segredo de uma excelente liderança, 

não é mesmo? Pois bem, é conseguir a façanha de realizar a mesma tarefa, ou 

maiores, com o menor esforço possível. 

Bill Gates diz que quando tem uma tarefa muito complicada de se realizar, chama a 

pessoa mais inteligente e preguiçosa de sua equipe, pois ele diz que ele fará a missão 

buscando meios de completá-la da forma mais rápida e eficaz, modéstia parte, 

geralmente eu sou essa pessoa em todas as equipes que trabalhei. 

Quando fui transferido para a Academia de Oficiais da Polícia no Barro Branco, a 

minha chefe ficava pegando no meu pé, pois era acelerado demais para fazer as 

coisas, mas na verdade, quando cheguei tinha muita coisa atrasada, então, 

obviamente tive que acelerar o processo até estar com todas as missões em dia, e 

como fiz isso? Buscando a forma mais rápida e eficaz para potencializar meus 

resultados e obter êxito nas missões e assim ajudar meus companheiros a cumprirem 

seus objetivos também, afinal, não basta eu ficar em dia se meus companheiros de 

seção estiverem em maus lençóis, uma equipe, todos deves estar no mesmo patamar. 
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AINDA FALANDO NA ACADEMIA de Oficiais, é a equipe mais equilibrada que 

trabalhei, eu sendo o acelerado talentoso, o Lacerda com um ritmo mais cadenciado, 

mas que conseguia cativar todos ao seu redor, a Sabrina que já tinha outras 

características típicas organizacionais e a nossa capitã que fazia com que a equipe 

tivesse liga. 

Quando cheguei, pela minha experiência em recursos humanos, consegui ajudar 

todos da seção, mas a nossa capitã teve o tino de me desacelerar para que eu 

conseguisse caminhar no mesmo ritmo que os demais da seção, éramos uma equipe 

e no militarismo você sai junto e volta junto, é a regra de ouro, não há a necessidade 

de uma competição se estávamos juntos ali, mas juntos tínhamos que alcançar êxito. 

Isso é o espírito da liderança, entender que cada um é um elemento importante na 

sua equipe na mesma proporção que a equipe como um todo é mais importante se 

todos chegarmos juntos. 
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CLARO QUE PODEMOS PULAR a questão de que não existe perfeição, mas a 

excelência, quando falo em perfeição entro no campo dos objetivos em si e não da 

execução, os objetivos devem sim serem perfeitos, encaixar no coração das pessoas 

para que possam alcançar os melhores resultados. 

Para isso acontecer, é importante as pessoas saberem bem qual a missão que lhes 

compete e proporcionar o melhor ambiente para que elas se desenvolvam e cheguem 

ao status de conseguirem cumprir os objetivos no menor tempo possível da melhor 

forma que existe. 

 

 

 

 

E POR FIM, porém, não menos importante, o sucesso da sua equipe depende 

principalmente em manter as conquistas. 

Não há no mundo alguém que consiga se manter das glórias do passado sem a 

necessidade de manter o que já conquistou, pois ao fazer isso, automaticamente 

entrará num campo perigoso da liderança que é o clima de que não tenho mais nada 

para provar para ninguém. 
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Não, você eternamente tem sempre que provar algo, seja para você, seu chefe, a 

sociedade, o fato de ter vencido uma Olimpíada não quer dizer que ao disputar outra 

já venceu, muito pelo contrário, é mais difícil conseguir uma segunda medalha de 

ouro do que a primeira, pois você tem que lutar contra outros adversários, internos 

ou externos, há outras comprovações que precisa vencer e é nisso que a grande 

maioria acaba caindo. 
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