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Então, você está lutando com fatores mais qualitativos, 
sem metodologia convencional, sob a ameaça real de que 
parte do seu negócio já chegou a um pico ou poderia 
tornar-se irrelevante. Enquanto isso, enormes 
oportunidades que requerem grandes apostas surgem e 
desaparecem rapidamente. E qualquer decisão que você 
tomar vai ser julgada no tribunal da opinião pública. Você 
tem que levar em conta as consequências potenciais para 
uma gama de participantes que talvez não tenham nenhum 
interesse econômico direto de longo prazo no negócio 

HBR: O que mudou mais ao longo dos anos sobre a 
forma como os executivos tomam decisões? 
Charan: Chegar à resposta certa é mais difícil hoje em dia. 
Não só há um maior número de variáveis a considerar, mas 
os executivos também precisam fazer julgamentos 
subjetivos sobre fatores altamente ambíguos que são alvos 
móveis. A análise competitiva habitual não funciona bem 
quando a tecnologia continua diluindo os limites da 
indústria e o ritmo de mudança é tão veloz que não dá para 
esperar que as coisas se estabilizem. 
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—reguladores, acionistas, ativistas sociais, os meios de 
comunicação. Estas condições começaram a surgir há dez 
anos, mas agora elas são dominantes. 

Como os diretores-presidentes estão se 
adaptando? 
Os bons sabem que é preciso mais do que análises. Eles 
reúnem um monte de informações de muitas fontes e 
cristalizam um ponto de vista. Eles peneiram e analisam 
os dados e selecionam os fatores que são mais 
importantes — geralmente não mais do que seis — entre 
as infinitas possibilidades. É nisso que ele vai basear sua 
decisão. Eles filtram a complexidade para chegar ao 
cerne da questão, sem ser superficial. E eles fazem isso 
sem perder de vista o cliente. 

Na sala de reuniões de uma empresa cuja divisão mais 
rentável foi diretamente afetada pelo serviço de música 
on-line Napster, o diretor-presidente e membros do 
conselho de administração debateram por cerca de uma 
hora sobre como matar o Napster. Depois de um debate 
acalorado, um calmo membro do conselho fez um 
comentário simples, mas incisivo: "Nenhuma lei vai 
impedir a mudança social". Ele reconheceu que o 
consumidor estava sendo liberado e que a indústria estava 
prestes a passar por uma mudança radical. 

E o que acontece quando os tomadores de 
decisão selecionam os fatores críticos? 
Os diretores-presidentes de maior sucesso realmente 
desenvolvem e moldam as opções em suas mentes. Eles 
reformulam o problema como parte de um fenômeno 
mais amplo, talvez observando-o de fora para dentro, e 
em um período de tempo mais longo. A imaginação e a 
capacidade de conectar diversas visões entram em jogo. 

Eles também são muito bons em assegurar que cada 
opção é específica e concreta, levando seu pensamento 
estratégico de uma altitude de 50 mil pés para 50 pés. 
Com cada opção, eles perguntam: "Se tivéssemos que ir 
por este caminho, do que o nosso sucesso dependeria?". 
Estas são as premissas que moldam suas decisões 
—os elementos que farão sua decisão ter sucesso ou 
fracassar. À medida que sua visão se torna mais clara, 
eles fazem perguntas incisivas, pedem análises quanti-
tativas, solicitam mais informações de dentro e fora da 
empresa e debatem com uma pequena rede de pessoas de 
confiança para obter uma dose de realidade. A partir daí, 
eles fazem inferências e tecem ideias juntos para alcançar 
o que consideram ser a solução certa. 
 

Como você testa uma decisão? 

Ao considerar todo tipo de efeitos de segunda e ter- 

ceira ordens possíveis. Não é apenas uma questão de 
conhecer o retorno sobre o investimento esperado. Se 
você decidir fazer um grande investimento no país A, é 
claro que vai querer calcular o retorno, mas você também 
tem que entender os problemas da comunidade local, as 
dificuldades do governo e a provável reação dos 
concorrentes — concorrentes atuais, potenciais 
concorrentes e concorrentes locais, que não jogam pelas 
mesmas regras. Muitos executivos estão aprendendo a 
dura realidade em investir na indústria de petróleo da 
Rússia. Será que ainda vale a pena? Quais são as
consequências de segunda e terceira ordens para a 
empresa de serviços financeiros se resolver com os 
reguladores que querem que ela não apenas pague uma 
multa, mas também admita que cometeu erros? Ou se 
uma empresa permitir que um acionista ativista integre o 
conselho? 

Hoje, a maioria dos diretores-presidentes consideram 
como os investidores vão reagir a suas decisões, 
especialmente medidas transformadoras, como a fusão da 
Publicis com a Omnicom. Eles também dedicam muita 
energia em pensar em como o conselho e, especialmente, 
alguns membros críticos que dirigem o conselho irão 
responder. 

Mas bons executivos não deixam que as preocu-
pações sobre as consequências os tornem indecisos. Um 
líder de uma empresa americana foi superado na década 
de 1990, quando o alto escalão da rede de materiais de 
construção Home Depot disse que queria contratar sua 
companhia como fornecedora. O volume, obviamente, 
iria subir, mas vender para uma gigante do varejo teria 
várias consequências negativas para a marca no longo 
prazo. O diretor-presidente achava que o contrato não era 
o melhor caminho para a sua empresa e expressou isso. 
Ele sofreu imaginando como o conselho e os investidores 
iriam interpretar a decisão se a história viesse a público 
— o que aconteceu, com consequências negativas —, 
mas isso não o impediu de rejeitar a oferta da Home 
Depot. Sua empresa sofreu por um tempo com um 
crescimento menor e queda da ação, mas o líder 
executivo ganhou o apoio do conselho e sua estratégia de 
trocar vantagens de curto prazo por resultados no longo 
prazo acabou se provando correta. 

Mas, independentemente do quanto você testa 
decisões, a incerteza é um fato da vida. Então, além de ter 
a coragem de tomar uma grande decisão, é preciso 
coragem para lidar com surpresas desagradáveis. Em 
meados de 2008, o diretor-presidente da Dow Chemical, 
Andrew Liveris, fez um acordo em dinheiro para adquirir 
a Rohm & Haas. Ele planejou 
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financiar a transação com recursos provenientes de uma 
joint venture com a estatal da Kuwait Petroche-mical 
Industries Company. Ninguém esperava a crise 
financeira global, e quando ela aconteceu os 
kuwai-tianos vacilaram. No fim de dezembro, apenas 
dois dias antes de o acordo ser finalizado, eles desistiram, 
deixando a Dow com um rombo de US$ 6 bilhões no 
total que precisava para adquirir a Rohm & Haas. O 
contrato era irrevogável, então a Dow estava encurralada. 
Liveris teve a experiência e resistência para encontrar 
outras fontes de financiamento e salvar a empresa. 

Então, você tem que lidar com o inesperado. Mas 
também tem que prever o futuro? 
Sim. Você precisa do que eu chamo de acuidade 
per-ceptual — a capacidade de prever o que vem antes de 
o nevoeiro clarear. Ted Turner viu a possibilidade de um 
canal de notícias 24 horas antes que qualquer outra 
pessoa. Todos os ingredientes estavam lá, mas os outros 
não os tinham conectado até que ele criou a CNN. Como 
Turner, os melhores líderes executivos estão 
compulsivamente em sintonia com o ambiente externo e 
têm um sexto sentido que capta anomalias e detecta sinais 
de alerta e oportunidades precocemente. 

Um grande exemplo disso é o investimento em fibra 
óptica que Ivan Seidenberg fez como diretor--presidente 
da telefônica americana Verizon. Foi uma decisão enorme 
e impopular na época, mas ela se baseava em uma 
profunda compreensão do panorama externo e da 
tecnologia. Seidenberg tinha uma visão realística de onde 
o mercado e os concorrentes estavam indo e percebeu que 
a Verizon não tinha como colocar vídeo em sua rede e 
correr rápido o suficiente contra a competição. Então, ele 
fez uma grande aposta. 

A acuidade perceptiva, por sinal, está em falta. Posso 
mencionar cinco grandes empresas que quebraram nos 
últimos cinco anos, porque seu líder executivo não 
conseguiu ver como, ou o quão rápido, o jogo estava 
mudando. 

Como a acuidade perceptual pode ser melhorada? 
Você não pode fazê-lo sentado em seu escritório e 
meditando. Muitos se queixam de que o cargo é solitário, 
mas bons líderes executivos estão sempre se encontrando 
com as pessoas, procurando informações. 

Um diretor-presidente que eu conheço se reúne com 
seu grupo de assessores mais próximos a metade de um 
dia a cada oito semanas para discutir o que 

há de novo e o que está acontecendo no mundo. Eles não 
olham apenas através das lentes de sua indústria. Eles 
olham através de uma lente muito mais ampla, porque 
algumas tendências que afetam uma indústria podem 
impactar outras mais tarde. O cenário é informal, e muitas 
vezes gente de fora da empresa participa. Ele dá a todos a 
oportunidade de falar sobre sinais de mudança e decidir 
quais são as mais importantes. A nossa estratégia é 
adequada para o que está por vir? Isso vai ser fantástico 
para nós, ou estamos na iminência de nos tornarmos 
obsoletos? A reunião não envolve 200 slides de 
PowerPoint ou análise quantitativa. Trata-se de grandes 
ideias. 

Outro presidente se reúne quatro vezes por ano com 
cerca de quatro outros líderes de empresas grandes, mas 
não rivais, de diversos setores. Eles examinam o mundo de 
vários ângulos, procurando tendências inevitáveis, e 
compartilham suas melhores ideias sobre como cada uma 
poderia se desenrolar. Então este presidente volta para suas 
próprias 
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informais. Na Índia, o governo vem liberando a economia 
ao longo dos últimos 18 anos, mas ela ainda é muito 
controlada e, em alguns casos, muito imprevisível. As 
decisões podem ser adiadas por anos ou até mesmo 
revertidas. Os executivos na Índia fazem muito trabalho 
de detecção nas reuniões informais de fim de semana. 
Eles investem muito tempo e energia em ter acesso à 
ponte de informação. 
 

E como se devem tomar decisões com a equipe? 
Se você é sábio e não um sabe-tudo, você mantém um 
diálogo animado e sincero com sua equipe, e você escuta. 
Ouvir exige boa vontade e a capacidade de considerar 
outros pontos de vista — especialmente aqueles que 
divergem do seu. Você extrai as opiniões mais íntimas de 
sua equipe e a ajuda a explorar a profundidade e 
amplitude de suas opiniões. Mas não é uma democracia. 
Eu já vi alguns executivos se tornarem reféns de seus 
subordinados diretos. Eles sucumbem ao debate 
interminável, ou simplesmente querem ser amados. 
Perdem tempo e respeito. Se você é o líder, você decide. 

Mas as pessoas vão aceitar decisões das 
quais discordam? 
Claro que você precisa ter pessoas do seu lado para 
executar a decisão. Você pode começar explicando seu 
raciocínio. Líderes fortes pedem às pessoas que decidam 
se querem ficar a bordo ou abandonar o barco 
honrosamente. O outro lado da equação é quando o 
diretor-presidente faz pouco esforço para socializar a 
decisão e perde o apoio de seus subordinados diretos. Eu 
conheço três líderes executivos de alto perfil que foram 
convidados a deixar o cargo depois que o conselho foi 
abordado por seus subordinados. 

Muitos líderes conversam com as pessoas infor-
malmente e individualmente para obter apoio. Para o 
conselho de administração, eles explicam o que veem 
pela frente e que ações planejam tomar nos próximos seis 
a 12 meses — por exemplo, as áreas nas quais podem 
estar considerando aquisições e os potenciais alvos que 
estão monitorando. 
 

O que mais separa os tomadores de decisão 
brilhantes dos médios? 
Presidentes de empresas enfrentam inúmeras decisões. 
Os melhores executivos entendem em quais eles 
precisam focar e quais podem delegar. Eles também 
sabem quando tomar uma decisão. E eles debatem o risco 
de não fazê-lo. Qualquer mudança de panorama cria 
oportunidades para alguém. A de- 

reuniões gerenciais semanais e atira um monte de 
granadas para sacudir a forma de pensar das pessoas. 

Duas empresas que eu conheço pedem a profissionais 
externos que critiquem sua estratégia durante as sessões 
de estratégia de seus conselhos de administração. São 
debates animados que lançam mais luz sobre suposições 
determinantes e as opções que estão sendo consideradas. 
Em uma sessão, o foco era identificar o risco de uma 
certa estratégia, mas detectou-se que a empresa estava 
perdendo uma oportunidade importante. Líderes 
executivos podem perder credibilidade se os riscos 
voltarem para assombrá-los, mas poucos são penalizados 
por perder uma oportunidade importante. 
 

O bom senso não se desenvolve durante longos 
períodos de tempo? 
Sim, é por isso que você tem que encontrar pessoas no 
início de suas carreiras — jovens em seus 20 e tantos 
anos e no início dos 30 —, que buscam contradições, 
curiosidades, coincidências, e curvas na estrada. Você 
quer pessoas que podem pensar qualitativamente e 
moldar ideias baseadas em informações conflitantes e 
limitadas. Você pode ajudar os executivos a desenvolver 
essas habilidades, e aí enviá-los para a China, Índia ou 
outro lugar, onde terão de aprender a lidar com governos 
estrangeiros. Deb Henretta tinha passado sua carreira na 
sede da P&G em Cincinnati quando A.G. Lafley a 
mandou para Cingapura por dois anos. Ela acabou 
ficando oito. Ao longo desses anos, ela desenvolveu a 
capacidade mental para lidar com 18 países, para tomar 
decisões baseadas em informações incertas e incompletas 
e peneirar as fontes e as variáveis que importavam. No 
final, ela foi convidada para participar de um comitê para 
desenvolver o plano de dez anos para Cingapura. Ela 
agora se reporta diretamente a Lafley. 

Como você sabe que está recebendo a informação 
correta, especialmente quando está longe das 
fontes por causa das camadas organizacionais ou 
da geografia? 
Você tem que desenvolver um olfato para encontrar as 
fontes certas e detectar distorções. Você pode saber, por 
exemplo, que um de seus subordinados diretos é sempre 
pessimista, de modo a se ajustar para isso. E você cruza 
informações, consultando várias fontes e pessoas que 
estão inclinadas a ter pontos de vista diferentes. 

Muitos líderes não hesitam em ir diretamente às 
fontes no local da ação ou em recorrer a redes sociais 
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E o que dizer sobre a alocação de recursos? 
Estas decisões são grandes porque algumas jogadas 
competitivas necessitam de recursos desproporcionais. 
Quando recursos são alocados de baixo para cima, em 
vez de cima para baixo, eles ficam fora de sincronia com 
o que a equipe sênior está tentando realizar. Em muitas 
empresas, o investimento total em dinheiro feito em 
aquisições, I&D e ativos fixos não recupera seu custo de 
capital depois de ajustado para o intervalo de tempo que 
se leva para obter benefícios incrementais. Esse resultado 
reflete alocação errada e/ou execução ineficaz. Alguns 
acionistas ativistas estão encontrando falhas no 
desempenho de diretores-presidentes ao fazer esse 
cálculo. 

Por que é tão difícil para as pessoas acertar nas 
decisões? 
Quando eu estudei 82 diretores-presidentes que 
fracassaram, vi que a razão mais comum para a o fracasso 
estava na colocação de uma pessoa errada num trabalho e 
depois não lidar com essa incompatibilidade. Eu vi 
líderes executivos dar a membros da equipe que estão no 
grupo alinhado para a sucessão por causa de seu 
brilhantismo, energia e visão de negócios, grandes postos 
na linha de frente para testá- 
-los. Em seguida, os presidentes se ocupam com outras 
coisas e não se dão conta de que essas pessoas 
inexperientes estão afundando a empresa. Em uma 
situação, a pessoa posta no comando da maior divisão da 
empresa a levou para uma posição negativa em menos de 
dois anos. 

Geralmente, é óbvio quem precisa sair, e na maior 
parte do tempo os líderes, no fundo, sabem disso, mas 
não fazem nada. É difícil admitir um erro, ou eles têm um 
vínculo emocional com a pessoa ou pensam que podem 
orientá-la. Às vezes, é uma questão de avaliar errado o 
desempenho, porque eles não vasculham as causas. 

Hoje a maioria das indústrias, se não todas, é afetada 
pela digitalização — tecnologia móvel, o processamento 
veloz de grandes quantidades de dados do 

"big data", e assim por diante. Ela tem um efeito tremendo 
em definir quais as pessoas que são mais cruciais do que 
outras. Um diretor-presidente de uma grande empresa 
indiana tem levado um monte de pessoas mais jovens 
para empregos de alto escalão por causa da experiência 
digital que acumulam. Foi difícil deixar de lado alguns 
executivos que serviram a empresa por tantos anos, mas 
ele tinha o estômago para tomar essas decisões. 

cisão de agarrar uma grande oportunidade pode mudar o 
destino de uma empresa. Se você não fizer isso, alguém 
vai fazer. Veja como Amazon, Apple e Google se movem 
à frente de todos os outros. 

O diretor-presidente da EMC, Joe Tucci, aproveitou 
uma oportunidade no setor de virtualização quando 
visitou um cliente global. O cliente pediu à EMC que o 
apoiasse num novo tipo de software que planejava usar. 
Era um software de virtualização desenvolvido por uma 
empresa jovem da costa oeste americana chamada 
VMware. Ao retornar da visita, Tucci entrou nos 
laboratórios de engenharia da EMC para conversar com a 
equipe e, para sua surpresa, eles também estavam usando 
software de virtualização da VMware, de maneira bem 
ampla, e o adoravam. Sem perder nada de tempo, ele 
ligou para o diretor-presidente da VMware e para um par 
de membros do conselho e, em seguida, enviou uma 
equipe para a Califórnia, com a mensagem: "Não voltem 
antes de selar o negócio". Alguns grandes participantes 
do mercado já estavam cortejando a jovem empresa, mas 
a EMC pulou em cima do negócio, arrebatando a 
VMware, uma firma revolucionária. Sur-
preendentemente, muitas das grandes empresas de 
tecnologia ficaram completamente de fora. 

Quais são as decisões de carreira sobre as quais 
os líderes executivos precisam acertar? 
A mais óbvia envolve estratégia e vantagem competitiva. 
É preciso mantê-las relevantes quando sua vida útil pode 
ser muito curta. 

Planejamento estratégico anual é uma ideia antiquada. 
Você não pode esperar pelo seu ciclo de planejamento 
normal para mudar de estratégia. As mudanças no 
sistema financeiro global, nos mercados e nas arenas 
geopolíticas e digital não esperam. Quando um primeiro 
sinal de alerta aparece, coloque sua equipe para 
entendê-lo imediatamente. E você tem que aproveitar as 
oportunidades assim que elas surgem, como Tucci fez. 

Que outras decisões que o líder executivo precisa 
ser capaz de tomar? 
As decisões sobre a combinação de metas, alocação de 
recursos, a equipe e a organização. 

Como regra, os líderes executivos não dão atenção 
suficiente à definição de objetivos. O maior erro que eles 
cometem é olhar no retrovisor para o que fizeram no ano 
passado ou o que a concorrência fez. Os tomadores de 
decisão que são brilhantes ficam de olho na pista à frente.
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uma vez, muitas pessoas pensaram que ajoint ven-ture 
não iria funcionar, especialmente quando os dividendos 
pagos aos acionistas foram suspensos e o dinheiro 
reinvestido no negócio, mas essas decisões acabaram 
sendo brilhantes. A Verizon foi capaz de expandir sua 
presença nacional e superar alguns concorrentes muito 
duros. As decisões de Sei-denberg construíram uma base 
sólida que permitiu à empresa adquirir o controle total da 
divisão de celular em setembro, dando à Verizon grande 
flexibilidade estratégica no jogo global de rápida 
evolução. 
 

Por que o conselho apoiou essas 
decisões arriscadas? 
Seidenberg tinha um histórico muito bom de produzir 
números e construir o músculo organizacional necessário 
para vencer no novo cenário. Ele desenvolveu uma 
equipe de gestão ampla e forte. Mas também demonstrou 
que o seu ego estava subordinado às ambições que tinha 
para a empresa. 

A primeira vez foi quando Verizon fez uma fusão com 
a Bell Atlantic. Ele propôs que assumisse o segundo posto 
da cúpula executiva, deixando que o diretor--presidente da 
Bell Atlantic, Ray Smith, ficasse com o cargo de 
liderança. Quando Smith se aposentou, Seidenberg se 
tornou o diretor-presidente, mas ele abriu mão do controle 
novamente para dá-lo a Chuck Lee na fusão posterior com 
a GTE. Provavelmente, nenhuma dessas fusões se 
consumaria sem tais acordos. Ele tinha integridade e um 
grande hábito de educar o conselho sobre o ambiente 
externo em todas as reuniões. Os membros do conselho 
sempre sabiam o que ele estava planejando e que ele tinha 
uma equipe de gerência de alto nível para executar o 
plano. 

 

O que não pode ser ensinado? 
Você precisa da capacidade mental e tenacidade para 
construir algo significativo de suas inferências e ima-
ginação para pensar em novas opções. E você precisa 
também de coragem para partir para a ofensiva com base 
em julgamentos subjetivos. Você não pode ser um 
covarde — tome decisões difíceis. 
 

O que não pode ser ensinado? 
Você precisa da capacidade mental e tenacidade para 
construir algo significativo de suas inferências, e 
imaginação para pensar em novas opções. E você precisa 
de coragem para partir para a ofensiva com base em 
julgamentos subjetivos. Você não pode ser um covarde 
— tome decisões difíceis. 

Qual é o desafio quando se trata de tomar 
decisões sobre a organização? 

No fim de 2010, o diretor-presidente da GE, Jeff Im-melt, 
decidiu dar aos diretores de país responsabilidade sobre o 
lucro e o prejuízo de toda a GE em seus países e 
determinou que eles se reportassem ao vice--presidente 
John Rice, que permaneceria em Hong Kong. Era a 
primeira vez que um vice-presidente ficaria baseado em 
um mercado emergente. Isso refletia a realidade de que 
boa parte do crescimento da GE virá do mundo em 
desenvolvimento e os líderes têm que estar lá. Como Keith 
Sherin, então diretor financeiro da GE, disse: "Este é o 
lugar onde o crescimento está. Estamos mudando nosso 
centro de gravidade". Tais decisões podem não ser 
populares e quebrar uma série de tradições, mas elas 
definem a rota futura da empresa. 

Qual é o maior erro de percepção que líderes 
podem cometer sobre a tomada de decisão? 
Um deles é que eles sabem tudo. Que eles podem 
descobrir por conta própria. 

O segundo é que, se sua decisão não der certo, sua 
carreira está encerrada. Isso não é verdade se você 
estabeleceu credibilidade. A credibilidade do di-
retor-presidente é a chave de tudo. Se você a perde, com 
seus subordinados diretos, com o conselho ou os grandes 
investidores e o resto da empresa — aí você está acabado. 

Então você não pode ser um grande tomador de 
decisão sem credibilidade? 
Nenhuma de suas decisões será executada. A credi-
bilidade também dá acesso às pessoas certas, à infor-
mação direita, a investimentos e apoio. Em alguns casos, 
é o que permite que você tome a decisão certa em 
primeiro lugar. 

O conselho da Verizon concordou com a decisão de 
Ivan Seidenberg de investir US$ 23 bilhões em dez anos 
em cabos de fibra óptica, porque ele tinha construído 
credibilidade ao longo de muitos anos. Foi um 
investimento altamente polêmico na época e alguns 
investidores estavam céticos. A mídia e os concorrentes 
foram especialmente duros. Mas a cúpula executiva tinha 
desenvolvido um profundo entendimento do que era 
necessário e, liderada por Seidenberg, conseguiu o apoio 
do conselho. 

Mais tarde, Seidenberg criou uma nova empresa 
combinando os ativos de celular da Verizon com os da
Vodafone nos EUA. A participação de 55% da Verizon 
deu a ela o controle gerencial e financeiro. Mais 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 91, n. 11, p. 44-50, nov. 2013.




