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A mineira Liliane Carneiro Costa acredita mesmo que, em algum momento de nossas vidas, 
tomamos uma decisão que vai dar um novo rumo para nossa vida pessoal e profissional. "Às 
vezes, nem parece uma grande decisão mas, quando olhamos para trás, vemos que foi a partir 
daquele momento que as coisas mudaram - para melhor ou para pior", diz ela. No livro ‘Momento 
de Decisão’, lançado esta semana pela Editora Pearson, ela apresenta 26 cases de pessoas bem-
sucedidas do mundo empresarial, político e cultural, coletados no programa de entrevistas que ela 
mantém, há três anos, na Rede Minas.  
 
Além das entrevistas com a história dos profissionais, Liliane faz também uma análise dos riscos e 
das oportunidades que se apresentaram diante de cada um deles após essa tomada de decisão. O 
objetivo do livro, diz ela, é dividir esse aprendizado com outras pessoas. Entre os depoimentos 
escolhidos estão o do dirigente da Droga Raia, da AngloGold Ashanti, da Impala, do Grupo 
Asamar, Suggar e do restaurante Dona Lucinha.  
 
Liliane Carneiro Costa, há dois anos responsável pela Construtora Lider, que lidera o mercado de 
construção de alto padrão em Belo Horizonte, diz que o seu ‘momento’ foi quando, há 20 anos, ao 
chegar da Suíça, onde foi fazer seu MBA em marketing, desistiu de abrir um negócio próprio e 
cedeu aos apelos do pai, o engenheiro Carlos Carneiro Costa, e ficou na Líder.  
 
Depois de conquistar a capital mineira, desembarcou, com sucesso, em São Paulo. Casada com 
um advogado e mãe de duas crianças, inquieta, Liliane não parou. Há três anos, conseguiu dois 
patrocinadores e apresentou à Rede Minas, a TV educativa mineira, o projeto para um programa 
que divulgasse as práticas gerenciais bem sucedidas. Ela acreditava que havia espaço para um 
programa como esse. E estava certa. Momento de Decisão foi um sucesso desde o começo.  
 
Todas as segundas-feiras, às 13h, Liliane entrevista empresários de todo o País e de todos os 
setores. Lá eles falam de seus ‘momentos de decisão’, como o enfrentaram e quais os benefícios 
que tiveram. Depois de 100 entrevistas, decidiu que já tinha material suficiente. Selecionou os 26 
cases que achou mais expressivos e lançou o livro ‘Momento de Decisão’, que chega agora às 
livrarias de todo o País.  
 
Em suas 256 páginas Liliane discorre sobre as práticas gerenciais e mostra que se sai bem 
também como administradora. Este ano, seu programa de TV comemora quatro anos no ar e vai 
se dedicar apenas às mulheres. Ou seja, em seu próximo livro contará a versão feminina das 
grandes decisões.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 mar. 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 
 


