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Você quer ser um jogador de futebol?

Então quero compartilhar minha experiência como atleta profissional. Agora estou
escrevendo diretamente de Hong Kong na China.

Eu sou o número 8 da foto. Estou marcando o Touré, do Manchester City neste
jogo que ocorreu em 2013. Para chegar até aqui foram muitas etapas. Quero ajudar
você a mudar de vida e realizar seu sonho!

A vida de um atleta é sensacional e nos proporciona experiências únicas!

No vídeo abaixo tem mais uma realização que pude viver aqui na China!

Você quer ser um jogador de

futebol?

https://www.youtube.com/watch?v=pSmWnxw3rcY


Você coloca a camisa do seu time favorito e parece ouvir os gritos da torcida.
Assim que termina o hino nacional seu corpo arrepia e você levanta do sofá, pois
não consegue permanecer sentado no apito inicial.

No jogo às vezes se perde olhando para a imensidão do estádio se imaginando lá
dentro das quatro linhas. Sua imaginação então voa e você se perde pensando nas
comemorações que faria. Cansado, deita no travesseiro e as melhores jogadas
surgem na sua mente e deslizam sobre seu pensamento de maneira que o sono
se despede para dar lugar a um novo jogo.

Para isso desenvolvi este material. São 20 anos dormindo e acordando como atleta.
São duas décadas conhecendo treinadores, preparadores físicos, diretores,
presidentes. Conheci muitas cidades, países, culturas, modelos de jogo,
personalidades, atletas. Morei na Grécia e atualmente estou em Hong Kong na
China.

Hoje estava sentando almoçando com meus amigos, o sérvio Alex Randelovic e o
coreano Park. Estava pensando na grande oportunidade que o futebol me deu de
conhecer pessoas, culturas, países e ainda ganhar para isso!

No meio de tudo isso arranjei tempo para me formar em Coach e desenvolver
metodologias relacionadas ao esporte. Sou um dos caras mais felizes do mundo.
Em primeiro porque Deus me oportunizou a realizar meu grande sonho que era
ser jogador de futebol e em segundo porque posso compartilhar tudo isso com as
pessoas!

O que é ser um atleta

profissional



Enfim, o que pode ajudar e prejudicar você na busca de ser um jogador de futebol?

Se você é pai e comprou uma camisa e uma bola pro seu filho então vale a pena
investir nessa etapa! Talvez esse material seja o divisor de águas na vida daqueles
que aspiram uma vida como atleta profissional.



O que o futebol está procurando?
Quais são as características do atleta que os avaliadores estão buscando?
O que você pode fazer para estar mais preparado?
Não passei no teste e na avaliação, e agora?
Como lidar com o momento da avaliação?
Estou inserido em um clube, qual é a melhor postura?
Empresários, qual é a melhor opção?

Neste material oportunizo toda a minha experiência como atleta profissional com
toda a expertise de um coach profissional. Por isso, agregado aos conhecimentos
do atleta existe toda a percepção do coach, o que APROXIMA e amadurece ainda
mais este conteúdo inédito.

Você está preparado? É isso mesmo que deseja?

Então vamos em frente!

Expectativas



Sonhar

Para ser um atleta, em primeiro lugar é preciso sonhar. Não me recordo quando
esta realidade invadiu meu coração, mas parece que nunca existiu nada antes, nem
depois do que um sonho dentro de mim. Nas fotos mais antigas existe uma
companheira de todos os momentos. A bola sempre estava comigo. Nada ocupava
meus pensamentos mais do que ser um jogador profissional de futebol. Para isso
me empenhei e aceitei alguns desafios. 

O sonho me ajudou em primeiro porque ele me serviu de fonte de motivação e
sustentação para enfrentar as contrariedades e dificuldades que surgiram ao longo
do caminho.

Lembro quando fui reprovado na peneira do Paraná Clube, o meu sonho era maior
do que qualquer frustração. Na outra semana fui aprovado no Clube Atlético
Paranaense, onde fui capitão das três categorias sub-15, sub-17, sub-20 e onde
ingressei no profissional, sendo campeão paranaense e vice-campeão da
Libertadores de 2005.

Em segundo, porque o sonho é uma forma de manter você concentrado no foco,
promovendo um objetivo a partir do seu imaginário.

Por mais que alguns momentos difíceis aconteciam em minha vida, as imagens
criadas de um futuro brilhante me confortavam para que eu pudesse continuar
caminhando.

Passo 1: Sonhar



Se você não se tornar um atleta profissional, o que você
faria?

A - ( ) Estudar e me formar numa faculdade (1)

B - ( ) Trabalhar para ajudar os pais (1)

C - ( ) não tenho outro plano. (1)

D - ( ) meu outro plano seria ser jogador também (3)

Você está disposto a viver longe de sua família?

A - ( ) sim (3)

B - ( ) não (1)

Se você se tornar um jogador de futebol profissional, mas
estiver jogando em time pequeno: Você segue tentando ou
procura outra coisa para fazer?

A - ( ) permaneço tentando (3)

B - ( ) procuro outro trabalho mais rentável (2)

C - ( ) volto a estudar (1)

Porque você quer ser jogador de futebol?

A – ( ) dinheiro (1)

B – ( ) fama (1)

C – ( ) porque futebol é minha paixão (3)

D - ( ) ajudar minha família (2)



Estar disponível

Em segundo lugar é preciso estar à disposição do seu sonho e plenamente
envolvido com ele do contrário, nada acontece por acaso. Existem muitos jovens
que entram em contato comigo dizendo que seu sonho é ser um jogador de
futebol. A primeira coisa que pergunta para eles é: Está treinando todo dia? Como
está sua superação? A maioria desconversa neste momento dizendo que está
jogando algumas peladas e etc...

Nesta idade que varia geralmente entre os 12 aos 18 existem muitas outras
atividades e descobertas naturais de um adolescente. Estar disponível também
significa a quantidade de tempo que você disponibiliza para estar mais próximo do
seu sonho em relação com outras atividades diárias.

Qual é seu envolvimento com seu sonho?

A – ( ) todos os dias (3)

B – ( ) de vez em quando (2)

C – ( ) não tenho tempo (1)

Passo 2: Estar Disponível



Qual é a sua postura?

A – ( ) espera alguma oportunidade aparecer para se dedicar (2)

B – ( ) dedica-se para a oportunidade aparecer (3)

Qual é sua situação hoje?

A - ( ) participo de uma equipe que disputa campeonatos da federação (3)

B – ( ) participo de uma escolinha de futebol (2)

C – ( ) jogo futebol com meus amigos no bairro (1)



Persistência

Até agora, você pode perceber que não coloquei a palavra talento como uma das
prioridades. Isto porque percebi que nem sempre os mais talentosos chegam, mas
os mais esforçados. Isto porque o talentoso, geralmente confia mais em sua
técnica e por isso acaba treinando e se dedicando menos. No mundo amador e
sem muitas cobranças, ele até sobrevive, mas no mundo da competição e do
esporte, somente aqueles que entregam todo o seu ser alcançam de fato os
melhores resultados.

Experimentei isso ao longo da minha vida. Eu vi muitos atletas com uma condição
técnica refinada ficarem pelo caminho, ao passo que, me surpreendi com alguns
colegas que pelo seu esforço e dedicação alcançaram objetivos fantásticos.

O futebol é democrático e existe espaço para todos. Ele é fantástico porque nem
sempre o melhor vence. A capacidade de persistir aos “nãos” vai fazer toda a
diferença na vida daqueles que vencem. Aqueles que hoje estão no ápice
souberam lidar com as contrariedades e continuar caminhando rumo ao sonho.
Isso significa confiança no seu trabalho. Aquele que persiste revela que confia na
sua condição e isso envia uma mensagem muito importante para aqueles que se
relacionam com você.

Existe um lugar guardado para aqueles que persistem e entregam seu suor com
muita dedicação. 

Passo 3: Persistência



Se fosse necessário ir além dos seus limites?

A – ( ) depende do limite (2)

B – ( ) estou disposto a superar meus limites (3)

C – ( ) respeito minhas limitações (1)

O que faria você desistir?

A – ( ) excesso de treinos (0)

B – ( ) distância da família (1)

C – ( ) nada me faria desistir (3)

D – ( ) treinador muito rígido (2)

E – ( ) seus meus pais não apoiarem (1)

Se você tivesse que escolher entre o dinheiro e o sonho
você ficaria com quem?

A – ( ) sonho (3)

B – ( ) dinheiro (1)



Antes de começar o próximo capítulo uma pausa para uma reflexão!

Perceba que ao lado de cada resposta existe um número. Some todas as suas
respostas:

Se o resultado do seu teste foi entre 28 e 3028 e 30 pontos pontos estou conversando com
um futuro profissional do futebol. É bem provável que o envolvimento que
você possui com seu sonho, proporcione a persistência necessária para
continuar caminhando. Você está na Turma ATurma A.
Entre 24 e 2724 e 27 pontos pontos seu sonho é real, mas você possui tantas inseguranças
que está tratando seu sonho como um plano B em sua vida. Naquela esfera que
se der certo ótimo, se não acontecer tudo bem. Você precisa escolher se de
fato deseja sonhar e se envolver plenamente com este desejo, do contrário,
não terá forças para persistir. Você está na Turma BTurma B.
Por ultimo, se você fez menos de 23 pontos23 pontos significa que sua capacidade de
persistência e envolvimento com seu sonho está abaixo. Você precisa saber se
de fato é isso que você deseja ou não de sua vida. Não adianta ter aquele
discurso de que “futebol é esquema” e ficar destilando frustração sem antes se
entregar de maneira plena. Você deseja permanecer na turma daqueles que
apenas sonham, ou daqueles que realizam?

Ótimo! Agora que você sabe onde você está e eu sei com quem estou falando.
Vamos nessa!

Uma Pequena Reflexão



Conhecer o Jogo

Nesse capítulo estaremos dando passos importantes rumo ao sonho. Vamos falar
sobre as características dos atletas modernos, o que os avaliadores estão buscando
e como funciona o sistema de avaliação de atletas no Brasil.

Como funciona o sistema de avaliação dos clubes de
futebol no Brasil?

Enfim, a grande parte dos clubes de série A e série B no Brasil possuem olheiros
espalhados nos estados fazendo algumas avaliações ou então assistindo jogos
regionais. Hoje o processo para testes dentro dos clubes está bem burocrático e
geralmente é necessário marcar com antecedência para saber os dias que irão ter
as avaliações.

As vezes é melhor realizar aqueles testes fora do clube, onde os olheiros estão
observando. Isto porque, geralmente quando algum teste aparece para fazer uma
avaliação no grupo principal de uma equipe, é necessário estar bem fisicamente e
preparado tecnicamente, porque o grupo de atletas está em treinamento e em um
nível físico muito bom. Isto pode dificultar um pouco a sua performance e impedir
que você mostre seu melhor futebol.

Se você deseja ingressar em um clube:

O primeiro passo é você contactar alguma agência de gerenciamento esportivo
para uma avaliação técnica dos gerentes e agentes esportivos.

Passo 4: Conhecer o Jogo



O segundo passo é procurar informações pelo telefone nos próprios clubes
acerca das avaliações. Geralmente existem os contatos telefônicos no site
oficial do clube.

Em terceiro, é muito importante você estar jogando campeonatos e misturado
com o meio esportivo. Seja futsal, grama sintética, canchas de areia. Nesse
meio sempre existem aqueles que têm informações privilegiadas, sem contar
que os olheiros estão sempre observando principalmente o futsal.

OBS: Gostaria de ressaltar que estar em um clube pequeno e sem expressão não
significa que você esteja mais longe da realização do que aqueles que estão em
um time grande. Saibam que nem todos os garotos que estão nas grandes
estruturas de formação serão atletas profissionais e muitos meninos que hoje
estão nas margens dos clubes pequenos, futuramente serão grandes jogadores de
futebol.

Então não se iluda ou se desespere se você não passou na peneira de um clube
grande. O importante é estar disputando algum campeonato federado, mesmo
que seja em um clube de menor expressão, pois oportuniza seu crescimento e sua
experiência em competições.

O que os avaliadores estão buscando nos atletas?

Hoje o futebol tem buscado muito atletas que tenham boa técnica, mas que
possuam força e velocidade. O mercado brasileiro parou de produzir atletas para
seu próprio consumo. Hoje a ideia é exportar e lucrar com vendas para alimentar e
sustentar os clubes quase sempre falidos. Então, a busca é sempre para satisfazer
os mercados externos.

Vejamos as características de cada posição no futebol moderno:

Meio campo:Meio campo: Atualmente os atletas de meio campo precisam ser rápidos e
dinâmicos. É mais valorizado o atleta que consegue dar menos toques na bola e
que também realiza boa marcação do que aqueles que driblam com eficiência.
Portanto, se você é meio campo é preciso ser rápido, fazer o jogo acontecer, ter
uma eficiência nos passes e um bom senso de marcação. Uma das posições que
mais exige potencialidades múltiplas é o meio campo.



Zagueiros:Zagueiros: Precisam ser altos e que tenham bom senso de marcação. A
imposição física é muito importante na hora dos avaliadores escolherem um
zagueiro, por isso, se você não for alto, é preciso compensar com muita
velocidade, boa impulsão e técnica apurada. Os zagueiros modernos precisam
saber jogar com a bola e dar bom início ao jogo. Acabou a geração que somente
sobrevivia dando chutões para frente.

Extemos:Extemos: No modelo moderno de jogo em que está se atuando estes atletas
são muito procurados. São também os mais exigidos fisicamente e possuem
uma importância tática muito grande. Precisam ter muita capacidade física e
serem muito bons no embate um contra um.

Laterais:Laterais: Um lateral diferenciado é aquele que consegue aparecer no ataque no
momento certo e não oferece espaços na sua parte defensiva. É preciso
trabalhar a velocidade e resistência. Hoje os laterais estão atuando na primeira
linha de quatro, como no modelo europeu e, portanto, são considerados
zagueiros também.

Atacante:Atacante: Esta é uma das posições mais procuradas. Todos os clubes querem
um camisa 9 que seja alto, forte, tenha boa técnica e uma ótima capacidade de
finalização. Nem sempre estes jogadores possuem velocidade, mas é preciso
ter um senso de posicionamento importante para fazer os gols. Um camisa 9
sempre será cobrado para fazer gols.



Como chamar atenção de um avaliador?

Os avaliadores técnicos estão em busca de atletas diferenciados. Se você está
fazendo o que todos realizam, ou seja, o trivial, dificilmente será visto e escolhido.
Algumas dicas importantes baseado na experiência como atleta profissional e
como gerente de atletas profissionais:
1. Mostre imposição física.Mostre imposição física.  Isso não significa sair distribuindo pancadas nos

companheiros, mas demonstre firmeza e disposição física.
2. Coragem.Coragem. Você precisa transpirar confiança e em nenhum momento

demonstrar insegurança ou covardia. Os avaliadores estão procurando atletas
que tenham personalidade e possam vestir a camisa de um grande clube sem
medo e apatia.

3. Faça seu jogo.Faça seu jogo. Não invente ou tente realizar mais do que você sabe fazer. As
vezes na angústia de mostrar algo a mais você pode acabar perdendo de
mostrar o seu melhor com simplicidade. Por isso, faça o que você sabe e não
queira impressionar ninguém.

4. Individualidade.Individualidade. Saiba que em uma avaliação é muito importante sua questão
individual. No entanto, saiba mesclar isto coletivamente. O futebol moderno
não busca mais atletas que estejam descompromissados com o coletivo.

5. Seriedade.Seriedade. Evite brincadeiras fora de hora. Escute atentamente as instruções e
demonstre estar plenamente concentrado no momento.

6. Jogue sem responsabilidade.Jogue sem responsabilidade. Faça do seu jogo um momento de prazer em
realizar aquilo que ama. Jogar sem responsabilidade significa estar leve e
desinibido. É realizar seu melhor com desenvoltura. Se desconecte das pressões
interiores para que você possa render melhor.

7. Transpire.Transpire. Isso significa dar o seu melhor. Neste dia se revela todas as suas
capacidades que citamos nos capítulos anteriores. Seus treinamentos e seu
comprometimento com seu sonho será medido neste momento. Se você
estiver preparado fisicamente, tecnicamente e mentalmente estará na frente
de grande parte dos seus concorrentes.



Autoconhecimento

O que você sabe fazer de maneira diferenciada? Qual é a sua maior virtude? Isso é
muito importante na vida de qualquer ser humano, mas para um atleta
profissional se torna sagrado.

Você precisa aprender usar suas qualidades e desfrutar de toda a capacidade que
possui. Se você tem um bom chute, explore isso da melhor maneira. Se possui
técnica, evite dribles e a individualidade. Se sua melhor potencialidade é a
velocidade jogue com agilidade. Bate faltas com facilidade, então treine
exageradamente.

Pergunte para quem está perto de você e tente descobrir qual é a sua melhor
característica. Ao saber disso explore esta habilidade com toda intensidade.

O Romário é um exemplo disso. Ele sempre soube que não tinha boa resistência
para correr atrás da bola, então se especializou no posicionamento e na
finalização. Ele descobriu suas maiores qualidades e as explorou plenamente.

Ronaldo fenômeno tinha uma característica de jogo antes de passar por duas
cirurgias no joelho. Com as mudanças no seu corpo, precisou ser inteligente para
se readaptar a uma nova forma de jogo, aproveitando suas capacidades de
maneira mais efetiva.

Passo 5: Autoconhecimento



O fato é que também é importante saber suas deficiências, mas elas não devem
ocupar grande parte do seu tempo, nem tampouco causar preocupação em sua
mente.

Qual é sua principal característica?

Sua maior concentração deve ser sempre nas suas qualidades. Você precisa
transformar sua melhor característica no seu diferencial.



Concentração

Uma das maiores qualidades que tive na minha carreira foi a capacidade de
concentração. Nada me desconcentrou do alvo. Não perdi tempo com nada que
pudesse roubar minhas energias, forças e pensamentos.

O que você tem feito que te afasta da realização do sonho?

Fato é que existem momentos na vida que precisamos fazer escolhas e isso
também é sinônimo de saber abrir mão de muitas coisas.

Esta geração de atletas de base está sofrendo de um mal muito importante. Todos
estão sendo bombardeados pela força da tecnologia e da sexualidade. Em minha
época não tínhamos estes apelos de maneira tão acentuada e ainda assim muitos
se perderam na empolgação da idade. Tome cuidado com as amizades. Elas
poderão influenciar seus pensamentos e levar você para caminhos opostos.
Infelizmente as baladas e o álcool se tornaram os grandes cemitérios de sonhos.

Este momento da adolescência é difícil e isto é fato. No entanto, estamos falando
da profissão mais concorrida e sonhada do Brasil. Para vencer é necessária uma
concentração absurda.

Passo 6: Concentração



Você está consciente que seu sonho requer um estilo de
vida diferente dos seus amigos da mesma idade?

Este momento é crucial na construção de um jogador de sucesso. Depois dos 20
anos as portas se fecham quase que totalmente para aqueles que não
conseguiram se efetivar em algum time profissional.

Por isso é preciso separar este tempo da vida com muito cuidado discernindo este
período como um tempo de semear e preparar a terra para um futuro próximo.



Empresários e agentes

Enfim para terminar, é preciso ter muita cautela na hora de se vincular a pessoas
que se mostram interessadas em participar da sua carreira como atleta.

Algumas percepções importantes que você deve ter para não ser enganado pela
conversa de agentes ou empresários que não são profissionais e que podem te
prejudicar futuramente.

Não acredite em promessas. Não acredite em promessas. A grande maioria dos empresários tenta
impressionar atletas jovens com promessas fantasiosas. É importante observar
se o gerente que se propõe a trabalhar e gerenciar sua carreira possui
experiência e bons relacionamentos, do contrário, as promessas são apenas
uma forma de impressionismo sem conteúdo.

Não se impressione com os carros caros. Não se impressione com os carros caros. O carro é um gatilho de autoridade.
Quem possui um carro com um valor alto comunica que venceu na vida. A
grande maioria dos empresários se utiliza desta autoridade financeira para
promover seu negócio. Eles sabem que os atletas são apaixonados por carros.
Cautela para não assinar um contrato de representação por causa da suposta
condição financeira do agente.

Passo 7: Empresários e

Agentes



3-3-Evite as barganhas e trocas. Evite as barganhas e trocas. É muito comum alguns atletas assinarem
contratos de representação com os empresários que trazem alguma proposta
oficial. Depois de concretizado o negócio, o atleta assina o contrato, que
geralmente perdura por dois anos. Isso é uma troca de valores interessante,
mas os atletas podem ser prejudicados, visto que nem sempre o representante
que consegue realizar uma negociação será um bom gestor. É muito comum
ocorrer esta troca, assim como é mais comum, existir um descontentamento
futuro, visto que o atleta pouco conhece a realidade e a verdade do seu
representante.

Converse com outros atletas. Converse com outros atletas. Esse passo é muito importante para que você não
erre na escolha do seu gerente. Converse com atletas que estão sendo
gerenciados e até mesmo com aqueles que foram representados e agora não
estão mais juntos. Procure saber quem, como e por que. Faça perguntas. Colha
informações que possam trazer segurança para que sua decisão seja a mais
acertada.

Formato do contrato de representação. Formato do contrato de representação. Leia o contrato antes de assinar. Se
possível leve par casa e entregue para um advogado ou uma pessoa que seja
de sua confiança. Fique com uma cópia do contrato. É sempre bom analisar
com critério todas as cláusulas, para que fique tudo muito bem esclarecido
antes da assinatura.

Os seus interesses precisam prevalecer Os seus interesses precisam prevalecer A vida de um atleta profissional tem
data de validade. Por isso, é preciso que os interesses dos atletas sejam
respeitados. O bom representante zela pelo bem estar profissional de seus
atletas, mesmo que, para isso, tenha que sacrificar alguns valores nas
negociações.



Chegamos ao Fim!

Qual foi a sensação e os aprendizados nesta empreitada?

Este material foi útil para você?

Então me escreva e entre em contato:

contato@queroserjogador.netcontato@queroserjogador.net

Existe muito mais sucesso nas derrotas que sofremos na busca pelos nossos
sonhos, do que lucros nas supostas vitórias que alcançamos longe da nossa paixão!

Conclusão

mailto:contato@queroserjogador.net


Gostou desse livro?

Acesse o site e descubra mais

Clique Aqui

made with

http://queroserjogador.net
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