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Muito se pode aprender nos cursos de Gestão, nos seminários de desenvolvimento 
gerencial e nos Mestrados em Business Administration. Entretanto, algumas 
habilidades vitais ao exercício da gerência não podem ser ensinadas formalmente e 
precisam ser absorvidas através da prática, da observação e do aguçamento 
intencional de certo sexto sentido que os bons administradores, alguns mais depressa 
do que outros, acabam por desenvolver. Uma de tais habilidades é a capacidade de se 
tomar decisões rápidas e acertadas em situações em que não é possível dispor de 
todos os dados da questão que está sendo tratada. Sim, caro leitor, se você exerce 
funções gerenciais sabe muito bem que somente nos livros, nos cursos e em casos 
muito especiais pode-se reunir com calma todos os dados pertinentes de um problema, 
analisá-los sob os vários ângulos relevantes e tomar serenamente as decisões 
racionais que o assunto requer. Na vida real, premido pelo mercado, pelos 
competidores, pelas chamadas "janelas de oportunidades" e por outros fatores 
restritivos à análise profunda e completa dos dados, o executivo não desfruta das 
benesses daquelas condições ideais. Muitas vezes ele precisa agir como o atirador que 
vê os pratos surgirem de lugares inesperados e precisa acertá-los sem ter muito tempo 
para fazer pontaria. É claro que devemos fazer o máximo para evitar a necessidade de 
praticar a chamada "administração tiro ao prato", mas precisamos estar preparados 
para as eventualidades em que ela é inescapável. 

De uma forma geral, podemos dizer que há dois tipos de avaliações rápidas que os 
executivos precisam saber fazer: a de negócios (mercado, planos, estratégias, etc.) e 
a de pessoas. Há casos em que as duas categorias se cruzam, por exemplo quando é 
necessário julgar um negócio com base no que asseguram uma ou mais pessoas. 
Haveria alguma regra genérica, algum princípio geral a ser seguido pelos 
administradores nestes casos? Comecei a perguntar- me sobre isso quando, no início 
de minha carreira no final dos anos 60, observava executivos de alto nível tomando 
rapidamente decisões seríssimas sem medo de errar. Um deles, com quem trabalhei 
diretamente, repetia sempre um provérbio que, em minha opinião, retrata bem o 
citado princípio geral das avaliações imediatas: "Pelo dedo se conhece o gigante", dizia 
ele, acrescentando que "eu não necessito ver um homem inteiro para saber seu 
tamanho, basta ver o dedo". É claro que essa afirmação precisa ser compreendida 
dentro dos limites da razoabilidade, da inteligência, do bom senso, da ética e da 
justiça, para que não se descambe para o terreno da precipitação e da leviandade 
mas, usada com sabedoria, ela pode ser muito útil a todos os gestores.  

Vejamos a avaliação de negócios. Quais os principais "dedos" a olhar quando não 
podemos mergulhar longa e profundamente em seus detalhes? Algumas perguntas 
cruciais precisam ter respostas inequívocas: Alguém já obteve sucesso com a idéia? 
Onde e em que circunstâncias? A tecnologia já está consolidada ou, no mínimo, tem 
grandes chances reais de estar quando o negócio estiver decolando? A operação do 
negócio exige habilidades especiais não facilmente encontráveis no mercado de 
profissionais? Há real perigo de tal negócio vir a tornar-se apenas uma nuvem 
passageira? Está havendo no ramo alguma "corrida do ouro"? O que se tem a ganhar e 
o que se tem a perder, ao decidir-se entrar ou não no negócio em questão? O plano 
apresentado contém indícios de otimismo exagerado? O negócio é bom em si ou está 
sendo criado para apoiar outro que vai mal dentro da empresa? Os objetivos do 
negócio são essencialmente os da empresa e seus acionistas ou há neles interesses de 



terceiros? É claro que se pudermos responder a todas as perguntas não estaremos 
mais fazendo avaliações rápidas mas se dispusermos apenas de uma ou outra resposta 
e elas forem negativas, então tais "dedos" bastam para barrar a idéia ou, pelo menos, 
mandá-la para um check-up rigoroso em que a premência de tempo passa a não mais 
existir, mesmo sob o risco de perda da "janela de oportunidade".  

Sobre a avaliação de pessoas. É absolutamente desejável que ela seja feita de forma 
ponderada, profunda e contínua, evitando-se rótulos, chavões, preconceitos e 
simplismos. Mas a roda-viva empresarial nos coloca em contato com tantas e nos 
exige, vez ou outra, posicionamentos tão rápidos que não há como fugir à procura de 
"dedos" na tentativa de identificar gigantes (ou anões). Eu diria que alguns "dedos" 
caracterizam negativamente certas pessoas: o egoísmo, a vaidade, a dissimulação 
(entendida como a falta sistemática de posições claras e sinceras), o desrespeito a 
colegas e subordinados, a obscuridade e a tortuosidade na exposição de suas idéias. 
Nesta área - capacidade expositiva -, aliás, podem ser encontrados "dedos" que 
identificam as melhores pessoas com quem trabalhar e em quem confiar. É fácil 
distigüir as pessoas que realmente sabem o que estão falando daquelas que apenas 
têm a habilidade de se esconder atrás de belas e rebuscadas palavras. O grande René 
Descartes dizia que "tudo o que se sabe bem, enuncia-se com clareza e explica-se com 
facilidade". Quem pensa com clareza apresenta com clareza e, quando um plano é 
concebido por alguém incapaz de apresentá-lo de maneira cristalina, é melhor tomar 
esse "dedo" como alerta. 

E há, ainda uma observação final: todo bom administrador tem e precisa ter intuição, 
faro, ou qualquer outro nome que se deseje dar àquela voz interior que nos assopra ao 
ouvido quando precisamos avaliar rapidamente negócios ou pessoas. Ela não é 
infalível, mas não deve ser desobedecida porque é mais fácil a nosso espírito absorver 
um erro cometido com a aprovação do instinto do que outro em que se incorreu apesar 
dos alertas da voz interior. 
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