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                       Sucesso Com 5 C's 
 

 Este texto serve para fazer uma comparação entre a vida em geral com a preparação 

necessária para a obtenção de sucesso nas várias atividades humanas. 

 Sofremos um revés futebolístico, tanto nas Olimpíadas de Sydney como na Copa de  

1998. Neste sentido gostaria de expressar minha opinião de que não foi o time da França 

que venceu o jogo, mas sim o Brasileiro que perdeu, em ambas as competições. Desta 

forma fica mais coerente o entendimento do fator de sucesso em todos âmbitos, como ficou 

patente na COPA DO MUNDO 2002. Isto quer dizer que quando participo de um concurso 

e não obtenho êxito, não foram os outros que ganharam, fui que perdi. Exemplificando: 

num vestibular onde existem 40 vagas e 80 ou 200 vestibulandos, não foram os quarenta 

primeiros que venceram, mas sim eu que não estava preparado o suficiente para conseguir 

os pontos necessários para conseguir a vaga. 

 Feita esta parte introdutória, gostaria de apresentar uma posição diferenciada sobre 

SUCESSO, quais sejam os enfoques a cerca da: CAPACITAÇÃO, CONSTÂNCIA, 

COMPROMETIMENTO, CRIATIVIDADE e COMPETÊNCIA. 

 Para encaminhar o tema, onde estas palavras são apenas para orientar o raciocínio, 

não tendo ordem de importância, uma vez que para obtenção de sucesso o ser humano 

devera contar com estes principais ingredientes formativo de sua expectativa de sucesso, 

bem como o recorrente atingimento de seu objetivo. 

CAPACITAÇÃO: Vejam, por exemplo, se estivermos guardando uma correlação entre o 

futebol e uma outra atividade como a do bailarino ou de um magico, poderemos ver que 

não basta apenas saber jogar futebol, pois aqui é considerado o pais  do futebol, no entanto 

há que capacitar-se através de treinamento com afinco, equiparado ao dos bailarinos e 

mágicos. Digo isto, pois se, observarmos uma atuação destes profissionais, veremos que 

chegam à perfeição devido ao longo período de capacitação, ou seja, são horas a fio 

dedicando-se a seu aperfeiçoamento. Neste momento e' de se acrescentar o ponto a respeito 

de que não existem problemas insolúveis, mas sim falta de capacitação para solucioná-los. 

CONSTÂNCIA: Para que consigamos atingir um objetivo previamente estabelecido, ha que 

ser constante e perseverar no atingimento do mesmo. E' comum nos seres humanos 

desistirem ou não atingirem os objetivos a que se propõem, tendo em vista que não 

priorizam adequadamente seus objetivos. Neste ponto gostaria de ressaltar a necessidade do 

estabelecimento de objetivos que sejam: Atingíveis Lícitos, Realizáveis e Compatíveis com 

os Recursos Atuais. Deve-se acrescentar a persistência  de pensamentos e conhecimentos a 

serem adquiridos para obtenção do êxito no objetivo anelado, em outras palavras pensar 

sempre positivamente na capacidade de atingimento do objetivo. 

COMPROMETIMENTO: Os objetivos uma vez instalados em nosso ambiente mental, 

deverão sempre estar sendo vigiados, pelo que entendo por Pensamento 

Autoridade(considerado o representante da consciência)   de maneira a que todas as ações 

direcionem-se para consecução deste objetivo. Caso não sejamos capazes do êxito, 

deveremos buscar a capacitação já mencionada. 

CRIATIVIDADE: Faz parte da linguagem corrente que o brasileiro e' o "Rei do Jeitinho", 

penso que esta e' uma característica inerente a todo ser humano, no entanto desenvolvemos 

capacidade de obedecer  uma forma não estruturada a o que, dentre as LEIS UNIVERSAIS, 

compreendo seja LEI DE ADAPTACAO. Em outras palavras, em diversas oportunidades 

pude perceber o que outros povos têm dificuldade. Poderia relatar um fato recente quando 
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ao final de uma exposição um colega trabalho de origem japonesa estava com dificuldade 

de desmontar uma estante, pois não possui uma chave de boca para desapertar um parafuso, 

então usando minha criatividade  improvisei uma utilizando um grampeador como tal.  

COMPETÊNCIA: Este e' um tema polêmico, pois em minha opinião existem pessoas que 

já nascem competentes e outras desenvolvem esta habilidade ao longo do tempo. Para isto 

utilizam-se das mais variadas técnicas de aprendizagem alem de algumas aqui descritas. 

Porem, uma das condições necessárias ao competente diz respeito `a capacidade de 

resolução e problemas numa velocidade maior que os demais e com menor custo incorrido, 

para utilizar uma linguagem econômico-financeira. 

 Para concluir, como mencionei no início a respeito do insucesso da seleção 

brasileira na copa do mundo de 1998, os fatores aqui descritos, além dos que fogem à nossa 

capacidade de compreensão por serem por demais turvos e com falta de transparência `a 

opinião pública, espero que nas próximas competições sejamos capazes de entrar para 

ganhar e não apenas para competir, assim como quando minha filha se inscreveu no 

vestibular só poderia ser para obter a vaga e não apenas para participar do processo 

seletivo. 

 Gostaria de deixar a palavra do grande pensador argentino Carlos Bernardo 

González Pecotche, que em assim se pronunciou em seu livro O MECANISMO DA VIDA 

CONSCIENTE-8a Ed.1989-pag.118 “A evolução que preconizamos tem a virtude de 

desterrá-lo da vida, à medida que se realiza o bem; dito em outros termos, tão depressa 

avança o ente humano nesse processo, no qual a consciência deixa de ser uma simples 

denominação para converter-se no crisol que funde na chama viva da realização, ou seja, 

o aperfeiçoamento, a indigna escória das dívidas que gravitam sobre a vida do homem, 

como se este tivesse de levar forçosamente às costas uma carga cujo volume seguirá 

aumentando e empurrando-o, ao mesmo tempo, para os mais obscuros destinos”. 

São Paulo, 23 de Agosto de 2003. 
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