
Tomar decisões é trabalho essencial do líder ❙

Quando há bom discernimento, pouca coisa mais interessa. ●

Na falta do bom discernimento, nada mais interessa. ●

O sucesso a longo prazo é a única marca do bom discernimento ❙

Bons líderes separam o importante do trivial. ●

O seu enfoque recai sobre o acerto nas decisões mais importantes. ●

Os líderes tomam decisões e supervisionam a sua execução ❙

Eles administram os relacionamentos com os grupos-chave. ●

Eles alinham e mobilizam os membros da equipe para darem apoio. ●

◆ ◆ ◆

Em novembro de 1997, quando Michael Armstrong assumiu o cargo de CEO, a 
AT&T era uma empresa com um capital de 130 bilhões de dólares. Ela não era mais 
a potência que fora durante a maior parte da sua história de cento e tantos anos, 
mas tinha reservas em dinheiro e grandes oportunidades de sobra. Durante os 
oito anos seguintes, nada parecia funcionar para a AT&T, e a longa série de pobres 
avaliações estratégicas realizadas por Armstrong acabaram, por fim, voltando-se 
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DISCERNIMENTO E LIDERANÇA

DISCERNIMENTO: a essência da verdadeira liderança. Representa um processo de 
tomada de decisão baseado em informações contextuais que englobam três âmbi-
tos: pessoas, estratégia e crise. Na totalidade de cada âmbito, os juízos feitos pela 
liderança seguem um processo de três fases: preparação, tomada de decisão e exe-
cução. O bom discernimento dos líderes se apóia no conhecimento contextual do 
próprio eu, da rede social, da organização e de todos os envolvidos.
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contra ele, causando o inevitável fim de sua carreira. No ano de 2005, uma AT&T 
desprovida de praticamente quaisquer recursos financeiros foi adquirida por sua 
antiga subsidiária, a SBC, pela reles quantia de 16,9 bilhões de dólares. A única coi-
sa que sobreviveu na junção das duas empresas foi o nome.

Em 1999, ano em que Carly Fiorina se uniu à Hewlett-Packard (HP), ela foi 
aclamada como uma líder transformadora. Ela iria dar novo impulso à empresa 
após anos de um desempenho medíocre. Durante os seis anos que se seguiram, ela 
continuou ocupando as manchetes, mas nunca chegou a realmente se firmar na 
HP. Os critérios de avaliação do seu desempenho eram variados. Ela tinha coragem 
e caráter para impulsionar mudanças, porém não se relacionava bem com a cultu-
ra informal e não-hierárquica da HP. A ótica não era boa, tampouco a sua popula-
ridade na HP. Para dificultar mais as coisas, a HP não alcançou nem a metade das 
metas de lucros propostas para o período durante a sua gestão. O valor das ações 
da HP sofreu a assombrosa queda de 58% no período da sua gestão. No dia 7 de 
maio de 2002, foi concluída a aquisição da Compaq. Fiorina enfrentou uma longa e 
cruel luta até conseguir fechar a aquisição, uma transação no valor de 24 bilhões de 
dólares em ações que visava consagrar o triunfo dela no cargo de CEO da empresa. 
Ao invés disso, a avaliação estratégica não deu certo e ajudou a criar o cenário para 
a sua demissão conturbada e de caráter político por parte do conselho administra-
tivo da HP no início de 2005.

No ano de 2000, quando A. G. Lafley assumiu o controle da Procter & Gam-
ble (P&G), a empresa, fabricante de produtos para consumo há 160 anos, estava 
enfrentando problemas. Pouco antes de Lafley ser nomeado o seu CEO, a empresa 
anunciou que não iria conseguir satisfazer a meta de lucros projetada para aquele 
primeiro trimestre. O desempenho das ações revelou-se um fracasso em questão 
de dois breves meses, despencando do apogeu da sua cotação, no valor de 116 dó-
lares em janeiro de 2000, para 60 dólares em março do mesmo ano, uma queda livre 
de 52%.

A exemplo de Carly Fiorina na HP, Lafley defrontou-se com o desafio de bus-
car novos mercados e novas vias de crescimento para uma empresa madura que 
operava segundo um modelo empresarial desgastado, realizando operações sem 
nenhum brilho. Como Fiorina, cuja aquisição “bombástica” da Compaq não produ-
ziu um bom resultado para ela, Lafley realizou uma grande aquisição com o correr 
do tempo. Porém, a aquisição da Gillette no valor de 57 bilhões representou um 
negócio realizado com muito maior habilidade e gerou resultados amplamente su-
periores nos seus primeiros meses na empresa P&G.

Mesmo antes da aquisição, Lafley havia obtido sucesso em mudar a coloca-
ção da empresa, revertendo as expectativas, assumindo seu controle após o pedido 
de demissão de Durk Jager, entregue ao fim de seu período mal-sucedido de 17 me-
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ses no cargo de CEO. Por volta do fim de 2006, a P&G estava em ascenção. O valor 
das suas ações mostrava, desde 2000, o impressionante acréscimo de 66% contra o 
aumento percentual de apenas 10% no índice Standard & Poor’s registrado para as 
500 maiores empresas durante o mesmo período.

Apenas alguns meses após Lafley ter assumido a P&G, Jeff Immelt ingressou 
numa situação muito diferente na General Electric. As ações da GE haviam sofrido 
com o despertar da quebra na bolsa de ações em 2001, mas Immelt estava subs-
tituindo Jack Welch, que havia sido nomeado “o gerente do século” pelas revistas 
Fortune1 e Business Week.2

Jack Welch deixara a GE depois do seu fracasso em concluir a aquisição da 
Honeywell, avaliada na imensa quantia de 47 bilhões de dólares, nas últimas horas 
do seu reinado que durou 20 anos. Mas a empresa ainda funcionava como um enor-
me dínamo, e a função de Immelt era descobrir um meio para que ela continuasse 
a gerar mais eletricidade. Com receitas na ordem de 130 bilhões de dólares no ano 
2000, Immelt teria que chegar a 3,5 bilhões em novas receitas a cada trimestre no 
intuito de manter o tórrido ritmo de crescimento anual de 10% estipulado por Wel-
ch. A fim de realizar isso, ele deu passos corajosos visando reinventar a empresa. 
Ele deslocou o modelo básico empresarial da companhia com vistas a capitalizar 
nas tecnologias emergentes e nos mercados emergentes. Por volta da metade de 
2007, o mercado de ações estava recompensando seus esforços. Immelt havia ob-
tido sucesso mediante índices de crescimento médio de 8% ao ano, uma façanha 
nada desprezível para uma potência no valor de mais de 100 bilhões de dólares.

Michael Armstrong, ex-CEO da AT&T, e Carly Fiorina, ex-CEO da HP, não con-
seguiram fazer uma reviravolta nas suas empresas, revertendo as expectativas, e, 
dentro de um breve período de tempo, perderam um considerável valor acionário 
e, no final das contas, acabaram por perder seus empregos também.

A. G. Lafley da P&G e Jeff Immelt e Jack Welch da GE não enfrentaram desa-
fios menores, apesar disso, eles e suas organizações passam de um sucesso a outro. 
Quando titubeiam, demonstram ter capacidade de se recuperarem rapidamente. 
Por que isso é assim?

É uma questão de discernimento.

◆ ◆ ◆

No decorrer de toda a nossa existência, cada um de nós realiza milhares de tomadas 
de decisões. Algumas são triviais, como, por exemplo, que tipo de cereal comprar. 
Algumas são de grandes propoções: com quem casar, que carreira seguir. A medida 
do nosso sucesso na vida é a soma de todas essas decisões tomadas. Quantas boas 
decisões tomamos? E, mais importante, realizamos boas decisões acerca daquelas 
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coisas que eram realmente as mais importantes? Nossa capacidade de exercitar 
um bom juízo determina a qualidade de nossas vidas individuais. E, à medida que 
ascendemos às posições de liderança, a importância e as consequências das deci-
sões por nós tomadas sofrem uma ampliação exponencial devido ao seu impacto 
crescente nas vidas dos demais. O efeito cumulativo das tomadas de decisão feitas 
pelos líderes determina o sucesso ou o fracasso de suas organizações.

Conforme afirma o título deste livro, a essência da liderança é a capacidade 
de decisão. A única coisa de maior importância que os líderes fazem é tomar boas 
decisões. Face à ambiguidade, incerteza e demandas conflitantes, muitas vezes sob 
grande pressão de tempo, os líderes precisam tomar uma decisão e ter uma ação 
efetiva a fim de garantir a sobrevivência e o sucesso das suas organizações. É assim 
que os líderes agregam valor às suas organizações. Eles conduzem-nas ao sucesso 
exercitando o bom discernimento, tomando decisões inteligentes e garantindo que 
elas sejam bem executadas.

Ao escrever este livro, esperamos desmistificar o processo decisório por par-
te da liderança, explorar e compreender porque alguns líderes obtêm muito mais 
sucesso no exercício do bom discernimento do que outros. Aceitamos este desafio 
porque estamos convencidos de que um juízo aguçado é aquilo que cria ou destrói 
um líder. Sem incluir um entendimento mais profundo e convincente a respeito de 
que maneira os líderes exercitam o discernimento, o estudo da liderança nunca 
pode estar completo. (Para aqueles que se perguntam porque e de que maneira a 
capacidade de discernimento não tem sido incluída na maioria dos estudos sobre 
a liderança – o proverbial elefante na mesa da sala de jantar sobre o qual ninguém 
ousa comentar – nós abordaremos isso mais tarde. Uma dica: não é fácil.)

UMA TURNÊ PELO DISCERNIMENTO

À medida que nos afastamos do portão de ingresso em nossa turnê pelo discerni-
mento, temos ciência de não determos a última palavra neste importante assunto. 
O discernimento é um fenômeno complexo demais, que apresenta uma dependên-
cia excessiva do fator sorte e das vicissitudes históricas, influenciado demais pelo 
estilo pessoal e por um número incontável de outras variáveis, para podermos de-
finir a questão de uma vez por todas. Duplamente fadada ao fracasso é a esperança 
de se criar uma elegante teoria sobre o discernimento. Sempre que alguém está a 
ponto de emitir um juízo final sobre o discernimento, algum acontecimento até 
então não antevisto e capaz de transformar a história surge para reescrever tudo 
aquilo que acontecera antes.
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Hoje, mesmo que tenhamos admiração pelo melhor que esteja sendo pen-
sado e escrito no campo emergente do “discernimento e da tomada de decisões”, 
precisamos ter em mente aquilo que John Keats escreveu em uma carta dirigida 
aos seus irmãos datada de 1817. Keats observou, expressando sua admiração por 
Shakespeare, que “ele era dotado de uma imensa 'habilidade negativa', capaz de se 
encontrar em meio a incertezas, mistérios e dúvidas sem se mover numa busca 
irritante do fato e da razão.”3 Mesmo ao ingressarmos no complexo terrritório do 
discernimento, cheios de curiosidade, porém sem termos à nossa disposição um 
mapa confiável, somos lembrados de que nossos mais brilhantes insights poderiam 
vir a ser negados dentro do espaço de apenas um segundo.

Não obstante, sabemos, com certeza, uma série de coisas a respeito da capa-
cidade de discernimento.

1) Primeiro de tudo, o discernimento representa o cerne, o núcleo da lideran-
ça. Se houver bom discernimento, pouca coisa mais importa. Se não houver, nada 
mais importa. Tome qualquer líder, o presidente dos EUA, um CEO citado na lista 
Fortune 500, o treinador de uma grande liga, um general em época de guerra, quem 
você queira. Há boas possibilidades de que você se lembre deles em função das 
melhores ou piores tomadas de decisão que fizeram.

Alguém pode esquecer que Harry Truman expediu a ordem para soltar a 
bomba atômica? Quando Nixon nos vem à mente, também vem o caso Watergate. 
Se você esiver pensando em Bill Clinton, há o episódio com Monica. E quanto aos 
CEOs? Roberto Goizueta da Coca-Cola foi transformado em um diabo por causa 
da Nova Coca-Cola e tornou a ganhar a sua condição de super estrela corporativa 
com o auxílio da Coca-Cola Clássica. Michael Dell é o “Sr. Direto”. Carly Fiorina foi 
pioneira nas fileiras integradas por executivas femininas. Porém, pelo que ela será 
lembrada? Por “destruir a formidável cultura da HP”.

A liderança é, em seu sentido mais restrito, uma crônica de decisões toma-
das; esta é a biografia de um líder. Boa liderança requer bom discernimento.

2) Na tomada de decisões, a única coisa que importa é vencer ou perder: os 
resultados. Nada mais.

O sucesso a longo prazo representa a única marca vísivel do bom discerni-
mento. Não se trata de “A operação foi um sucesso, mas o paciente morreu”. Não se 
trata de “Ele agiu com brilhantismo, mas o resultado foi fraco”. O juízo alcança o 
sucesso quando o resultado atinge os objetivos adotados pela instituição. Ponto fi-
nal. Entusiasmo, boas intenções e trabalho árduo podem ajudar, porém, sem bons 
resultados, eles pouco importam. O escritor da área de administração Peter Dru-
cker foi feliz na forma como se expressou em 1954 no livro The Practice of Manage-
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ment: “O derradeiro teste do gerenciamento é dado pelo desempenho empresarial. 
A realização, em vez do conhecimento, permanece sendo tanto prova quanto ob-
jetivo da necessidade”.

Grady Little, ex-gerente do time de beisebol profissional Boston Red Sox, ser-
ve para exemplificar os pontos anteriormente mencionados. No sétimo jogo da sé-
rie do campeonato da Liga Profissional Norte-Americana contra o time dos New 
York Yankees em 2003, Pedro Martinez estava posicionado na base de arremessos, 
pronto para arremessar pelos Sox. Durante sete brilhantes períodos, ele eliminou 
um rebatedor dos Yankees após o outro. Foi aí que Martinez vacilou. Ele cedeu uma 
base para um rebatedor, teve seu arremesso rebatido pelo próximo e estava a ponto 
de ceder outra base para o rebatedor seguinte. Naquele momento, Grady Little foi 
até a base de arremessos, com a clara intenção de substituir Martinez. Naquela 
ocasião, até mesmo os fãs casuais sabiam que Martinez costumava perder o domí-
nio da bola após arremessar por uma centena de vezes. Ele já havia arremessado 
mais de 115 vezes e era claro que estava perdendo o pique. Mas Martinez não tinha 
intenção de se deixar substituir. Na base de arremessos, ele conseguiu convencer 
Little de que ainda tinha pique e exigiu permissão para prosseguir fazendo os ar-
remessos. Os Yankees continuaram a fustigar Martinez, marcando quatro corridas 
ou pontos naquele mesmo período e venceram a série. Grady Little foi demitido um 
pouco depois disso.

Pode ser que Grady Little tenha obtido sucesso nas substituições que fez de 
lançadores uma centena de vezes antes daquele funesto jogo. No entanto, quan-
do importava mais do que tudo, o seu juízo falhou. Aquela única decisão de Little, 
tomada no contexto de um jogo de série do campeonato contra o antigo rival há 
décadas do Boston, manchou a sua reputação e acabou, em verdade, por defi-
nir toda a sua carreira. Um administrador dotado de razoável sucesso até aquela 
altura, ele sempre será lembrado por aquela sua única e lamentável tomada de 
decisão.

Nas questões relativas ao mundo, pensem em John F. Kennedy e na crise dos 
mísseis cubanos. Navios russos estavam indo a todo vapor para Cuba, equipados 
com mísseis nucleares. Kennedy, munido de coragem e habilidade, fitou os russos 
de cima a baixo acalmando a situação e evitando um confrontamento potencial-
mente catastrófico. Agora que compreendemos o que realmente estava aconte-
cendo naqueles dias assustadores, admiramos ainda mais JFK pelo seu corajoso 
julgamento. Mas, se ele tivesse feito um mau juízo da situação – se existisse ain-
da qualquer pessoa capaz de relembrar o fato – ele não teria recebido o destaque 
como herói que permanece sendo até a data de hoje, transcorridas mais de quatro 



DISCERNIMENTO E LIDERANÇA  19

décadas da sua morte. George Bush Pai, “Bush 41*”, provavelmente não precisaria 
ter prometido “que não seriam criados novos impostos” a fim de ser eleito; porém, 
como tinha nos implorado “leiam os meus lábios”, a sua decisão contrária e malfa-
dada tornou-o um homem marcado.

E, muitas vezes, uma decisão maldita representa uma falha ao agir. Onde es-
taria a empresa Merck agora se tivesse sustado o marketing do medicamento Vioxx, 
ou se o seu CEO, Ray Gilmartin, tivesse recolhido o Vioxx do mercado dois ou três 
anos antes, já que se acumulavam indícios de que a droga poderia causar riscos aos 
pacientes cardíacos? Podemos responder que: Gilmartin poderia ainda ser o CEO 
da empresa e que a Merck não estaria tendo que enfrentar milhares de processos 
judiciais.

O bom discernimento representa a essência da liderança.

A LITERATURA EXISTENTE SOBRE O DISCERNIMENTO

Então, se o discernimento é tão importante, por que o “problema da lacuna”? Por 
que o discernimento mereceu tão pouca atenção na literatura cada vez mais exten-
sa a respeito da liderança? Por que nós, nossos colegas e os demais cronistas que 
escrevem textos sobre a liderança já há algum tempo ignoramos aquilo que acredi-
tamos ser o aspecto mais importante do complexo fenômeno da liderança?

Parte da resposta envolve as excentricidades e incertezas presentes no pro-
cesso decisório. Cada situação se desencadeia de sua própria e única forma e de 
seu próprio e único ritmo, com o seu próprio e único elenco de atores. Sir William 
Osler, um dos pais da medicina moderna, lamentou, com tristeza, na metade do sé-
culo 19: “Se pelo menos todos os pacientes fossem idênticos, a medicina seria uma 
ciência, e não uma arte”. Pode-se afirmar o mesmo em relação à capacidade de 
discernimento. Parafraseando Sir William, se todos os problemas fossem idênticos, 
o discernimento seria uma ciência, não uma arte. Na tomada de decisões, como 
afirmou Churchill referentemente à guerra: “os terríveis ‘Ses’ se acumulam.”

Então há também as variações pessoais, substantivas e estilísticas da natu-
reza humana. No dia 9 de janeiro de 1961, onze dias antes da cerimônia da sua 
posse na qualidade de 350 presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy dirigiu a 
palavra à Legislatura de Massachusetts pela última vez na condição de senador. No 
decorrer daquele discurso que foi um divisor de águas, Kennedy observou:

Quando, em uma data posterior, o alto tribunal da história se reunir 
a fim de julgar cada um de nós... o sucesso ou fracasso alcançado em 

 * N. de R.: George Bush Pai foi o 41° presidente dos Estados Unidos, daí a expresão “Bush 41”.
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qualquer cargo que detivermos será mensurado pelas respostas dadas 
a quatro perguntas:

Éramos nós homens de verdadeira coragem...?
Éramos nós homens de verdadeira integridade...?
Éramos nós homens com verdadeira capacidade de discernimento...?
Éramos nós homens capazes de verdadeira dedicação...? 4

38 anos mais tarde, durante uma conferência intitulada “Tomadas de Deci-
são em Nível Presidencial”, proferida na Escola Kennedy da Universidade de Har-
vard, solicitou-se a Ted Sorenson, um dos conselheiros mais próximos de JFK e 
redator dos seus discursos, que fizesse uma reflexão sobre o estilo de tomada de 
decisões do seu antigo chefe. Sorenson respondeu: “Nunca poderei dar suficiente 
ênfase à importância desta qualidade tão elusiva; ela é muito mais importante do 
que organização, estrutura, procedimentos e maquinaria. Todas essas são impor-
tantes, sim, mas não são nada se comparadas à capacidade de discernimento” (itá-
lico nosso). Sorenson desenvolveu sua ideia: “O discernimento é mais importante 
até que o sentido político que ele imprimia a essas decisões. Estou me referindo 
a político na ampla acepção do termo: um entendimento do Congresso, um en-
tendimento do país, um entendimento do que seja aceitável e do que possa ser 
explicado e defendido”.5

Naquela mesma conferência, os estilos de tomadas de decisão de cinco ou-
tros ex-presidentes foram debatidos por membros que tinham estado próximos 
dos seus círculos internos. Em suas retrospectivas, cada um dos colaboradores 
detectou um segredo diferente para o método de tomadas de decisão do antigo 
presidente. Não existe um padrão universal para se fazer um juízo.

Pelo menos na superfície, as variações e as idiossincrasias reveladas naquela 
conferência superaram as similaridades. Dwight Eisenhower, um formidável sol-
dado e um homem endurecido pelas experiências no campo de batalha, aprecia-
va o papel desempenhado pela estrutura nas grandes organizações movidas pelo 
sucesso (lembre que ele reformou o Conselho Nacional de Segurança com vistas a 
lhe propiciar um contrapeso para o Departamento de Estado). Apesar dos rumores 
de que seu secretário de estado, John Foster Dulles, fosse quem dava as ordens na 
política externa, Ike retinha em suas mãos todas as decisões mais importantes, em-
bora fosse capaz de delegar as responsabilidades de menor importância. Lyndon 
Baines Johnson e Gerald Ford foram moldados por suas experiências no Senado, 
mostrando-se, assim, inclinados a “erguerem pontes de aproximação”. Eles auto-
maticamente buscavam realizar compromissos e a formação de alianças.
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Na maior parte do tempo, não pensamos em Gerald Ford como alguém de 
destaque nas tomadas de decisão, e isso se deve a boas razões. A única decisão 
verdadeiramente importante tomada por Gerry Ford, pela qual ele será sempre 
lembrado, foi a de absolver Richard Nixon. Essa decisão, conforme ele mais tarde 
admitiu, foi estimulada menos por princípio do que por um senso de que tinha 
que realizar o que se esperava dele antes que o breve período de lua-de-mel de sua 
estada na presidência passasse.

Ronald Reagan era tão motivado ideologicamente quanto Ford era motiva-
do pragmaticamente. Se o século 20 teve um presidente impulsionado por valores, 
excetuando-se Wilson em seu primeiro mandato na presidência, foi Reagan. Toda 
a sua presidência foi baseada em um único princípio, que “o indivíduo livre é o 
princípio criador da sociedade e da economia. [...] As democracias são melhores 
porque elas trazem liberdade à maior parte das pessoas”.6

O primeiro presidente Bush era cooperativo, receptivo e acessível. Sem ser 
um ideólogo nem alguém movido a impulsos, ele provavelmente confiava nos seus 
consultores mais do qualquer outro dos presidentes mencionados. A decisão mais 
importante que tomou foi realizada por recomendação de dois dos seus mais in-
fluentes consultores, Brent Scowcroft e James Baker. Ambos o aconselharam vee-
mentemente a não invadir Bagdá e depor Saddam Hussein. A sabedoria daquela 
decisão ainda não passou pelo escrutínio do tempo ou da história.

O segundo presidente Bush adotou igualmente uma série de resoluções pelas 
quais a história já o julgou e que continuarão a persegui-lo até o fim do seu manda-
to e também aos futuros presidentes. O que está claro é que a decisão que tomou 
em 2003 de invadir o Iraque, mesmo que bem intencionada, estava baseada em 
informações inconsistentes e em sérias falhas na política externa. O que ainda não 
está claro é o papel que Bush Pai desempenhou na tomada de decisão de seu filho 
presidente, se bem que seja bem provável que o pai represente um fator na maneira 
como o homem mais jovem entende o seu cargo e o seu eventual papel na história. 
O que mais que se possa querer dizer como parte da história dos dois presidentes 
Bush, trata-se de um conto de dimensões shakespearianas escrito por pai e filho, 
cuja encenação terá um efeito duradouro na história norte-americana.

Na conferência de Harvard, Ted Sorenson narrou um conto de grande reper-
cussão e respeitado por sua antiguidade que reflete com precisão a forma como se 
pensava sobre o discernimento até quase que bem recentemente. Ele envolve duas 
gerações de advogados:

Um novo associado encontra-se sentado na hora do almoço junto a um 
sócio mais antigo da empresa, e o homem mais jovem fala para o mais 
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experiente: “Diga-me, por que o senhor tem tanta reputação por seu 
discernimento?” “Bem,” responde o grande homem, “há pessoas que 
parecem respeitar a minha capacidade de discernimento.” “Se o senhor 
não se importar que eu lhe faça outra pergunta, como foi que o senhor 
adquiriu esta reputação por sua capacidade de discernimento?” “Bem, 
suponho que tenha tomado a decisão certa várias vezes.” “Oh,” ele disse, 
“isso é fruto da experiência.” “Uma última pergunta, e em que se baseia 
a experiência?” “Em decisões erradas”, responde o respeitado líder.

UMA DISCIPLINA EMERGENTE

A relativamente nova disciplina de Discernimento e Tomada de Decisões, que só 
agora está começando a aparecer nos programas dos cursos das melhores escolas 
de negócios, ainda fica aquém da Lei de Vilfredo Pareto ou do Princípio 80/20; ain-
da não alcançamos os 20% de entendimento necessários para se predizer os 80% 
de sucesso ou fracasso dos juízos feitos. Mas estamos chegando lá.

O cientista político Herbert Simon, no ano de 1957, lançou as bases para tal 
em seu trabalho embrionário a respeito dos limites da racionalidade, com o seu 
afamado conceito de “racionalidade restrita”. Além do duro ataque que desferiu 
contra a exuberância hiper-racional da economia clássica e da teoria dos jogos, o 
trabalho de Simon tornou evidente a necessidade de se levar em consideração a 
desordem e a irracionalidade do mundo real por ocasião da tomada de decisões. 
O psicólogo Daniel Kahneman detém o mérito de escavar o terreno onde foram 
enterradas as teorias da escolha racional (incluindo a teoria da esperada utilidade) 
por ter escrito: “A pesquisa indica que as pessoas são míopes em suas decisões, que 
pode lhes faltar habilidade para predizer seus gostos futuros e que podem ser le-
vadas a escolhas errôneas devido a falhas de memória e a uma avaliação incorreta 
das experiências passadas”.7 Considerando-se tudo o que foi colocado – os “ses” 
em abundância, a desordem da realidade, a renovação da verdadeira ciência do 
discernimento e os caprichos da sorte – seria uma surpresa se não houvesse um 
buraco negro nos estudos de liderança nos quais deveria existir a valorização da 
capacidade de discernimento.

Uma das realidades mais problemáticas é que, no caso de um bom discerni-
mento, diferentemente da pornografia, você nem sempre é capaz de reconhecer 
um ao se deparar com um. Será que alguém pode dizer por certo se a invasão do 
Iraque decretada pelo presidente Bush em 2003 atingiu os seus objetivos ou se foi 
uma das piores decisões tomadas no novo século? Os poetas sempre parecem rea-
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lizar um melhor trabalho no sentido de colocar as coisas no lugar do que as autori-
dades. Considere a cautela empregada na expressão de Auden:

O Inevitável é aquilo que acontecerá a você meramente por acaso.
O Real é aquilo que parecerá a você algo realmente absurdo.

Dadas as palavras extremamente apropriadas proferidas por Auden, pode ser 
mais fácil continuarmos a ignorar a questão, todavia importante, do discernimen-
to ou até mesmo questionar nosso prório juízo ao tratarmos dela. Porém, o que nos 
dá esperança – chame isso, se quiser, de otimismo despropositado – é o potencial 
e a dinâmica do trabalho que agora têm lugar no campo em expansão do Discerni-
mento e da Tomada de Decisões.

Podemos afirmar, sem exagero, que as promessas contidas nesse novo campo 
são espantosas. Uma das razões para otimismo é a variedade e a riqueza presentes 
nas raízes do atual súbito desenvolvimento: as teorias referentes à “escolha” e à 
“utilidade” dos economistas clássicos; o trabalho matemático lógico desenvolvido 
por Rudolf Carnap, W. V. Quine e Ludwig Wittgenstein; os avanços realizados por 
Norbert Weiner, Jay W. Forrester e J.C.R. Licklider nas ciências da computação e 
sistemas; os insights trazidos pelos psicólogos sociais, inclusive Kurt Lewin, Leon 
Festinger, Edgar Schein, Irving Janis e muitos outros, que atribuíram peso à dinâ-
mica de grupo e aos efeitos do “pensamento grupal” na tomada de decisões; e as 
contribuições de cientistas políticos como Richard Neustadt, Ernest May, Fred Gre-
enstein, Graham Allison, Alexander George e outros, cujo foco de conveniência era 
a tomada de decisão presidencial.

Precisamos também incluir um número cada vez maior de biógrafos e his-
toriadores. A breve narrativa tecida por John Lukacs a respeito da liderança de 
Churchill, Five Days in London: May 19409 pode quase ser comparada em gran-
deza à Henrique V, de autoria de Shakespeare. Igualmente importantes são os 
trabalhos escritos por profissionais mais ponderados, eles próprios tomadores de 
decisões, que prestam uma contribuição através da sua disposição de avaliar os 
julgamentos realizados por si mesmos. Quer sirvam a eles próprios ou não, repre-
sentam uma fonte incalculável de sabedoria, repleta de relatos que nos oferecem 
uma advertência.

Uma das contribuições mais cruciais para o desenvolvimento de qualquer 
teoria convincente sobre a capacidade de discernimento é o trabalho inovador dos 
psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky. O seu trabalho pioneiro sobre o que 
veio a ser chamado de economia comportamental é, acima de tudo, um estudo 
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sobre a tomada de decisões. Intimamente relacionado a ele é o trabalho brilhan-
te e de grande alcance desenvolvido pelos neurocientistas cognitivos e psicólogos 
positivos.

Dentre os mais importantes, encontram-se Robert Sternberg, Antonio Dama-
sio, Daniel Gilbert, Peter Whybrow, Mihaly Csikszentmihalyi, George Loewnstein, 
Karl Weick e Gary Klein. Os dois últimos suscitam especial interesse entre nós por 
estudarem líderes e equipes em seus ambientes naturais e por tentarem compreen-
der de que maneira aqueles que são realmente líderes realizam uma real tomada de 
decisão sob pressão. Eles tiram o discernimento para fora do laboratório, onde ex-
perimentos de alto controle oferecem fascinantes insights que podem ou não pro-
piciar um tipo de orientação possível de ser usada pelos líderes. Ao invés disso, eles 
exploram a capacidade de julgamento nos contextos altamente desorganizados e 
em contínua transformação, nos quais as decisões estão de fato sendo tomadas.

O trabalho deles tem especial repercussão para nós porque a nossa própria 
metodologia de “inventar à medida que avançamos” apresenta muito em comum 
com a deles. Nós alcançamos o discernimento de forma menos sistemática que a 
maioria desses pesquisadores, principalmente “passando tempo” com os líderes e 
suas equipes à medida que eles estão agindo e imediatamente depois disso. É essa 
experiência de mundo real que nos convence de que nenhum estudo sobre a liderança 
está completo sem o entendimento da capacidade de discernimento.

NOSSO FOCO DE CONVENIÊNCIA

Todos realizam tomadas de decisão. Durante a nossa existência, cada um de nós 
realiza milhares delas. Em nossas vidas pessoais, elas variam de escolhas triviais 
sobre a rota a tomar para ir ao trabalho todos os dias a resoluções colossais sobre 
a escolha do cônjuge e da carreira a seguir. Queremos, porém, tanto quanto seja 
possível neste livro, evitar banais generalizações que possam servir para todas oca-
siões. Então vamos ajustar o foco da nossa lente. Discutiremos a respeito de coisas 
que nos importam e sobre as quais detemos maior conhecimento. Discorreremos 
sobre os líderes e de que maneira aqueles que são bons realizam importantes to-
madas de decisões.

O líder

O líder representa a figura central no complexo firmamento do discernimento. Ele 
não é apenas protagonista, mas também arquiteto da ação.

Alguns dos exemplos de bons e maus juízos que estudamos resultavam 
do discernimento de um ator mais ou menos autônomo. Porém, a maioria não 
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era. Centraremos nosso enfoque no principal ator na maior parte do tempo, 
porque, como coloca Harry Truman, é lá que será tomada a famosa decisão. Ao 
mesmo tempo, todavia, estamos perfeitamente cientes de que as tomadas de 
decisão geralmente envolvem um grande número de indivíduos que partilham 
de uma cumplicidade. Continuamos a reconhecer a importância de um elenco 
de apoio.

A peça se chama Otelo, porém seria ela capaz de funcionar sem o personagem 
Iago? Ou então considere a mudança mítica na estratégia da Intel. Durante anos, 
a Intel dominou o negócio dos chips de memória. Até que certo dia, em 1984, à 
medida que os japoneses ganhavam terreno com chips que nada mais eram senão 
produtos de imitação, Andy Grove, o número dois da Intel na época, virou-se para 
o número um, Gordon Moore, e perguntou: “Se fôssemos colocados para fora e o 
conselho trouxesse um novo executivo principal para comandar a empresa, o que 
você acha que ele faria?” Moore respondeu: “Ele provavelmente nos tiraria do ramo 
de memórias”. Groove disse então: “Por que você e eu não saímos por aquela porta, 
voltamos e fazemos isso nós mesmos?”10 O resto é história. Sem a experimentação 
e a insistência de Grove de assumir a perspectiva de uma pessoa de fora, a Intel 
seria uma empresa falida do ramo de memórias ou a potência em microprocessa-
dores que é hoje?

Mas não se iluda: o líder é o pivô copérnico no centro do processo de tomada 
de decisões. Todos os satélites, os outros jogadores e os surpreendentes coadjuvan-
tes giram em torno do líder. Jeff Immelt, que toma resoluções que afetam centenas 
de milhares de pessoas semanalmente, ou mesmo diariamente, assim descreve o 
processo: “Sou eu quem toma cada uma das decisões, porém recebo muito acon-
selhamento. Não delego. É: ‘O que você acha? O que você acha? O que você acha?’ 
E aí, bum. Eu decido.” A responsabilidade e a prestação de contas são um encargo 
apenas dele.

A equipe/rede social

Enquanto dirigimos nosso enfoque para o líder, levamos em consideração o rela-
cionamento do líder com os demais. Sem aquele elenco de apoio, não existiria um 
líder ou a necessidade da existência de um. Não necessitaríamos de equipes ou 
organizações se fosse possível para uma única pessoa realizar o trabalho, e, como 
todos sabemos, necessitamos de equipes agora mais do que nunca.

Em todas as sociedades industriais, as atuações solo tornaram-se tão rare-
feitas a ponto de serem inexistentes. E nem sequer pense em Lance Armstrong. 
Existe uma razão pela qual a sua equipe dá aquela volta da vitória com ele e pe-
dala ao lado de sua vistosa camiseta amarela de líder. Para vermos um líder em 
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operação, então, teremos de ver na tela todas as demais pessoas com um papel 
significativo, os aliados, os críticos e todos aqueles cujas vidas foram afetadas, e até 
mesmo moldadas, pelos juízos do líder. Todos os envolvidos, desde os investidores 
financeiros até os empregados, dos clientes ao público no sentido mais amplo, são 
os derradeiros vencedores e perdedores sempre que decisões são tomadas.

Em nossa cultura que valoriza a autoria, é o líder quem ganha os louros da vi-
tória sempre que acerta na decisão que toma. Quando a revista Fortune atribuiu o 
título de Gerente do Século para Jack Welch, ex-CEO da GE, eles citaram o seu man-
tra de velocidade, o seu famoso brado de convocação: “Quem quer ser lento?” Mas 
Jack apenas determinou o ritmo dos passos. Ele não teria realizado nada sem a sua 
equipe e o seu pessoal de apoio, aqueles a quem ele denominava jogadores “classe 
A”, os provedores das necessárias informações e os executores das suas decisões.

Assim, o engajamento e o alinhamento de todos os envolvidos constituirão 
elementos-chaves no nosso sistema referencial de discernimento. A exemplo de 
um mestre de piano, um líder nato sabe em quais cordas tocar mais forte e de que 
maneira tocá-las, executando algumas vezes um fortíssimo, outras vezes, um su-
til pianíssimo. Chamamos isso de tato. Os mestres em liderança aprendem isso, 
mas exige-se tempo para tal. Realizar o engajamento e o alinhamento é algo crucial 
para que os bons juízos se tornem ações bem sucedidas: crucial a fim de evitar sur-
presas para o conselho, crucial a fim de que os clientes sejam priorizados, crucial a 
fim de que os funcionários tenham a vontade e disponham dos recursos para fazer 
o plano funcionar.

Há uma cena brilhante no que se pode arguir ser a melhor peça a respeito 
de liderança escrita por Shakespeare, uma que deve ser leitura obrigatória para 
qualquer um que se importe com a liderança: Henrique V, Parte I. Nela, o profeta do 
País de Gales, Glendower, se vangloria perante Hotspur: “Posso invocar os espíritos 
das vastas profundezas!” Hotspur o desbanca, retorquindo rapidamente: “Grande 
coisa, eu também posso, e qualquer um outro homem é capaz de fazê-lo; Mas, eles 
vêm, quando você chama por eles?”11

Estas são as perguntas que os líderes precisam indagar a si mesmos. Os segui-
dores vêm quando você os chama? Na condição de líder, você é capaz de engajá-los 
e de alinhá-los? Sem essas habilidades, os líderes inevitavelmente fracassam, não 
importa quão brilhante seja a sua promessa. Lembre-se de como Catão uma vez 
comparou os dois mais brilhantes oradores da sua época: “Quando Cícero falava, 
as pessoas ficavam maravilhadas. Quando Cezar falava, as pessoas marchavam”. 
A liderança não está simplesmente no discurso. É um tipo de discurso que faz as 
pessoas marcharem. Um bom discernimento sem ação não serve para nada.
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ACERTANDO NAS COISAS MAIS IMPORTANTES

Quando recém começamos a pensar na realização deste livro, a pergunta que nos 
propúnhamos a responder era: por que algumas pessoas alcançam um melhor per-
centual na tomada de boas decisões do que outras? Ninguém consegue ser bri-
lhante o tempo todo. Cada um de nós comete erros e realiza maus juízos. Porém, 
algumas pessoas apresentam registros de comportamentos e realizações muito 
melhores do que outras. Então, ao começarmos a discutir esse assunto, percebe-
mos que não tínhamos feito uma colocação muito boa das perguntas.

Aquilo que realmente interessa não é quantas decisões de um líder são acer-
tadas, ou mesmo qual o percentual de acertos nas decisões tomadas por um líder. 
Trata-se, em vez disso, do quanto ele acerta naquelas que são mais importantes. 
Os bons líderes, pelo que pudemos constatar, não apenas tomam melhores deci-
sões, como são capazes de discernir aquelas que são realmente mais importantes 
e acertam um maior percentual delas. Eles são melhores no processo como um 
todo, que vai desde perceber a necessidade de se tomar uma determinada decisão 
a conceber as questões, a descobrir o que é mais crucial, a mobilizar e energizar os 
grupos.

Os bons líderes são capazes de fazer uma triagem no tempo e na energia que 
empregam e de adotarem um enfoque mais consequente. Jack Welch costumava 
dizer na GE que, se não fosse cuidadoso na forma como empregava seu tempo, 
ele poderia passar dias na sede da empresa afundado até as orelhas com boba-
gens burocráticas, sem agregar valor à empresa. Peter Drucker escreveu em sua 
obra The Effective Executive que “o tempo do executivo parece pertencer a todos 
os demais ... [que ele é] cativo da organização”.12 Um número demasiado grande 
de líderes permitiu que Roma queimasse enquanto atendiam a assuntos que eram 
mais triviais.

O QUE NÓS SABEMOS?

Anteriomente mencionamos nossa “metodologia”; metodologias seria um termo 
mais preciso. Empregamos praticamente todos os métodos disponíveis das ciên-
cias sociais, desde pesquisas formais e entrevistas estruturadas a “passar tempo” e 
ficar conversando com os líderes e suas equipes.

Se você fosse contar cada um dos nossos encontros realizados com os líde-
res, chegaria a um algarismo na casa dos milhares. Neste livro, examinamos um 
número relativamente pequeno de casos e centramos nosso foco em “episódios 
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mais representativos” a fim de atingirmos nossos objetivos. Também recorremos à 
história e à literatura a título de ilustração. Quaisquer que sejam as nossas fontes, 
o nosso primeiro propósito é desenvolver um sistema de referência útil que ajude os 
líderes a fazerem um melhor juízo e tomarem melhores decisões e que ajude a formar 
a próxima geração para que façam o mesmo.

A fim de fazer isso, abordamos as questões mais complicadas e os maiores 
enigmas com os quais os líderes se confrontam ao tomarem decisões de maior re-
levância.


