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Recentemente fiquei aliviado ao saber que duas crianças da minha 
família, com quem estava preocupado, estão bem mais equilibradas. Os 
dois estão na fase pré-adolescente e moram na região de Washington 
DC/USA. Estudavam em escola pública mas não estavam se adaptando, 
talvez devido ao estilo mais introvertido dos dois. Hoje foram para uma 
escola particular com menos estudantes e se sentem mais adaptados, 
com mais amigos e com um currículo de atividades mais focado em suas 
aptidões. O menino queria mais esportes, a menina queria mais aulas 
de dança.

Mas agora eu soube de uma nova situação desafiadora. Como os alunos 
desta nova escola vêm de algumas famílias com pais muito influentes, 
existe uma pressão exercida por estes pais para que seus filhos sejam 
escolhidos para posições de destaque, seja nas equipes esportivas, seja 
nos eventos artísticos. Surge então a questão:

Essa escolha se basearia em que? 
Como fica o mérito?
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e o sucesso viria nos buscar. Seríamos achados pela vida, pois 
como a vida poderia deixar tanto talento ser desperdiçado? 

Na fase adulta vem a desilusão para muitos: mesmo com talento, 
nada acontece. A vida não veio bater à sua porta, ninguém o 
descobriu. Ultimamente, esta é uma das observações mais 
comuns que tenho feito: quantas pessoas altamente talentosas 
desanimaram e estão muito aquém do que poderiam estar? 
Quanto talento desperdiçado!

Talvez seja este o maior choque de realidade. O que nos 
venderam na infância como parâmetro de sucesso estava 
incompleto. Talento é necessário sim, ser muito bom em 
alguma coisa é importante sim, mas não é o suficiente! 

Para ter sucesso, você precisa de alguém que seja o 
defensor de sua causa. Alguém tão apaixonado pelo seu 
talento que faz do seu sucesso a sua causa, da qual se 
torna guardião. 

Traduzindo: não fazemos sucesso sozinhos. O sucesso tem 
sempre uma parceria com alguém. Nenhum Steve Jobs ou 
Bill Gates começou sozinho. Conseguiram recrutar outras 
pessoas a acreditar no que eles acreditavam.

Aprendemos desde cedo que se nos esforçássemos e 
estudássemos bastante, teríamos boas notas. E, se tivéssemos 
boas notas, teríamos sucesso na vida. Os primeiros da sala 
estariam garantidos, enquanto que o pessoal que sentasse lá 
fundo da sala estaria fadado ao fracasso. 

Já ouvi muitas vezes alguém dizer no início de uma competição 
esportiva: Que o melhor vença!

Então fomos doutrinados a acreditar que o sucesso era fruto 
de apenas um elemento: tenha a melhor nota, seja o melhor 
em algo. 

Como explicar então quando isto não ocorre? 

Muitos dos alunos da frente da sala com as melhores notas, 
quando ficam adultos acabam se tornando funcionários dos 
alunos que sentavam no fundo, que se tornaram empresários. 
Muitos dos atores talentosos passam a vida fazendo peças 
pequenas que poucos conhecem. Muitos dos melhores 
cozinheiros estão isolados em algum restaurante pequeno que 
ninguém conhece. Muitos dos vencedores de competição de 
música somem e ninguém mais ouve falar deles. 

Passamos a adolescência sonhando em sermos os melhores em 
alguma coisa, pois assim o nosso talento abriria todas a portas 
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 •  Trabalhe e faça a sua parte para ser muito bom em 
algo, acima da média. Essa é a parte do talento.

 •  Trabalhe agora para recrutar apoio. Seja de um 
sócio, de algum parceiro, de algum mentor, de algum 
coach, de algum familiar, do cônjuge, alguém que 
acredite na sua causa. 

Neste mundo de jovens brilhantes, com idéias de startups para 
mudar o mundo, descobrem logo que grandes idéias e talento 
nada adiantam se não conseguem apresentar o projeto de 
forma convincente para obter apoio de investidores-anjo. 

Voltando à escola do inicio desta conversa, por mais que 
pareça injusto e até antiético alguns pais tentarem beneficiar 
seus filhos, fica a reflexão de como a sociedade funciona. Só 
o talento não garante, precisamos de alguém que acredite na 
gente. 

Esta capacidade de recrutar outros para que lhe dêem apoio 
recebe muitos nomes, tanto positivos como negativos: pode 
ser chamado de habilidades sociais, de nepotismo ou de 
politicagem. O que faz o comportamento ser positivo ou 
negativo depende da variável:  talento.

Então poderíamos colocar tudo em um gráfico de dois eixos: 
um eixo representa seu talento e o outro representa sua 
capacidade de recrutar apoio dos outros. 

Quanto mais talento você tiver, a busca por apoio dos outros 
ou parcerias pode ser vista como habilidade social.

Se você não tiver talento algum e quiser o apoio dos outros 
para conseguir benefìcios, essa busca por parceria pode ser 
vista como politicagem. 

Claro que não poderia ser tão simplista e dizer que isto basta. O 
sucesso consistente só é atingido quando vários fatores forem 
desenvolvidos. Hoje, vou por foco apenas em dois: talento e 
parceria/apoio.
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Uma aluna aprendeu isto rapidamente e, como não tinha pais 
influentes, foi buscar apoio nos professores que acreditavam 
nela. Assim conseguiu equilibrar o jogo.

Se isto não for aprendido cedo, pode gerar sofrimento na vida 
adulta. Quantos lideres ouço reclamar que têm dificuldade em 
ter o apoio da equipe, que não conseguem uni-los na mesma 
direção. Quantos grandes chefs de cozinha perdem apoio ao 
acharem que seu talento individual vai garantir o restaurante, 
esquecendo de liderar a equipe.

Então treine ser bom em algo. Já conseguiu? 
Sabe o que isso garante? Nada! 

Falta agora treinar como recrutar apoio dos outros, como trazê-
los para sua causa. Isto sim, vai aumentar, consideravelmente,  
sua chance de sucesso. 

Para quem se recusar a fazer esta segunda parte, corre o 
grande risco de ser mais um talentoso frustrado com a vida, 
sentindo-se injustiçado. No fundo, não foi injustiça, foi apenas 
alguém que não aprendeu a jogar o jogo da vida. 

Para quem aprender, os louros!
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