
Circuito Giuliani: conselhos sobre como liderar com eficácia 
 
Neste circuito, Giuliani compartilha sua experiência e relata fatos que nos mostram como é 
possível liderar de forma eficaz. Vivências de funcionário público que, além de fascinantes, são 
uma grande lição.   
  
Depois de herdar uma cidade castigada pelo crime e paralisada por um serviço público deficiente, 
Rudolph Giuliani destacou-se como um dos prefeitos de mais sucesso da história recente dos 
Estados Unidos.  
 
E, depois de seu desempenho nos tristes acontecimentos de 11 de setembro de 2001, ele se 
tornou um dos líderes mais respeitados do mundo. Neste circuito, dividido em quatro capítulos, 
Giuliani ensina como liderar com eficácia, a partir de suas experiências como funcionário público. 
Exatamente por serem tão fascinantes essas experiências se tornaram uma lição. 
 
 
Não se deixe intimidar ("keep your cool") 
A partir de uma série de anedotas, Giuliani enfatiza a importância de não perder a cabeça diante 
das limitações por parte de adversários ou conjunturas críticas. Um verdadeiro líder deverá ser 
prudente, mas nunca covarde. 
  
  
Conselho 1: Não se deixe intimidar ("keep your cool") 
Meu pai era um excelente lutador de box. Seus problemas de vista impediram que ele se tornasse 
um campeão como queria, mas com seu metro e oitenta e três e seus setenta kg de peso, 
continuava sendo rápido e muito duro.  
 
Ele conhecia bem aquele esporte e falava dos combates com todo detalhe. Explicava-me 
estratégias e técnicas dos grandes lutadores, homens como Sugar Ray Robinson, Joe Luis, Willie 
Pep, Rocky Marciano e Jersey Joe Walcott. 
 
No box, ele falava, a virtude mais importante é saber manter a calma. O que na língua inglesa é 
conhecido como “keep your cool, get the job done". Essa é a melhor lição que meu pai me 
ensinou, e ele a repetia incansavelmente...Conservar a calma, principalmente quando quem está 
perto de você está inquieto ou agitado.  
 
Ele repetia que a pessoa que consegue manter a calma pode ajudar os outros, controlar a 
situação, colocar as coisas em ordem. O lutador que perde a cabeça no primeiro golpe terminará 
no chão. Se conservar a calma, até mesmo quando recebe um golpe, poderá buscar a 
oportunidade de devolver o golpe.  
 
Meu pai começou a lutar box quando eu era uma criança e continuou com suas aulas durante toda 
a minha adolescência. Eu era seguidor dos Yankees, mas morava a algumas quadras de Ebbets 
Field, no Brooklyn – território dos Dodgers – , e logo descobri que aquelas lições seriam de muita 
utilidade.  
 
Anos depois, meu pai me disse que se alguma vez eu fosse atacado, eu teria de imaginar que 
estava num ring, que mantivesse a calma e procurasse os pontos fracos do adversário. Uma das 
regras da liderança pelas quais me guio tem a ver com as primeiras lições, tem a ver com o 
primeiro encrenqueiro que enfrentei. Eu o chamarei Albert. 
  
Quando eu era criança, minha família morava no primeiro andar de uma casa de dois andares e a 
família do meu tio William morava no outro. Willie era o irmão mais velho da minha mãe. Era meu 
padrinho – meu segundo nome é William – e nossas famílias estavam especialmente unidas 
porque ele estava casado com a irmã do meu pai, Olga.  



O tio Willie era agente da policia de Nova York e naqueles tempos os policiais tinham que sair de 
casa de uniforme. Era um homem muito alto e magro, tinha um aspecto muito sério com o 
uniforme e eu ficava impressionado. Muito tempo depois de ter se aposentado, ele sempre vestiu 
terno e gravata. Era um homem tranqüilo e reservado que passava horas lendo o jornal sob uma 
árvore na frente de casa.  
 
Do lado de nossa casa morava outra família. O pai também era policial. Por alguma razão, meu tio 
não gostava dele. Talvez ele tivesse sido injusto ou grosseiro com ele. Ele tinha um filho que se 
chamava Albert, um menino gordo, dois anos mais velho que eu. Eu tinha uns cinco anos; ele 
sete. Albert se aproveitava de seu físico para intimidar as outras crianças. Ele os derrubava e 
sentava encima deles.  
 
Meu tio lia Spring 3100, a revista dos policiais. Eu gostava muito de ler e ainda gosto. Eu folheava 
aquela revista do tio Willie, olhava as fotografias dos bandidos procurados, as novas tecnologias 
da polícia, mas não por muito tempo: meu tio sempre a tirava das minhas mãos. Um dia, ele 
estava sentado sozinho sob a árvore e minha mãe não estava por perto. Ele me chamou. Tinha 
um exemplar de Spring 3100 do lado. - Você quer a revista, certo?  
 
- Sim -respondi.  
 
- Quer ficar com ela?  
 
- Sim!  
 
- Deixe o Albert fora de combate e eu a darei para você.  
 
O tio Willie me disse:  
 
- Olha, teu pai tem te ensinado a lutar. Aplica um par de ganchos como os que teu pai te ensinou 
e o Albert começará a chorar como um neném. Ele é um gordo grosso e os encrenqueiros não são 
tão duros como parecem.  
 
Para mim não estava tão claro, porque Albert pesava muito mais do que eu. Mas, o tio Willie 
mostrou-me a revista e me deixou dar uma olhada, antes de tirá-la e repetir que ela seria minha 
quando eu fizesse o Albert chorar. Pouco depois, meu tio estava sentado sob a árvore e eu vi o 
Albert fazendo suas maldades de sempre empurrando as crianças mais novas. Não lembro 
exatamente como começou. 
 
 Eu o desafiei? Ele me pegou primeiro? Eu fui ajudar alguém? A única coisa que eu sei é que de 
repente eu estava brigando com ele. Comecei a bater no seu rosto, pam, pam, pam, como meu 
pai havia me ensinado, as pessoas começavam a se juntar em volta. O Albert não conseguiu me 
acertar nem uma vez ou, se ele conseguiu eu estava tão entusiasmado que não percebi. O nariz 
dele começou a sangrar, um olho estava ficando roxo e no fim ele começou a chorar e fugiu 
correndo para casa.  
 
Não passou muito tempo antes que a mãe do Albert viesse na nossa casa arrastando seu filho. Ela 
procurou minha mãe e mostrou o nariz ensangüentado e o olho roxo do Albert. De acordo com 
ela, eu era um pequeno monstro. Minha mãe sentiu-se insultada, mas não por mim. “Por que 
você fez isso?”, ela me perguntou.  
 
Eu olhava para o meu tio que estava a poucos metros dali, sob a árvore, e o olhei com a 
esperança de que ele se aproximasse e reconhecesse que era ele havia me envolvido naquilo. Mas 
ele continuou ali tranqüilo como se não soubesse o que estava acontecendo. 
  
- O Albert estava mexendo com as crianças e eu decidi bater nele – respondi.  



 
Minha mãe me deu um tapa, na frente daquelas pessoas. E falou:  
 
- Peça desculpas agora. Hoje à noite eu vou contar para seu pai. Ele sim que vai bater em você.  
 
- Não quero me desculpar – consegui falar- foi ele que começou.  
 
Aquilo me valeu um segundo tapa. Ela tornou a exigir que eu me desculpasse.  
 
Eu sei quando sou vencido. O Albert continuava chorando e eu falei de má vontade:  
 
- Sinto muito Albert.  
 
- Minha mãe nos obrigou a dar as mãos. Eu olhei para o meu tio e pensei: “Pelo menos ele podia 
me dar a famosa revista”. Mas não disse nada. Subi lentamente para o meu quarto. Uns vinte 
minutos depois, a filha dele, minha prima Evangeline veio me ver. Ela trazia aquele exemplar da 
Spring 3100.  
 
- Meu pai pediu para eu te dar isto – ela disse – porque você tem de ficar de castigo o dia todo. 
 
Eu olhei pela janela. O tio Willie continuava sob a árvore. Ele não olhava para onde eu estava, 
mas o vi fazendo um gesto inconfundível com a cabeça, dando-me os parabéns por ter ficado de 
boca fechada sobre nosso acordo e por ter batido no Albert. Aquela noite meu pai chegou em casa 
como sempre e minha contou o acontecido.  
 
Eu ouvia meus pais falando no quarto ao lado. Eu tinha batido no Albert; tinha feito ele chorar; ia 
ficar com má reputação, era preciso me endireitar. Minha mãe falou que era culpa dele por me 
ensinar a lutar boxe e agora ele teria que me dar uma surra daquelas que a gente não esquece. 
Meu pai foi me ver, mas antes de adotar a adequada expressão de desaprovo, ele falou:  
 
- Você bateu no Albert? Meu Deus do céu! Ele é dois anos mais velho que você e pesa 11 kg a 
mais!  
 
Minha mãe estava muito brava. Começou a falar que meu pai estava ajudando a me transformar 
num encrenqueiro. Mas naquela noite não me bateram.  
 
Outras vezes minha mãe tentou que meu pai me desse uma boa surra, mas ele sempre evitou. 
Pouco depois do incidente com o Albert a gente se mudou para Garden City South, Long Island, 
para que eu pudesse crescer longe das influências que eles achavam que podiam me prejudicar. 
 
Quando minha mãe pedia para meu pai me castigar, ele me levava até o porão e fingia me bater. 
Minha mãe nunca soube, mas o que meu pai fazia realmente era me ensinar a lutar boxe. O dia 
da briga com o Albert, sua reação foi espontânea demais para poder fazer o papel de sempre. Eu 
contei como tinha acertado o Albert uma e outra vez e ele me disse:  
 
- Ótimo! Isso é o que eu sempre te falo: “quando começar uma briga você tem que saber daquilo 
que você quer fazer”. Mas ele sempre me lembrava: “nunca brigue com alguém menor do que 
você. Nunca se transforme num encrenqueiro”.  
 
Quando eu vejo um “encrenqueiro”, um dominador, reajo de forma visceral. Quando alguém se 
acha superior e tenta impor sua opinião pela força, eu deixo claro que não tolero esse tipo de 
coação. Se um adversário em alguma negociação ameaça tornar público algo que acredita que vai 
me prejudicar, eu falo: “De acordo, vamos enfrente, vamos chamar uma coletiva de imprensa”. 
Se alguém ameaça com abandonar para conseguir algo eu aceito sua demissão e pronto. 
 



Conselho 2: Uma luta começa com um plano 
Boas intenções não são suficientes. Para ser eficaz é preciso traçar um plano e ter valor para 
executá-lo.  
  
Conselho 2: Uma luta começa com um plano 
No final de 1999, a Empresa de Transportes Metropolitanos começou a ameaçar com uma greve. 
Teria sido uma catástrofe, principalmente porque em Nova York haveria uma festa para receber o 
novo milênio.  
 
O convênio com este escritório expirava à meia -noite do dia 15 de dezembro e os motoristas de 
metrô e de ônibus estavam pensando em parar o trabalho. No estado de Nova York, a lei Taylor 
proíbe que os trabalhadores de serviços públicos façam greve, tendo convênio ou não. Ainda 
assim, os prefeitos anteriores concediam anistia para os grevistas como parte do pacote de 
medidas com o qual eram convencidos a voltar ao trabalho. 
 
A Empresa de Transportes Metropolitanos é um órgão estatal; seus empregados não trabalham 
para a cidade. Mas, como os cidadãos e visitantes de Nova York são os principais usuários de um 
sistema de transporte público que é usado por 8 milhões de pessoas por dia – um terço do volume 
total do país –, a cidade pagaria em sua maior parte as conseqüências de uma greve. Isso tinha 
ficado demonstrado durante as administrações de Lindsay e Koch.  
 
Tínhamos de deter o sindicato. A razão pela qual um líder deve enfrentar os encrenqueiros é 
também a mais simples: é o certo. Um outro motivo era que eu deveria estabelecer uma pauta. 
Como no recreio da escola: se você deixar que alguém tire o dinheiro do seu lanche na segunda-
feira, o mesmo acontecerá na terça, na quarta e todos os dias até que você estiver disposto a 
brigar.  
 
Se tivéssemos permitido que o sindicato paralisasse a cidade ou se tivéssemos aceitado suas 
exigências coagidos pela ameaça da greve ilegal, qualquer outro sindicato poderia fazer a mesma 
coisa. Reunimos os documentos para preparar um requerimento que evitasse a greve. Entramos 
em contato com a equipe de advogados da Empresa de Transportes, mas também pensávamos 
em defender nossos interesses. O caso foi presidido por Michael Pesce, o juiz administrativo 
adjunto do tribunal superior do Brookly n.  
 
Meu conselheiro empresarial, Mike Hess, chamou o juiz Pesce para explicar a gravidade da 
situação. Todos estavam preocupados com a chegada do milênio, o “Y2K”, e Seattle tinha 
cancelado a celebração do novo milênio por medo de ações terroristas. O que Nova York menos 
precisava naquela época era ser tomada como refém por um sindicato que jogava com esses 
temores para conseguir o que não tinha conseguido com negociações adequadas. O juiz 
compreendeu a magnitude da situação e pediu para Mike ir à sua casa para uma reunião de 
urgência.  
  
O Mike apresentou-se na casa do juiz Pesce no Brooklyn às sete horas da manhã do dia 15 de 
dezembro de 1999. Lá fora ainda estava escuro e frio. O juiz recebeu o Mike de roupão. Dois 
advogados do meu escritório e dois do departamento legal do estado estavam lá.  
 
Eu tinha conhecido bem o juiz Pesce em 1996, quando sua namorada, Boonie Walters, que tinha 
trabalhado como voluntária durante minha campanha à prefeitura, morreu junto com sua mãe no 
acidente aéreo do vôo da TWA em Long Island. Pesce tornou-se, então, o porta-voz dos interesses 
das famílias afetadas.  
 
O juiz Pesce adora cozinhar e receber gente em sua casa, inclusive advogados. Ele sentou-se à 
mesa, na cozinha, com todas aquelas panelas em volta, revisou e assinou o requerimento. 



O Mike não ficou surpreso, porque aquela greve teria sido um ato claramente ilegal, mas eu falei 
que precisávamos algo mais. Cabia a possibilidade de que os grevistas desafiassem o 
requerimento pensando que a cidade não faria nada, como sempre.  
 
Precisávamos de uma ordem muito mais contundente. Mike expôs tudo isto ao juiz, que lhe 
perguntou qual era exatamente sua idéia. Mike sugeriu que para cada trabalhador da empresa 
que faltasse no dia 16 de dezembro fosse cobrada uma multa de 25.000 dólares, que aumentaria 
para 50.000 no dia 17 de dezembro, para 100.000 no dia 18 e assim por diante. Além disso, no 
dia 16 de dezembro seria cobrada uma multa de um milhão de dólares do Sindicato dos 
Trabalhadores do Transporte, dois milhões no dia 17, quat ro milhões no dia 18.  
 
O juiz concordou. Porém, todas essas quantias não significariam nada se quem estivesse do outro 
lado da mesa de negociações não acreditasse que essas multas seriam realmente cobradas. Os 
potenciais grevistas tinham de estar convencidos, não apenas de que aquilo que faziam era ilegal, 
mas também que a administração atual era dura o suficiente para fazer que as multas fossem 
pagas. Naquele mesmo dia o sindicato recapitulou.  
 
Na coletiva de imprensa onde anunciamos que a greve havia sido suspensa, Mike Hess estava 
comigo. Um jornalista perguntou com qual critério havíamos estabelecido o valor de 25.000 
dólares. Eu pedi para o Mike responder, e ele começou a falar de “menor produtividade” e “danos 
punitivos”. Nunca soube como chegou nesse número. Mas funcionou. Enfrentar os encrenqueiros e 
não se deixar intimidar não é fácil. A razão pela qual você deve fazer isso quanto antes é que 
desta forma você não terá de fazê-lo com freqüência.   
 
Conselho 3: Estude, leia, aprenda por conta própria 
 
De nada adiantam o valor e a coragem se não há uma curiosidade intelectual que permita que o 
líder se mantenha alerta e atualizado diante dos desafios.  
  
Conselho 3: Estude, leia, aprenda por conta própria 
Minha mãe, Helen Giuliani, exerceu uma enorme influência na minha educação. Ela adorava 
ensinar. Ela tinha se formado como a melhor da sua turma no colegial e tinha feito o magistério, 
mas com a Grande Depressão no seu auge e como seu pai havia falecido, ela teve que começar a 
trabalhar para manter sua família.  
 
Em vez de dar aula para uma turma, ela me transformou no seu aluno favorito. Até onde minha 
memória chega, e antes disso também, eu lembro que ela me dava aulas. Ela gostava 
especialmente de história e me mostrou com convicção que conhecer o passado revelaria a 
completa história do mundo. Costumava ler para mim em voz alta e me encorajava a usar a 
minha imaginação para representar as diferentes cenas.  
 
Ela transformava um simples passeio de carro por Long Island em uma aula, porque me 
estimulava a imaginar como era aquele lugar quando os índios o habitavam e como tinha mudado 
com a chegada de Colombo e dos colonos que o seguiram. Minha mãe adorava os livros e os via 
como uma fonte de prazer mais do que como uma ferramenta ou uma tarefa penosa, e infundia a 
idéia de que um livro podia levar o leitor para qualquer lugar, que podíamos dominar qualquer 
assunto se lêssemos com a devida atenção. Costumava dizer que ler um livro podia nos levar de 
férias.  
 
Ela fora para as ilhas do Pacífico lendo sobre o Havaí e visitara a Toscana lendo O tormento e o 
êxtase, a biografia de Michelangelo, de Irving Stone. Eu morria de vontade de estudar história na 
escola, e quando por finalmente chegou a hora, meus livros me pareceram um tesouro e eu os 
acariciava e os cheirava, fascinado pelos mundos que eram descritos em suas páginas.  
 



Ainda gosto do aspecto, o tato e o cheiro dos livros. Durante meus primeiros anos de estudante 
segui o estrito programa elaborado pela minha mãe: a lição de casa primeiro e a brincadeira 
depois. Conforme fui crescendo, descobri o beisebol e as garotas e comecei a resistir a essa 
disciplina, mas embora sempre encontrasse pretextos para não estudar e terminasse passando 
em claro a última noite antes das provas, o amor pelos estudos nunca me abandonou.  
 
Claro que havia disciplinas que eu gostava pouco e outras que eu não gostava nem um pouco. 
Mas minha mãe me infundiu um grande amor pelo conhecimento e entusiasmo por aprender 
coisas novas.  
 
Ela ensinou- me também uma estratégia educativa: sempre que eu quisesse aprender algo, devia 
tentar ensiná-lo para mim mesmo. Com o tempo, desenvolvi a romântica idéia de que não poderia 
encontrar soluções secretas nos livros. Leio com consciência sobre qualquer assunto com o qual 
me comprometo e o faço com a convicção de que vou aprender coisas que ninguém mais conhece 
sobre esse assunto.  
 
Conselho 4: Não deixe para os especialistas 
 
Todo bom líder deve desenvolver uma base autônoma. Não importa o talento de seus conselheiros 
e colaboradores. Na medida do possível, você deve abordar os problemas com seus próprios 
conhecimentos. 
   
Conselho 4: Não deixe para os especialistas 
Todo bom líder deve desenvolver uma base autônoma. Não importa o talento de seus conselheiros 
e colaboradores. Na medida do possível, você deve abordar os problemas com seus próprios 
conhecimentos. Isso não significa que um prefeito deva saber mais sobre doenças do que seu 
secretário de saúde ou sobre complexidades das contas municipais do que o secretário de 
orçamento.  
 
O gerente de uma empresa de restaurantes não tem de ser um cheff, a maioria dos diretores de 
companhias aéreas não são pilotos qualificados e muito menos mecânicos ou resposáveis pelas 
bagagens. Mas um líder deveria ter adquirido por iniciativa própria conhecimentos sobre as áreas 
que coordena. Qualquer pessoa que for assumir uma organização tem de dedicar tempo a estudar 
conscienciosamente.  
 
No melhor dos casos o líder de um sistema complexo domina um ou dois departamentos. Fui o 
terceiro funcionário mais importante do Departamento de Justiça e Fiscal do Distrito Sul, de forma 
que como prefeito tinha a certeza que conhecia muito sobre a aplicação da lei para contribuir 
significativamente com issso. Mas eu não era especialista em saúde, assistência social ou política 
fiscal. O motivo pelo qual recrutei especialistas foi para me beneficiar de seus conhecimentos e 
idéias, mas nunca confiei cegamente neles. 
 
Meu trabalho como líder era fazer que as peças se encaixassem da forma mais conveniente para o 
conjunto da empresa. Nem sequer o especialista melhor intencionado pode saber se suas 
recomendações para resolver um problema vão entrar em choque ou vão interferir com o enfoque 
escolhido por outro conselheiro. Portanto, eu me guiava por umas idéias e uma filosofia enquanto 
aprofundava nas diferentes áreas, mas minha responsabilidade acima de tudo era adquirir 
conhecimentos úteis. 
 
Desenvolver a competência pessoal não é algo que deva ser feito simplesmente porque é nosso 
dever (embora o seja) nem porque é divertido saber como as coisas funcionam (e é muito). É a 
melhor forma de eliminar preconceitos e pretensões entre as pessoas que querem nos influenciar. 
Suponhamos que alguém – o diretor da sua empresa, a imprensa ou um investidor com influência 
– está tentando dar uma de experto com você e diz com muita certeza de si que “todo o mundo 
sabe que tal coisa se faz assim”. 



 Você terá de ter conhecimento suficiente para saber se o que ele fala é verdade. Isso vai ajudar 
você a distinguir os autênticos especialistas daqueles que apenas parecem, entre aqueles que são 
verdadeiramente competentes e os que são ideologicamente volúveis. 
 
Ter conhecimentos próprios permite ter um ponto de referência e ajuda você a decidir se o 
conselho de alguém é confiável. Ter conhecimentos básicos evita ser manipulado como um 
fantoche. A verdade é que o preparo não pode ser fingido. As pessoas percebem rapidamente a 
mentira e talvez aproveitem da sua ignorância ou você seja chamado de amador.  
 
Mas, se eles sabem que você faz o que deve ser feito e esperam que você coloque sobre a mesa 
seus conhecimentos, é menos provável que tentem enganar você. Você vai perceber que sua 
equipe vai se apresentar para as reuniões melhor preparada e vai cuidar mais suas 
apresentações. 
  
Finalmente, há um fator psicológico que me leva novamente para as aulas de história que a minha 
mãe me dava. Embora eu não possa demonstrar cientificamente, acho que se você lê o bastante 
sobre um assunto você poderá revelar seu mistério e, em última instância, compreender sua 
essência com maior profundidade daquela que poderia derivar da simples observação.  
 
Portanto, se você possui uma mente inquisitiva, você pode se aprofundar no assunto e obter um 
sucesso desconhecido até mesmo para aqueles que dedicaram muito mais tempo. Nem sempre é 
assim, mas, freqüentemente, uma pessoa brilhante que não se deixa travar pelos maus hábitos 
ou pela filosofia “é assim que sempre foi feito” pode se transformar no catalizador da mudança. 
 
Durante as semanas que se seguiram ao desastre do World Trade Center, quando o tempo deixou 
de existir, procurava tempo para aprender mais sobre os problemas que haviam caído sobre a 
cidade e buscava fontes de conhecimento e inspiração. Quando eu leio, gosto de fazer anotações.  
 
Pouco depois de 11 de setembro, a Judith me trouxe um exemplar de Bin Laden: o Homem que 
Declarou a Guerra aos Estados Unidos. Estava cheio de marcas e anotações. Reuni-me com 
Bodansky para falar de seu livro e sentei- me com Henry Kissinger para falar sobre terrorismo 
mundial e conhecer sua opinião sobre sua história e suas ramificações. 
 
Esta forma de aprender a dominar um assunto não era nova para mim. Quando passei para o 
exercício privado da advocacia com Patterson Belknap em 1977, já havia experimentado o 
sucesso como advogado. Mas nunca tinha exercido para um escritório privado e fazia quase oito 
anos que tinha saído da faculdade de Direito. Percebi que ia entrar na área do direito civil, que 
não via desde a minha época de estagiário. Comecei a procurar os textos importantes – sobre lei 
anti-monopólio, procedimentos civis, direito mercantil – e eu os li do começo ao fim.  
 
O juiz MacMahon costumava dizer que o melhor de ser advogado é que você se torna um 
especialista numa grande variedade de assuntos. Ele tinha seu escritório repleto de livros – sobre 
química, biologia etc. – e ele mergulhava em qualquer assunto que tivesse relação com o caso em 
que trabalhava. Mesmo se você esquece tudo quando termina o caso, aprender continua sendo 
divertido. 
 
Tudo isso reforçou em mim o hábito de comprar livros, de ler sobre qualquer desafio diante do 
que me encontrasse. O fato de ter meus próprios conhecimentos sobre cada coisa me ajudou a 
dirigir organizações que antes não compreendia. 
 
Depois do atentado contra o World Trade Center, logo nos transformaríamos no país que ma is 
utilizava a tecnologia do DNA no mundo. Talvez seja esse um benefício que não esperávamos dos 
atentados: realizamos mais análises genéticas do que ninguém. Isso reforçará nossa habilidade 
para utilizar o DNA para identificar pessoas.  
 



Mesmo assim, quando eu li o Genoma, nunca teria imaginado que um dia estaria sentado com o 
examinador médico da cidade de Nova York, o doutor Charles Hirsch, escutando como ele explica 
que na tragédia de 11 de setembro, a identificação da maioria das vítimas será reduzida a buscar 
restos celulares microscópicos. 
 
Às duas e meia da madrugada do dia 12 de setembro de 2001, cheguei na casa do meu amigo 
Howard Koeppel, por onde passava a maioria das noites.Vi parte das notícias com Howard e Beau 
Wagner, um dos agentes da minha escolta de segurança e finalmente, lá pelas três horas fui 
dormir.  
 
Junto da minha cama havia um exemplar da biografia de Churchill, de Roy Jenkins, um livro 
publicado recentemente que estava lendo esporadicamente. Durante o dia não havia deixado de 
pensar em Londres durante os bombardeios e de mencionar isso enquanto ia de um lugar para 
outro na cidade. Estimulava os nova-iorquinos a serem tão valentes como havia sido o povo 
britânico. 
  
  
Embora tivesse deixado a televisão acesa a noite inteira, li até as quatro e meia da madrugada, 
principalmente a parte em que Churchil se torna ministro em 1940, apesar das dúvidas de seu 
partido, principalmente por desespero. Depois, passei diretamente para a batalha da Inglaterra e 
para a forma em que soube manter o valor e a determinação de seu povo enquanto eram 
atacados dia e noite.  
 
Ver como ele enfrentava aquelas horas de escuridão com um otimismo incrível me deu forças. 
Quando terminei a biografia, senti vontade de ler Churchil com suas próprias palavras. Joe Lhota 
me deu seu exemplar de Their Finest Hour, de Churchill, e durante um par de semanas, no 
começo de outubro, eu o levava comigo toda hora. 
 
Por isso eu tinha um método quando chegou o 11 de setembro. Eu não podia dizer “sejam 
valentes”, a não ser que eu estivesse disposto a ir pelas ruas, nem podia dizer para não entrarem 
em pânico por causa do Antrax a não ser que estivesse disposto a ir para os lugares onde se 
suspeitava que o perigo estava. Ali é onde se vê o otimismo do líder.  
 
Se o líder se render, todo o mundo se rende e não há esperança. No meu caso, houve ocasiões, 
principalmente em 1994, quando herdei bilhões de déficit com a prefeitura, em que eu não tinha 
certeza que podíamos vencer. Mas não podia anunciar: “estamos experimentando essa restrição e 
aquela técnica para reduzir a criminalidade e acho que talvez funcione”. Devia acreditar naquilo e 
ter fé. 
 
O líder deve infundir confiança, deve acreditar em seu próprio juízo, em sua gente, até mesmo 
quando eles não acreditam em si mesmos. Às vezes, o otimismo do líder está baseado em algo 
que apenas ele conhece. Mas outras vezes o líder tem de ser otimista simplesmente porque se ele 
não for ninguém será. Você deve tentar lutar, mesmo com más perspectivas.  
 
Menos mal que, a maioria dos líderes, de diretores a prefeitos, não têm de se preocupar por ações 
militares nem pela segurança de um povo em tempos de guerra. Porém, quando minha cidade foi 
atacada pelo ar – a poucos quarteirões do meu escritório, a uns poucos quilômetros da minha 
casa – e milhares de nova-iorquinos morreram, inclusive centenas de pessoas que correram para 
salvar outros, senti- me agradecido por ter estudado a vida de um líder como Churchil. A 
inspiração e a coragem que extrai de ler sobre ele estavam ali quando precisei.  
 
Fonte: Portal Intermanager - acesso em 17/3/2005 
 


