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Agora é tarde, Inês é morta. Poucos são os que nunca ouviram ou disseram essas palavras. 
Mas qual é a origem da frase? Nascida em Monforte, no ano de 1325, a linda Inês de Castro, 
loira e de olhos azuis, era filha bastarda de um notável cavaleiro galego. O então infante, 
Pedro, mesmo insatisfeito com as uniões matrimoniais que lhe eram impostas, casa-se com 
Constança, pois não houve como se evadir.  
 
Mas desde cedo o nobre lusitano deixou-se levar pelos encantos de Inês e, ainda casado, 
travava relações amorosas com ela. Como medida extrema, D. Afonso IV forçou Inês ao exílio. 
Eis que, em 1354, morre Dona Constança ao dar à luz ao terceiro filho. Abriu-se, então, o 
caminho para que os amantes passassem a viver um na companhia do outro. Tudo ia bem, até 
que o rei decide pela morte da amante do filho.  
 
Com um exército considerável, Pedro partiu com objetivo de vingança sobre o império paterno, 
chegando mesmo a impor cerco à cidade do Porto. Vem a paz, mas o infante ainda buscava 
fazer com que se pagasse pelo que havia sido mal-cometido. Em 1357 morre D. Afonso IV e D. 
Pedro I passa a comandar os destinos de Portugal. Conta-se que Pedro teria promovido o 
beija-mão e o coroamento ao cadáver de Inês de Castro. Inês estava morta.  
 
Usei a história portuguesa por acreditar que, cada vez mais, os executivos se vêem obrigados 
a tomar decisões importantíssimas para o futuro estratégico de suas organizações rapidamente 
- e este tempo vem encolhendo. Muitos empresários e empreendedores exigem de seus 
profissionais uma rapidez cada vez mais assertiva. Afirmam até que preferem rapidez, 
aceitando certa margem de erro, a períodos prolongados de análise.  
 
Isto faz com que se invista mais e mais em desenvolvimento da capacidade de decisão dos 
executivos, mas também com que ferramentas menos ortodoxas sejam cada vez mais 
utilizadas, como a intuição e a criatividade. Estas não devem ser desconsideradas, mas, com 
certeza, devem ser utilizadas em conjunto com uma estrutura analítica sofisticada de 
experiência e informação, ou seja vivência e patrimônio intelectual.  
 
A pressa em realizar, tomando decisões importantes rapidamente, pode fazer a diferença, 
tanto para a empresa como para a carreira do executivo, mas pode levar à precipitação. As 
empresas querem "acertar na mosca" e não, esporadicamente, "errar na mosca". O executivo 
ideal é aquele que age de forma empreendedora em um negócio que "não lhe pertence", mas 
a postura ideal deveria ser a de profissional que consegue ao mesmo tempo ser um 
empreendedor, ou como os americanos bem chamam de "intrapreneur", capaz de entender e 
transitar na filosofia da organização, de seus limites pessoais e das realidades do segmento .  
 
Assim como a rapidez pode ser diferencial para o sucesso do executivo, a precipitação pode 
ser mortal para sua carreira e para o negócio. Por isto, pode também ser muito importante 
para o destino profissional saber dizer não, colocar limites, reconhecer dúvidas e buscar 
auxílio. Importante para não "meter os pés pelas mãos" e causar danos muito mais graves no 
futuro.  
 
Isso exige coragem para se posicionar e tourear a ansiedade de um chefe ou cliente, sem 
perder credibilidade ou oportunidade. Exige, também, a capacidade de agüentar pressões 
pesadas por metas, bem como faz com que tenha de desenvolver a capacidade de renegociar 
prazos com estratégia. Mas, certamente, pode economizar muitas dores de cabeça e prejuízos 
pessoais e corporativos.  
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