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o início do mês passado, Ja-
mes Meaney, de 43 anos, pre-
sidente da Contax, empre-
sa de contact center que tem

6o ooo funcionários em 21 filiais es-
palhadas por sete estados, decidiu in-
vestir 50 milhões de reais na instala-
ção de uma nova unidade em Recife.
A iniciativa deve gerar 10 000 empre-
gos na região em cinco anos. James
começou a tomar essa decisão cinco
anos atrás, quando autorizou a criação
de um projeto piloto com 500 funcio-
nários da empresa na capital pernam-
bucana. Nos anos seguintes, o execu-
tivo teve de fazer muitas opções: en-
comendou pesquisas de mercado, ou-
viu seus clientes, consultou o conse-
lho administrativo, negociou incen-

tivos fiscais com os governos esta-
dual e municipal e selecionou gesto-
res. Mesmo depois de oito anos no co-
mando da Contax, James nunca deci-
de apenas com base em sua experiên-
cia. Para ele, um bom processo deci-
sório deve ser analítico, participativo
e planejado — em qualquer circuns-
tância. "O mercado muda muito rá-
pido. O que era uma decisão certa há
dois anos hoje não é mais", diz o exe-
cutivo. Foi com essa estratégia que Ja-
mes participou da fundação da Con-
tax, em 2000, e cinco anos depois con-
duziu o processo de abertura de capi-
tal da empresa no Brasil e nos Estados
Unidos. Em 2007, a companhia alcan-
çou faturamento de 1,3 bilhão de reais.

"O segredo do sucesso é acertar as de-

cisões que você toma. Um executivo
pode até errar em decisões pequenas.
Em grandes, nunca." A opinião de Ja-
mes está afinadíssima com a de es-
pecialistas, consultores, heaáhunters
e executivos que ouvimos para esta
reportagem. O desempenho de um
profissional pode ser medido pelo ín-
dice de acerto que ele obteve em ca-
da decisão. Uma métrica composta
por velocidade, qualidade e impacto
das escolhas. "O melhor profissional
com certeza é o que erra menos nas
decisões", afirma Olga Colpo, sócia da
PricewaterhouseCoopers.

Escolhas acertadas têm, natural-
mente, um peso importante na evo-
lução profissional. Muitos presidentes,
diretores e gerentes passam o dia fa-
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zendo opções que, se estiverem equi-
vocadas, podem prejudicar um negó-
cio e uma carreira. Só decisões cer-
tas podem trazer reconhecimento.
Para Manfred Stanek, presidente da
Proudfoot Consulting no Brasil, com
escritório em São Paulo, um executivo
que decide certo e alinha a organiza-
ção em torno de sua escolha é aquele
que se torna o CEO da empresa.

MAIS INFORMAÇÕES,
MENOS TEMPO

Por mais incrível que pareça, tam-
bém é um consenso que hoje é mais
difícil tomar uma boa decisão do que
era no passado. O mercado é imprevi-
sível. Há uma infinidade de informa-
ções à disposição. O número de vari-

áveis que devem ser consideradas é
cada vez maior e o espaço de tempo
que um profissional dispõe para de-
cidir entre as alternativas viáveis é
mais e mais limitado. "No passado,
era difícil tomar decisões porque ha-
via pouco acesso à informação. Ho-
je, por termos informação demais, o
processo tornou-se ainda mais com-
plexo. É um paradoxo", explica Mar-
celo Cardoso, presidente do conselho
consultivo da DBM Consultoria e vi-
ce-presidente de Desenvolvimento
Organizacional da Natura.

A pressão sobre o tomador de deci-
são está cada vez maior. Em mercados
cada vez mais competitivos, uma de-
cisão errada tem conseqüências mais
graves do que teria no passado. "Um

concorrente po^e se aproveitar de qual-
quer decisão errada que você tomar",
afirma Vicente Ferreira, professor do
Coppead, instituto de pós-graduação
e pesquisa em administração da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro.
Quem não decide bem pode até ocu-
par, transitoriamente, uma boa posi-
ção num ambiente de baixa turbulên-
cia ou numa empresa sem maturida-
de ou num segmento pouco inovador.
Se você não se encontra numa dessas
situações, saiba que sua evolução pro-
fissional será limitada. "Quem não
tem arrojo e não se envolve em toma-
das de decisões difíceis está fadado a
trabalhar em funções de menos res-
ponsabilidade", diz Marcelo Cardoso.
Por isso, escolha. A decisão é sua. o
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