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Tradução de Susana Valdez

A presente obra respeita as regras do Novo Acordo Ortográfico.
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Prefácio

A ARTE E NÃO A GUERRA

No Ocidente, quando pensamos em guerra, imaginamos dois gene-
rais inimigos virando tropas desregradas uma contra a outra. No 
fi nal da batalha, o lado vencedor é aquele com o maior número de 

soldados em pé. Portanto, naturalmente, quando ouvimos falar de um livro 
intitulado Arte da Guerra para Mulheres, pensamos na batalha, em baixas, 
brutalidade.

Mas Sun Tzu (de apelido Sun, Tzu signifi cando Sr.), o autor de Arte da 
Guerra há cerca de 2500 anos, era chinês, e os chineses pensam na guerra 
de uma forma mais distinta do que os ocidentais. Para eles, a guerra não 
gira em torno da luta. Trata-se de determinar a forma mais efi ciente de ob-
ter a vitória com o menor número de batalhas possível.

É importante não esquecer esta distinção entre as fi losofi as ocidentais 
de guerra e as orientais. Na verdade, a base do meu livro está nesta diferen-
ça. A Arte da Guerra de Sun Tzu, estudada por centenas de líderes, políticos 
e empresários de todo o mundo, não trata de guerra de forma alguma. En-
globa um conjunto de competências estratégicas concebidas para a ajudar a 
conseguir alcançar o seu objetivo da forma mais efi ciente possível.

Esse objetivo pode ser uma vitória militar, mas também pode ser 
ganhar no campo de batalha empresarial — quer procure levar a melhor 
sobre a concorrência ou “simplesmente” lutar para ganhar uma promoção 
no trabalho.

Seja qual for o seu objetivo, os princípios do Mestre Sun continuam 
os mesmos e também as suas estratégias: a recomendação deste autor tem 
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sempre como objetivo alcançar o melhor resultado com o menor número 
de batalhas possível.

É por isso que a Arte da Guerra de Sun Tzu é especialmente apro-
priada para as mulheres. Sejamos realistas: independentemente da nossa 
inteligência e sucesso, há poucas pessoas que se sentem confortáveis em 
situações ou confrontos diretos, nos quais o triunfo de um signifi ca a der-
rota do outro. Temos uma vocação natural para a negociação e resolução de 
problemas; a maioria das pessoas prefere situações mutuamente benéfi cas a 
situações em que o vencedor leva o saque.

Mas há outra razão pela qual a Arte da Guerra é especialmente apro-
priada para nós. Apesar de o livro de Sun Tzu focar a aplicação de estra-
tégias, todos esses estratagemas começam com o conhecimento profundo 
das pessoas com que estamos a lidar e do nosso ambiente. Mas ainda mais 
importante do que isso, também exige que nos conheçamos — os pontos 
fortes e fracos, as metas e os medos. Por outras palavras, este livro não é 
sobre a aplicação fria e desapaixonada, mas, antes sobre a integração de nós 
mesmos nas estratégias que iremos empregar. É sobre a construção natural 
de quem somos e sobre como abraçar a nossa personalidade e talentos úni-
cos para alcançar o que queremos. 

A não ser que esteja disposta a analisar os seus problemas pessoais, 
fi losófi cos e emocionais, não pode compreender aprofundadamente a apli-
cação das ideias de Sun Tzu. Não distinguirá o tangível do abstrato ou o 
emocional do racional. Este livro ensinar-lhe-á a avaliar as suas responsa-
bilidades e a planear as estratégias para as transformar em mais-valias. Da 
mesma forma, irá explorar como é que as suas principais competências se 
podem transformar nas suas principais fraquezas.

Não está perante um livro dedicado ao bem-estar. (Mas estou confi ante 
que se sentirá bem ao lê-lo.) Não é um livro motivacional. (Mas garanto-lhe que 
se sentirá motivada a alcançar o que quer, assim que terminar de o ler.) No fi nal 
de contas, o objetivo é oferecer às mulheres estratégias de que todos precisamos 
para superar os obstáculos necessários para alcançarmos o que queremos.

Nas próximas páginas irá aprender a:

• Ganhar sem confronto.

• Integrar por completo os seus princípios nas exigências práti-
cas do seu trabalho. (Pode ser bem-sucedida sem pôr em causa 
a sua integridade.)

• Desenvolver a capacidade vital de possuir uma visão panorâ-
mica e dominar um pensamento estratégico na sua totalidade.
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• Tornar-se mais inovadora, adaptável e criativa, integrando o 
seu próprio estilo e fi losofi a em todas as ações.

E, talvez mais importante do que isso, irá aprender a:

• Traduzir as estratégias universalmente aplicáveis da Arte da Guerra 
de Sun Tzu em ferramentas que pode utilizar para ser bem-sucedida em 
qualquer atividade.

Ao dominar as estratégias de Sun Tzu, verá o que escapa às outras 
pessoas e ouvirá as mensagens silenciosas que elas não conseguem.

Este livro foi escrito para si

Pode tornar-se numa especialista em estratégias, quer ambicione ser dire-
tora-geral executiva, empresária, professora, corretora de Bolsa, realizadora 
de cinema ou astronauta. Mesmo se o seu objetivo seja ser uma boa mãe e 
uma pessoa mais feliz (e estes são, sem dúvida, objetivos notáveis), estudar 
a Arte da Guerra para Mulheres ajudá-la-á a transformar as suas desvanta-
gens em vantagens.

Quer esteja mais confortável em sapatos de cristal ou botas de com-
bate, pode aprender a pensar como uma verdadeira estrategista e guerreira.

Não há limites quando domina a Arte da Guerra de Sun Tzu.

Uma abordagem holística à vitória

Uma nota fi nal antes de começarmos.
Apesar de esperar que este livro capacite as mulheres, não é anti-

-homem. Eu adoro os homens. Estou em dívida para com os homens que, 
ao longo da minha carreira, levantaram-me a moral simplesmente porque 
queriam genuinamente que fosse bem-sucedida. Mas não podemos igno-
rar o facto de que as mulheres têm talentos únicos que, se aproveitados, as 
irão ajudar a nivelar o campo de jogos empresarial. Já não temos de fazer 
as coisas tal como os homens as fi zeram — podemos fazer as coisas à nossa 
maneira.
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Os homens adaptaram-se a conceitos de guerra e batalha, tal como 
um peixe dentro de água. Durante milhares de anos, os homens lutaram 
todas as batalhas. Desde o campo de batalha ao escritório do canto, foram 
treinados para pensar como guerreiros.

Eles podem não se importar com isso, mas essa abordagem não é a 
indicada para nós.

O meu objetivo aqui é analisar as estratégias que podem ajudar todas 
as mulheres a celebrar a sua feminilidade ao máximo, enquanto ganham a 
liberdade de voar a grandes alturas, a nível pessoal e profi ssional.

Arte da Guerra é sobre a vida, a morte, o medo, a coragem, o subterfú-
gio, a integridade, a vitória e a derrota, a honra e a desonra, o lucro e o pre-
juízo, a imprevisibilidade e a simplicidade, a responsabilidade e a obrigação.

É também acerca das relações e sobre como interagir com os que 
considera generais, os seus companheiros soldados — até mesmo os seus 
concorrentes.

Principalmente, tudo se resume a como lida com as cartas que a vida 
lhe deu — é uma abordagem holística ao triunfo.
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Introdução

SUN TZU E A SUA ARTE DA GUERRA

Antes, queria casar com um milionário. Agora quero tornar-me 
num.”
Assim se podia ler num painel publicitário de uma agência de em-

prego que recentemente me chamou à atenção.
O que me surpreendeu foi o quão universal este sentimento se tornou 

— não são apenas mulheres americanas que se querem tornar bem-sucedi-
das no negócio. Encontramos a mesma atitude entre as mulheres canadianas, 
alemãs, francesas, chinesas e inglesas. É um fenómeno internacional, um laço 
entre as mulheres que ultrapassa e atravessa as fronteiras culturais e nacionais.

Na maior parte do século vinte, as pessoas pensavam ser impossível 
as mulheres alcançarem tudo o que queriam; disseram às mulheres que as 
tentativas de “ter tudo” as tornavam física e mentalmente frustradas e opri-
midas.

Era um disparate.
De modo a competir num mundo dominado pelos homens, nós, as 

mulheres, tivemos sempre de ser duas vezes melhores nos nossos trabalhos 
— levando para casa uma pequena parte do ordenado.

Independentemente de os homens pensarem que conhecem bem as 
mulheres, apenas uma mulher sabe o grau de difi culdade de ser mulher. 
Darwin podia estar a referir-se à capacidade silenciosa das mulheres quan-
do falava da sobrevivência do mais forte. Mas, hoje, que já sobrevivemos 
milhares de anos como cidadãs de segunda, chegou o momento de pros-
perarmos — no emprego e nas nossas vidas. E este livro pode ajudar-nos.
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Verdades antigas (mas eternas)

A sabedoria de Sun Tzu pode ser antiga, mas é eterna. A Arte da Guerra 
inspira-se na fi losofi a taoista, baseada na observação das regras existentes 
na natureza. Ao estudar a natureza durante mais de cinco mil anos, os fi ló-
sofos taoistas criaram um conjunto de princípios que acreditavam governar 
todos os seres vivos, incluindo os humanos.

Já que o Mestre Sun baseou o seu livro em princípios universais, não 
é surpreendente que possa ser aplicado a todos os aspetos das nossas vidas, 
incluindo às nossas carreiras. Na verdade, fi co admirada por ninguém — 
até hoje — ter escrito um livro que ensine as mulheres a aplicar as estraté-
gias da Arte da Guerra às suas carreiras e vidas.

No fi nal de contas, Sun Tzu acreditava que a melhor estratégia era vencer 
sem lutar. O que será que nisso não desperta o interesse de todas as mulheres?

As estratégias sobre as quais irá ler nestas páginas são ideias para as 
principais competências inatas da mulher. Há milhares de anos que as mu-
lheres vivem em sociedades dominadas pelos homens, aprendendo o valor 
de parecerem mais submissas do que são na realidade. Aprendemos a dei-
xar os homens pensar que mandam e a como levar a nossa adiante, fi ngin-
do que concordamos com as decisões deles.

Instintivamente, as mulheres utilizaram sempre algumas das estraté-
gias da arte da guerra chinesa para negociar com os maridos, amantes, fi -
lhos, patrões, amigos, clientes e fregueses. Apenas não tínhamos consciência 
de que, na verdade, éramos estrategistas disfarçadas. Chegou o momento de 
desenvolvermos as nossas competências inatas e aprendermos a utilizar o le-
que completo de estratégias e táticas presentes na Arte da Guerra de Sun Tzu.

Porquê este livro específi co? Porque entre todos os tratados antigos 
dedicados a estratégias — e foram escritos muitos na antiga China —, a 
Arte da Guerra de Sun Tzu, escrita antes de 512 a.C., é atualmente a mais 
popular para o mundo dos negócios — e com justifi cação. É infi nitamente 
adaptável ao ambiente laboral de hoje em dia.

Porque as lições são tão poderosas, vamos dar um passo atrás e ver de 
onde advém esta sabedoria.

Apresento-vos Sun Tzu

Onde houver poder, provavelmente encontraremos também Sun Tzu — 
em Wall Street, na Colina do Capitólio, nas prateleiras dos escritórios de 
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canto mais sofi sticados. Em audiências do congresso, os membros — até 
mesmo um ou outro congressista ou senador — pegam nas suas edições de 
bolso da Arte da Guerra e folheiam as páginas, perguntando-se qual será a 
melhor estratégia para utilizar naquele momento.

Mas apesar de quase todas as afi rmações no livro parecerem relevan-
tes, poucos leitores são capazes de encontrar a estratégia indicada para virar 
a maré a seu favor. Inevitavelmente, acabam frustrados.

É uma reação comum.
Num certo domingo de manhã, recebi uma chamada do Japão. 

Um coronel da marinha norte-americana colocado lá telefonava-me 
para me dizer o quão gostara de estudar Th ick Face, Black Heart [Cara 
de póquer, coração negro], um dos meus livros anteriores. À medida 
que conversávamos, começou a falar mais sinceramente, a abrir-se co-
migo.

Por fi m, confi denciou que, como ofi cial da marinha, fazia parte do 
treino dele estudar Sun Tzu. Acrescentou que, para dizer a verdade, já tinha 
lido várias vezes a Arte da Guerra de Sun Tzu, mas ainda não percebia ver-
dadeiramente a obra.

Foi a queixa mais comum que já ouvi de clientes, amigos e leitores. 
Dizem-me que não foram realmente capazes de assimilar, compreender e 
aplicar a Arte da Guerra de Sun Tzu, mesmo depois de várias leituras. Não 
se deve à falta de inteligência, mas, pelo contrário, porque o Mestre Sun não 
escreveu a Arte da Guerra tendo em vista criar um best-seller. Escreveu-o 
para conseguir um trabalho.

Como a Arte da Guerra de Sun Tzu ganhou vida

Sun Tzu não era um militar quando escreveu o tratado da arte da guerra. O 
Mestre Sun, agricultor de profi ssão e um fi lósofo autodidata, descendia de 
uma família chinesa intelectual e militar.

Sun desfrutou da vantagem única de ter acesso completo a livros mi-
litares raros, porque o seu avô era um general militar.

E isso foi um grande feito. Nos tempos antes do papel e do prelo, todas 
as cópias de livros precisavam de ser criadas à mão em folhas de bambu ou 
madeira. Por conseguinte, havia muito poucos livros em circulação e os 
livros militares — dada a sua natureza técnica — ainda eram mais raros. 
Não era invulgar que os detentores de uma cópia de um livro sobre a arte 
da guerra — já que todos os livros sobre estratégia militar eram do conhe-
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cimento público — salvaguardassem o objeto quasi-sagrado com as suas 
vidas.

Consegue-se claramente detetar os antecedentes de Sun refl etidos na 
Arte da Guerra. As suas estratégias são baseadas nas campanhas anterior-
mente bem-sucedidas e num conhecimento da natureza, algo natural para 
um agricultor.

Passou muito tempo à procura de estratégias extraordinárias no 
mundo vulgar que o envolvia. Reparou, por exemplo, como a água muda o 
seu percurso quando se confronta com um obstáculo e, ainda assim, tem a 
capacidade — com o passar do tempo — de corroer tudo que se atravessar 
no seu caminho. Ou como a árvore mais profundamente enraizada se par-
te, perante ventos fortes, enquanto uma aparentemente frágil folha de erva 
irá simplesmente curvar-se — e sobreviver.

Além do seu passado agrícola e o contacto com a estratégia militar, há 
outro fator que torna Sun Tzu único.

Por volta de 532 a.C., Sun, com cerca de dezanove anos, fugiu para 
Wu (a sul da atual Xangai), depois de o seu pai — um guerreiro — se rebe-
lar contra a realeza em poder. Sun Tzu esteve escondido durante vinte anos. 
Durante essas duas décadas, conheceu, em primeira mão, o dia-a-dia sofri-
do das pessoas comuns e desprivilegiadas. Compreendeu a dor da vida real.

Sun Tzu não tinha um professor ilustre, nem provinha de uma família 
altamente distinta ou real. A sua sabedoria emergia da sua capacidade apu-
rada de observação, dos seus estudos pessoais, dos desafi os que enfrentou e 
da contemplação do desabrochar da natureza e do mundo à sua volta.

Em jovem, escreveu Bing Fa (“Bing” signifi cando soldado, “Fa” arte; 
a combinação foi traduzida ao longo dos séculos como Arte da Guerra) 
como um currículo, na esperança de conseguir um trabalho como o co-
mandante militar do rei de Wu.

Mesmo dado o seu passado humilde, o objetivo não é tão invulgar 
como parece. Sun Tzu viveu durante a guerra civil de 550 anos da China. 
Qualquer pessoa que pudesse oferecer aos reis e senhores feudais estraté-
gias que garantissem o domínio sobre os seus rivais teria emprego garan-
tido, independentemente do seu passado humilde. Qualquer pessoa que 
pudesse apresentar estratégias que ajudassem um rei a atingir o seu objetivo 
passaria de plebeu a superestrela de um dia para outro.

Tentados pela promessa de fama, riqueza e glória, mais de dois mil 
livros de estratégia militar foram escritos, entre os quais o de Sun Tzu.

O rei de Wu, intrigado pela Arte da Guerra de Sun Tzu, contratou-
-o na capacidade de comandante militar e testou a sua estratégia. Durante 
uma batalha, com um exército de apenas vinte mil homens, o Mestre Sun 
derrotou o Reino de Zhou, com uma contingência de duzentos mil homens. 
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Em 1772, a Arte da Guerra de Sun Tzu foi traduzida para francês. 
Acredita-se amplamente que Napoleão leu e adotou muitas das estratégias 
do Mestre Sun. Durante a Operação Tempestade do Deserto (a primeira 
guerra iraquiana de 1990-1991), bem como na guerra do Iraque que iniciou 
em 2003, todos os ofi ciais da marinha norte-americana receberam uma có-
pia da Arte da Guerra como parte do equipamento normal de batalha. 

Sun Tzu queria que a Arte da Guerra 
fosse de compreensão difícil

A difi culdade que o coronel da marinha — e muitos outros — têm em 
compreender o que Sun Tzu procurara dizer tem muito pouco a ver com o 
leitor e muito mais a ver com o próprio autor.

Por um lado, Sun nunca teve como objetivo que o livro fosse lido por 
um vasto público. Pela linguagem, forma e construção da sua escrita, acre-
dita-se que estava — em grande parte — a escrever o livro, não apenas para 
o seu empregador, mas também para si mesmo, preocupando-se mais com 
a sua perceção do que com a prosa.

Os escritores compreendem bem a razão pela qual uma pessoa pode 
adotar esta abordagem. Obtém-se um conhecimento mais aprofundado de 
um determinado assunto, escrevendo sobre o mesmo. Ao registar as suas 
observações em papel, pode rever facilmente o pensamento e aprofundar 
ainda mais o seu signifi cado.

O facto de Sun Tzu ter escrito de uma forma tão críptica e abstrata 
apoia o argumento que ele planeava que o seu trabalho fosse apenas lido 
por si — e pelo seu empregador. A História diz-nos que o rei de Wu não 
compreendia completamente a essência do livro, razão pela qual Sun foi 
rejeitado sete vezes antes de o rei concordar vê-lo. Além disso, durante a 
sua entrevista de emprego, pediu a Sun Tzu uma demonstração da arte da 
guerra dele. Além disso, se o rei tivesse percebido o poder do livro de Sun 
Tzu da primeira vez que o leu, não teria recusado repetidamente empregar 
Sun apesar das recomendações acérrimas do seu ministro dos Negócios 
Estrangeiros.

Mas acredito que há uma segunda razão pela qual o texto original é 
de compreensão tão difícil. Para salvaguardar o seu conhecimento, o Mes-
tre Sun deliberadamente tornou-o obscuro, para que o rei fosse forçado a 
depender dele para a sua interpretação, depois da sua contratação.

Esta tática trouxe três benefícios. Primeiro, garantia que Sun Tzu con-
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tinuaria empregado. O rei não podia simplesmente ler a Arte da Guerra, 
implementar a estratégia e despedir Sun. Precisava do autor por perto para 
que lhe explicasse exatamente o que o texto queria dizer e a melhor forma 
para o implementar.

Segundo, tornando o texto difícil de analisar, Sun Tzu não tinha de 
estar demasiado preocupado com o roubo dos seus segredos, no caso de o 
inimigo apanhar o seu manuscrito. (Uma das razões pelas quais o general 
George S. Patton foi capaz de derrotar o general alemão Erwin Rommel em 
África, durante a Segunda Guerra Mundial, foi porque Patton estudara o 
livro de Rommel sobre a guerra e sabia as jogadas que Rommel iria prova-
velmente fazer em determinadas situações.)

Terceiro, mantendo o conhecimento obscuro, Sun Tzu podia pro-
teger-se de ameaças de outros em relação ao seu próprio exército. A sua 
decisão de não tornar todo o seu conhecimento imediatamente acessível 
relembra o mestre de kung-fu que nunca ensina a tática fi nal e mais mortal 
aos seus alunos. Se lhes ensinasse tudo o que sabia, podiam usar aquelas tá-
ticas um dia para o eliminar. A sua indiscrição podia resultar na sua morte.

Se Sun Tzu quisesse abrir uma escola para ensinar ou transmitir a sua 
sabedoria para a posteridade, como Confúcio fez, teria apresentado exem-
plos de como pretendia exatamente que aquelas estratégias fossem utiliza-
das. O Mestre Sun apresentou-se misterioso e indispensável ao não indicar 
exemplos, pormenores específi cos, nem referências históricas sufi cientes 
para demonstrar como pretendia que o seu conhecimento fosse empregue. 

Desta forma, a procura para compreender Sun Tzu continuou, man-
tendo, tanto os ocidentais, como os chineses, intrigados por mais de 2500 
anos. 

Os académicos exploraram aprofundadamente a história chinesa 
para perceber exatamente como aplicar a teoria de Sun Tzu, e parece que 
cada um tem a sua interpretação. Há mais de duas centenas de versões in-
glesas da Arte da Guerra de Sun Tzu que são mais ou menos traduções e 
adaptações, enquanto os académicos chineses criaram milhares de versões 
comentadas, com exemplos e interpretações, ao longo de mais de dois milé-
nios, procurando solucionar o enigma de Sun. E, ainda assim, durante todo 
esse tempo, nunca foi redigida uma versão deste trabalho exclusivamente 
para as mulheres — até hoje.

Ao longo do livro, concedi espaço para que refl etisse sobre como ado-
tar estas estratégias como suas. Espero que este livro não apenas a instrua, 
mas também funcione como um espelho, revelando aonde está, para onde 
vai e o que tem de fazer para lá chegar. Também funcionará como um plano 
para o seu currículo exclusivo.
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Capítulo 1

JI (PLANEAMENTO) 
OS ELEMENTOS DA ESTRATÉGIA

Antes de travar uma guerra, deve-se examinar os cinco elementos 
que governam o sucesso. Apenas nessa altura, poderá fazer uma 
correcta avaliação.
Esses cinco elementos são: 1. Tao (postura moral ou ética); 2. Tien 
(sentido de oportunidade); 3. Di (terreno ou recursos); 4. Jian (li-
derança); 5. Fa (gestão).

O primeiro capítulo da Arte da Guerra de Sun Tzu inclui a mensagem 
central do livro e todos os princípios que serão desenvolvidos nos 
doze capítulos seguintes.

Sun Tzu inicia este capítulo com a discussão do conceito chamado 
“Ji”1. Ji tem um leque de signifi cados abrangentes: organizar e planear, pre-
ver, comparar e analisar. Todos estes elementos fazem parte da estratégia 
“pré-guerra” — por outras palavras, são as medidas que deve tomar antes 
de dar o primeiro passo.

Assim que perceber estas fases de planeamento da vida, todas as res-
tantes estratégias do Mestre Sun se tornarão um hábito. Portanto, examina-
rei este primeiro capítulo aprofundadamente. De acordo com Sun, deve-se 
compreender que as fases de planeamento de qualquer ação são compostas 
por cinco elementos que governam o sucesso.

1 Para falar com toda a exatidão, algumas traduções introduzem a palavra shi, que signifi ca 
“começar” ou “iniciar”, antes da palavra ji. O texto original apenas utilizava a palavra ji.
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TAO: A sua postura moral e a motivação orientadora das suas 
ações. Se a sua postura moral for íntegra, os colegas estarão dis-
postos a lutar pela sua causa.

TIEN: Sentido de oportunidade. Existem certas alturas em que 
deve avançar e outras alturas em que é bastante melhor esperar. 
Tien permite-lhe saber o que deve decidir.

DI: “Terra”, “terreno” ou “recursos”. Di refere-se aos obstáculos 
que enfrenta na sua viagem para o sucesso. Viaja por uma área 
plana? Por outras palavras, está tudo a correr bem no trabalho 
— ou cada tarefa assemelha-se a escalar uma grande monta-
nha? Di também inclui as distâncias que precisa de viajar para 
alcançar o seu objetivo.

JIANG: “Liderança”. Sun Tzu acreditava que um líder precisava 
de ser sábio, fi el, benevolente, corajoso e rígido.

FA: “Método” ou “como saber fazer” — o que, hoje em dia, cha-
maríamos de gestão. O seu “exército” deve ser bem organizado, 
disciplinado e responsável e, na qualidade de líder, deve ser forte 
e implacável nas suas tentativas de manter a ordem. (Repare que 
o Mestre Sun adotou os elementos paradoxos de Tao e Fa como 
parte do seu pensamento estratégico. Explicar-lhe-ei como 
pode dominar o equilíbrio entre os dois.)

O que não pode esquecer quando adota uma estratégia

Os que planeiam cuidadosamente as suas estratégias alcançarão 
a vitória. Os que planeiam imprudentemente as suas estratégias 
alcançarão a derrota.

1. Nenhuma das estratégias da Arte da Guerra de Sun Tzu deve ser consi-
derada individualmente. Todos os elementos estão inter-relacionados. Por 
outras palavras, a estratégia não é unidimensional, mas multidimensional.

Mas, infelizmente, os livros são unidimensionais e apenas podem 
transmitir um elemento de cada vez. À medida que lê, aperceber-se-á como 
as várias peças se encaixam. Não se preocupe, eu vou ajudar.
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2. Brinque com o poder do paradoxo. A fi losofi a taoista, na qual a Arte 
da Guerra de Sun Tzu é baseada, reconhece que o bem e o mau não são 
forças opostas. Os opostos não são absolutos. Pelo contrário, estão relacio-
nados — da mesma forma que conhecemos a beleza por também já termos 
visto a fealdade e apenas conhecemos o baixo em comparação com o alto. 
No Taoismo, na Arte da Guerra, não existe certo e errado, preto e branco. 
Todas as ações têm o seu tempo e lugar, e a mesma ação irá originar dife-
rentes resultados quando o adversário ou circunstâncias diferem. Confusa? 
Ainda bem. Este é o primeiro passo para compreender a Arte da Guerra; 
tem de abandonar a sua ligação com as realidades concretas e, em vez disso, 
abraçar o leque inteiro de cores do paradoxo e da ambiguidade. Esta é a 
base da arte da guerra e da arte da vida.

3. Não procure regras nem consistência. A única regra é que não há re-
gras. As histórias utilizadas para dar vida à Arte da Guerra são apresentadas 
para que compreenda melhor a mensagem; não são fórmulas a seguir. As 
subtilezas específi cas à sua situação — você, o seu adversário, o ambiente, 
o sentido de oportunidade — não serão exatamente os mesmos que as de 
outra pessoa; portanto, o resultado não pode ser o mesmo. Quando muda 
apenas um elemento, toda a imagem é alterada.

Tal como Sun Tzu escreveu: “A estratégia que o levou à vitória pode 
não ser replicada da mesma forma.” 

4. A estratégia não se baseia em exercitar excessivamente o cérebro. É 
necessário perceber o seu lugar no mundo que a rodeia. Visualize a água a 
correr, rio abaixo, em direção a um lago ou oceano. Há um destino, mas o 
curso irá mudar de acordo com a área. A estratégia não se resume às regras, 
mas há adaptação.

Baseando-nos nisto, vamos explorar os cinco elementos — Tao, Tien, Di, 
Jiang e Fa — mais aprofundadamente.

1.1.
Tao (Integridade): 

como tomar decisões vencedoras

Armado com o sentido de retidão e com as bênçãos do Céu, o 
seu exército tornar-se-á destemido. Consequentemente, esta-
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rão dispostos a viver e morrer pelo objetivo de conseguir uma 
vitória.

De todas as cinco estratégias que compõem a Arte da Guerra de Sun Tzu, 
Tao é a mais importante. Não foi aleatoriamente que o Mestre Sun colocou 
Tao em primeiro lugar no seu livro clássico sobre a estratégia.

Tao pode ser traduzida por “a forma, a justiça ou moralidade”, mas 
isso é apenas o início. Tao é defi nida como a força por detrás de toda a cria-
ção. Como Lao Tzu, o principal fi lósofo taoista, afi rmou quando descrevia 
o que nós, no Ocidente, chamados de Deus: “Não sei o que Lhe chamar, 
chamo-Lhe «Tao».”

(Nota: Em antigos escritos chineses, todos os pronomes estão implí-
citos. Portanto, tomei a liberdade de usar a forma feminina quando apro-
priado.)

Todas as coisas boas, brilhantes, íntegras, criativas, inovadoras, eufó-
ricas, doces e alegres são baseadas em Tao — o caminho honrado. 

Como é que tomo as decisões certas?

A pergunta que provavelmente já quer colocar é: Como posso usar Tao 
para me ajudar no trabalho? Pode ser tentador colocar os proveitos ime-
diatos nos nossos trabalhos antes de fazer o que é certo, mas é sempre 
um erro. E quase sempre tem consequências dolorosamente contrapro-
ducentes. 

Quando uma pessoa trabalha contra Tao, espera-lhe má sorte. Como 
o grande fi lósofo chinês, Mung Tzu, disse: “Tao está sempre do lado dos 
honrados”. Quanto mais a nossa natureza se aproximar de Tao, mais desfru-
tamos de felicidade e sucesso.

A seguinte lista pode ajudá-la a tomar as decisões certas.

A estratégia Tao de tomada de decisões

1. Pergunte a si mesma: “O seu objetivo é honesto?” Sempre que toma uma 
decisão, esta pode ser avaliada numa escala desde certo a errado. Antes de 
tomar qualquer decisão, tem de se perguntar qual é a motivação.
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Por exemplo, se calhar, ambiciona uma promoção. Mas simplesmente 
ambicionar um título elaborado ou um escritório de canto, não é consisten-
te, nem inconsistente com Tao. É um simples desejo.

Certifi que-se que sabe por que razão quer uma promoção. É por cau-
sa do aumento? Pelo reconhecimento? Para esfregar na cara da colega com 
a qual concorre?

Pode ser motivada por todas estas razões; até é possível que a ajudem 
a subir na empresa. Mas a não ser que goste de fazer o trabalho associado à 
nova posição, está a garantir a sua derrota.

Por exemplo, em muitas empresas, o título de gestor de vendas é mais 
prestigiante do que o de vendedor. Contudo, se odeia gerir pessoas, não 
gosta de fazer trabalho administrativo e prefere interagir com os clientes, 
então, uma promoção é apenas a receita para o desastre.

Se o seu objetivo não é honrado, irá eventualmente sofrer. 
Quando faz o que é certo pela razão certa, espera-lhe 

o resultado certo.

O caso da Joana2 é um exemplo de integridade. Quando ela deixou 
uma empresa da Fortune 1003 para se juntar a um novo negócio, deixou 
para trás uma reforma de um milhão de dólares. Mas tal como ela me con-
tou: “Era a coisa certa a fazer. Troquei um milhão de dólares por um sonho.”

No mundo atual de negócios de rápido crescimento, nunca se terá 
informações sufi cientes para tomar uma decisão “segura”, uma decisão com 
a garantia absoluta de que é a escolha certa. Quando estou indecisa, coloco-
-me uma pergunta simples: “Será esta a medida mais honrada?”

Tao orienta-a sempre para a vitória, embora, por vezes, o resultado 
certo possa levar algum tempo a surgir.

2. A segunda pergunta que se tem de colocar antes de tomar qualquer 
decisão é: Estarei a ser infl uenciada pelo meu ego? Os egos de tamanhos 
desproporcionais conservam as sementes da autodestruição.

Aqui fi ca um exemplo. Alice, herdeira da fortuna bancária da famí-
lia, assumiu o cargo de diretora-geral executiva da empresa, com quase 

2 Ao longo do livro, irei usar nomes fi ctícios e irei disfarçar alguns dos pormenores reve-
ladores dos exemplos apresentados para ajudar a proteger a privacidade dos envolvidos. 
Na verdade, a “Joana” não precisa dessa proteção, mas outras mulheres que irei mencionar 
precisam. Os exemplos em si são reais.
3 N. da T.: A Fortune 100 e Fortune 500 são listas compostas pelas 100 e 500, respetivamen-
te, melhores empresas norte-americanas de acordo com um índice composto por doze 
variáveis, sendo considerado muito prestigiante fazer parte das mesmas.
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quarenta anos. Em poucas palavras, era um desastre. Convencida de que 
sabia o que era melhor para a empresa, recusou ouvir as opiniões dos fun-
cionários mais antigos contrárias às suas.

Quando alguém questionava as decisões dela, a resposta comum era: 
“Eu nasci e cresci no seio deste negócio.” 

Ainda pior, parecia estar mais preocupada com as regalias do seu car-
go — incluindo o motorista e o cozinheiro a tempo inteiro — do que com 
o próprio negócio. “Certifi ca-te que sabem quem sou” era o que dizia à 
assistente sempre que esta ia fazer um recado.

Talvez não tenha sido surpreendente que tenha levado a empresa à 
falência. O banco dela foi adquirido por um maior a uma fração do preço 
que valia antes de Alice se tornar diretora-geral executiva.

Alice, depois de falhar no negócio bancário da empresa, teve a opor-
tunidade de gerir uma fábrica de papel. (Um velho amigo do pai dela reco-
mendou-a.) Em vez de se mostrar grata, disse ao presidente do Conselho, 
que a tentou recrutar, que não aceitava o trabalho a não ser que recebesse 
um carro e um motorista. Mesmo depois de arruinar o negócio da família, 
não percebia que a arrogância era a sua principal inimiga.

Alice devia ter aceitado o trabalho e trabalhado arduamente para o 
seu novo patrão e para os acionistas. Desta forma, teria provado a si mesma 
que a falha inicial era um caso sem exemplo e que era, sem dúvida, uma 
empresária competente.

3. Estarei a ser motivada apenas pela ganância? Se apenas quer o di-
nheiro, irá falhar. Tal como Confúcio disse: “Uma pessoa superior compre-
ende a integridade, enquanto um indivíduo incompetente apenas tem em 
mente o lucro.”

Sempre que o motivo se altera de servir os outros para a ganância, 
saberá que as suas ações não estão em linha com Tao — e que a derrota será 
inevitável. Aqui fi ca um exemplo.

Glória era a gestora geral de um hotel de cinco estrelas na Ásia. Este 
hotel específi co tinha um lindo chão de mármore ao longo do átrio sufi -
cientemente grande para abarcar um ringue de patinagem sobre gelo. Ti-
nha sofás, mesas e cadeiras numa área na qual os hóspedes podiam espe-
rar e aonde os funcionários lhes podiam dar as boas-vindas. O átrio estava 
cheio de pessoas e o negócio fl oria. 

Apesar de o hotel ter um café bastante grande, como parte integrante 
do projeto de remodelação, a gestão transformou o átrio em dois salões 
de café e eliminou a área de espera. Se as pessoas se quisessem sentar, ti-
nham de pagar pelo café de nove dólares americanos. Para encher de novo 
a chávena, tinham de voltar a pagar a mesma soma e os empregados pres-
sionavam constantemente os clientes a comprarem snacks e sobremesas, 
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enquanto bebiam o café. Uma reunião informal de negócios para quatro 
pessoas, incluindo o imposto e a gorjeta, podia chegar facilmente a mais de 
cem dólares americanos.

Era óbvio que Glória decidira eliminar o átrio apenas por uma razão: 
ganância. O motivo óbvio de Glória era maximizar os rendimentos. Não 
teve em consideração o bem-estar dos hóspedes.

O lucro é o objetivo de todos os negócios. Contudo, o lucro 
a curto prazo pode pôr em risco o sucesso a longo prazo.

Apesar de ser amiga de Glória e uma hóspede frequente desse hotel, 
passando, várias vezes, quarenta a sessenta noites por ano lá, achei a nova 
prática perturbadora e recusei-me a voltar. Não podia suportar estar num 
hotel que não permitisse que os meus convidados estivessem sentados co-
migo no átrio sem que lhes fosse cobrada uma tarifa.

Aparentemente, não fui a única que não gostou de fi car refém da ga-
nância da gestão. Três anos depois de a Glória colocar em prática a sua 
estratégia de “lugares pagos”, o hotel fechou um dos salões de café e mais 
uma vez criou uma área na qual os hóspedes pudessem estar sentados a 
conversar. Não é surpreendente que a procura tenha aumentado. 

4. Estou desesperada? Se está abatida, desanimada, deprimida ou de-
sesperada, é impossível conceber estratégias e ideias de sucesso. Quando se 
sente ansiosa, o melhor é não fazer nada até que a ansiedade se dissipe para 
recuperar a harmonia, a esperança e o otimismo — as características de Tao. 
Quando ouvir a sua mente repetir “Eu quero. Eu quero. Tenho de ter,” pare. 
Respire fundo e procure relativizar a situação. Finja que a sua vida e o tra-
balho são de outra pessoa — e o desespero extinguir-se-á. Quanto mais agir 
com base no desespero, maior é a probabilidade de não ser bem-sucedida.

5. Quem ajudará e quem prejudicará? Quantas mais pessoas ajudar e 
menos pessoas prejudicar, maior será o sucesso.

Algumas grandes empresas utilizam os seus recursos para levar os 
clientes a aceitar acordos injustos, com letras miudinhas, impossíveis de ler 
sem um microscópio.

Contudo, com o passar do tempo, o consumidor torna-se mais astuto. 
Apercebe-se de quais são as empresas que o tentam burlar e quais são as 
que o procuram realmente ajudar. Procurar “prender” as pessoas, tendo em 
vista o lucro, em última análise afasta os clientes.

Oferecer um serviço honesto e útil ao seu semelhante é o único cami-
nho legítimo para o sucesso duradouro.

A próxima história acerca de um executivo taiwanês ilustra na perfei-
ção este argumento.
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Wun Yu Chen, presidente reformado da empresa Known-You Seed 
Co., Ltd., o inventor da marca de tomate cherry Santa, da melancia sem 
grainhas e de mais de duzentas variedades de melancia, construiu a sua 
fortuna, desde os anos 60 aos 80, com um negócio taiwanês em expansão. 

Na década de 90, foi abordado pelo governo tailandês para produzir 
vegetais e frutas na parte setentrional da Tailândia, e aceitou.

 “Tomei esta decisão porque queria ajudar os tailandeses a melhorar 
as suas condições de vida”, disse-me o Sr. Chen. “Iniciei o projeto pensando 
que se fi zesse dinheiro era excelente, mas que se perdesse, paciência.”

O seu objetivo não era ganhar mais dinheiro, mas diminuir o sofri-
mento da humanidade. Porém, como geria o seu negócio de acordo com 
Tao, a medida provou ser bastante lucrativa.

Nos últimos quinze anos, Taiwan foi repetidamente assolada por tu-
fões, dizimando as suas culturas de grãos.

“Sem a operação tailandesa, abriríamos falência”, diz o Sr. Chen. Em 
vez disso, o seu negócio apresentava lucro consistentemente.

Procurando salvar os tailandeses da pobreza, o Sr. Chen também se 
salvou.

6. Qual é a estratégia Tao do meu trabalho? A estratégia Tao, no que 
toca ao seu trabalho, é dedicar-se sempre ao máximo. Pense no seu ordena-
do como um acordo para apoiar o seu empregador.

Tendo em conta que sempre que transmito esta mensagem a um pú-
blico feminino, colocam-me uma série de perguntas hipotéticas, de segui-
da, abordarei as mais comuns:

E se o meu patrão for um idiota? Ainda assim devo aplicar-me a cem 
por cento?

O seu patrão pode não ser tudo o que sempre sonhou, mas isso só 
quer dizer que precisa de se aplicar ainda mais.

E se odiar o meu trabalho?
Se não gosta do seu trabalho e da empresa, despeça-se. (Mas, antes 

disso, arranje outro trabalho. É sempre mais fácil conseguir outro trabalho 
se já tem um.)

Se escolher não se despedir, não tem o direito de sabotar a empresa 
com as suas expressões constantes de descontentamento. Se não tem uma 
solução para o problema do qual se queixa, o melhor é reduzir-se ao silên-
cio.

E se não concordar com o código ético da minha empresa?
Despeça-se. Não é obrigada a ajudar a prosperar a imoralidade, mas 

se continuar a aceitar o ordenado, está a aprovar explicitamente a forma 
como a sua empresa trabalha.
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A decisão certa, sempre

É natural que queira rapidamente receber uma promoção e mais dinheiro, 
mas isso não implica que deva virar as costas ao seu código ético.

Apesar de nunca nos podermos proteger contra desastres inespera-
dos, podemo-nos proteger contra a nossa própria injustiça. A base para a 
carreira de qualquer mulher e a apólice de seguro que nos protege de tomar 
atalhos potencialmente prejudiciais é ter um alto nível de moral e seguir a 
estratégia Tao. (Porque não há atalhos. Para cada “sucesso de um dia para o 
outro”, há por detrás trabalho árduo ao longo de anos.)

Ao aliar alegremente os seus objetivos com a estratégia Tao, tomará 
sempre a decisão certa. O sucesso pode não vir de um dia para o outro, 
mas quando chegar ao topo, poderá olhar para as suas ações anteriores com 
orgulho.

1.2. 
Tien (Sentido de oportunidade): 

desde o sentido de oportunidade universal ao pessoal

O Sol oferece dias curtos e longos, e a Lua tem ciclos crescentes e 
minguantes.

Há dois tipos de sentidos de oportunidade. Um é o sentido de oportunida-
de pessoal — controlo sobre a tomada ou não de decisões; irei falar deste 
conceito mais à frente.

O outro tipo é o sentido de oportunidade universal, quando todas as 
forças da natureza fl uem numa única direção. Ninguém as pode manipular, 
mas podemos, com toda a certeza, tomar partido das mesmas.

Estar em sincronia com o sentido de oportunidade universal é como 
correr com o vento nas costas. Dá-lhe a vantagem do impulso e o impulso 
concede velocidade. Quando está alinhada com uma ideia na hora certa, 
é imparável. A boa notícia é que, quanto mais as mulheres evoluem neste 
novo milénio, mais poderosas se tornam.
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Aonde estivemos e aonde estamos

A História é escrita pelos vencedores e não há dúvidas que na “guerra” entre 
os homens e as mulheres, os vitoriosos, até hoje, foram os primeiros. É por 
isso que as mulheres foram castigadas sem demora pela história mundial.

Contudo, hoje em dia, depois de mais de cinco mil anos de desi-
gualdade, estamos, por fi m, a avançar para a igualdade entre os homens e 
as mulheres. Portanto, não é de admirar que os feitos passados e presentes 
das mulheres estejam a receber mais atenção. É a vontade Tao. Tal como 
Lao Tzu afi rma: “O Universo, transportando o Yin e Yang no coração, 
incute ambas as forças com energia igual, criando, desta forma, a harmo-
nia.”

Sun Tzu compreendia bem esta realidade:

O céu é representado pelo Yin e Yang, manifestando-se como o Sol 
e o inverno e as quatro estações mutáveis.

Com o início do novo milénio, uma nova era aproxima-se. Estamos 
com toda a certeza a afastarmo-nos da história no masculino e em direção 
à história no feminino.

1.3. 
Di (Recursos): 

transforme os seus riscos em trunfos

A terra contém o longe e o próximo, o perigo e a facilidade, o ter-
reno aberto e as passagens estreitas. Estes determinarão as suas 
probabilidades de vida e morte.

Apesar de a palavra Di signifi car literalmente “terra”, Sun Tzu utiliza o con-
ceito mais abrangentemente, de modo a incluir muitos tipos de terreno, 
como a terra plana e as montanhas, os rios e as margens.

No campo de batalha, um general tem de ter em conta não apenas 
o seu adversário, mas também o terreno no qual a batalha será dispu-
tada. Sistematicamente, o campo de batalha terá vantagens e desvanta-
gens.
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Do lado positivo, pode haver grutas aonde se possa esconder e pas-
sagens estreitas pela montanha, ideais para uma emboscada perfeita. Mas 
também é possível que o general seja confrontado com um rio imediata-
mente à sua frente e com as montanhas nas suas costas, tornando difícil o 
avanço das tropas.

Nenhum general consegue alterar o terreno envolvente, mesmo que 
seja fundamental para a vitória. Mas pode percebê-lo — e aprender a tirar 
partido do que está para além do nosso controlo.

O mesmo se aplica ao trabalho. Não interessa se o seu patrão, os cole-
gas, os funcionários ou clientes a adoram ou se trabalha para um patrão que 
colhe os louros pelo seu trabalho ou para uma empresa que quase nunca 
promove internamente. Não pode mudar a sua empresa — pelo menos não 
no imediato. Porém, pode descobrir uma maneira de utilizar a cultura da 
empresa em seu proveito. O ponto-chave é conhecer-se, que é precisamente 
o que este livro a vai ensinar a fazer.

Transformar os “riscos” em trunfos

O principal e mais importante terreno a ter em conta está na sua cabeça. 
Se não perder tempo a pensar verdadeiramente sobre as suas capacidades 
e fraquezas, não pode começar a lidar com efi cácia com o terreno externo 
que irá enfrentar.

A forma como lida com os seus colegas, patrões, funcionários e clien-
tes — e com a sua carreira em geral — depende de como utiliza os seus 
recursos: tanto os seus atributos positivos como os negativos.

Tal como Sun Tzu disse, Di determinará se vive ou morre. No cam-
po de batalha, o rio não é positivo nem negativo. Tudo depende do modo 
como o general o aproveita no decurso da batalha.

O mesmo se aplica às características pessoais. Nenhum atributo é in-
trinsecamente positivo ou negativo. Tudo depende do que faz com as cartas 
que lhe calharam.

A vida de toda a gente está repleta com um determinado número de 
riscos. Ainda assim, estas ditas desvantagens podem ser transformadas em 
armas secretas de vitória, tal como falaremos de seguida.
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Transformar os seus riscos em trunfos

1. Conheça-se. É possível competir num mundo masculino e, ainda assim, 
desfrutar de ser mulher. Pode desfrutar de ter um colega que lhe abra a 
porta sem sentir que o seu poder foi atenuado ou talvez se sinta mais con-
fortável se lhe abrir você a porta. A escolha é sua e não deve pensar que deve 
agir de uma forma ou de outra, por causa do que acredita que se espera — 
ou não se espera — de si. Ao ser competitiva e, ainda assim, elegante, irá 
confundir, fascinar e surpreender os seus colegas e patrões.

Sejam quais forem as suas qualidades pessoais — agressiva ou cor-
tês; elegante ou desportiva; cooperativa ou competitiva —, não tenha 
receio de as usar.

Refl exão

Antes de continuar, passe algum tempo a pensar e a tomar nota das suas 
qualidades únicas. (Dica: uma amiga ou colega de confi ança pode ajudá-la 
com esta tarefa.)
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2. Floresça aonde foi plantada. Todas as experiências que temos — boas 
e más — moldam-nos. Nada é desperdiçado. Oprah Winfrey é o exemplo 
perfeito. O seu sucesso fenomenal como apresentadora de um talk show 
e empresária multimédia desenvolveu-se como resultado da sua vivência. 
Nasceu numa família pobre, cresceu rodeada de intolerância e engravidou 
(mas perdeu o bebé) aos catorze anos. Tudo o que viveu contribuiu para 
a sua sensibilidade e aumentou a sua capacidade de se relacionar com os 
outros. Ela fl oresceu aonde foi plantada.

3. Descubra uma perspetiva única. Não interessa quem é, nem que 
tipo de produto ou serviço vende; seja a primeira a explorar e a executar 
estratégias provocatórias e pouco convencionais.

É uma estratégia especialmente útil quando se encontra numa posi-
ção desfavorável. A reação mais comum quando se encontra numa posição 
inferior é tentar parecer que é mais poderosa do que é na realidade, ao con-
trário do que fez Golda Meir, antiga primeira-ministra de Israel. 

Meir, que precisava desesperadamente que a América lhe fornecesse 
armas e equipamento militar no rescaldo da Guerra dos Seis Dias em 1967, 
recebeu os membros do Comité dos Serviços Armados dos EUA na sua 
casa. Meir tinha várias desvantagens:

1. Era a primeira-ministra de um país pequeno.
2. Era velha.
3. O seu país era constantemente ameaçado pelos seus vizinhos 
muçulmanos.

Em vez de se fazer de importante, Meir serviu à delegação congres-
sista chá e fatias do seu bolo caseiro, mais de duas e três vezes como, bem, 
como uma avó judia.

Ao agir como uma anfi triã idosa e elegante, em vez de primeira-mi-
nistra, ela cativou os seus convidados — e conseguiu que os membros do 
congresso concordassem com ela.

Afi nal de contas, como é que alguém poderia dizer que não a uma avó 
a pedir alguns jatos e mísseis? 

Em vez de esperar que outra pessoa abra um novo caminho ou en-
contre uma nova forma de fazer as coisas, faça você mesma. Garanto que 
será recompensador. Porém, tenha cuidado. Não faça qualquer coisa ape-
nas para ser provocante. Seja o que for que escolha fazer, deve ser uma 
extensão natural da sua personalidade ou, sem dúvida, o tiro sair-lhe-á 
pela culatra.

Tal como Sun Tzu diz:
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Numa batalha, utilize as suas formações normais para abordar 
o inimigo. Utilize as surpresas inesperadas para o superar.

4. Compreenda que os chamados riscos podem ser os seus trunfos. O 
problema começa com a nossa defi nição de riscos e trunfos. Os riscos são 
estabelecidos pela maioria numa dada cultura, mas o mesmo risco numa 
cultura é considerado um trunfo noutra, como pode ver no seguinte exem-
plo pessoal. Muitos asiáticos já me disseram: “Ouvimos dizer que os Esta-
dos Unidos são um país que discrimina, tanto os asiáticos, como as mulhe-
res. Tem duas desvantagens. Como é que lida com isso?”

A minha resposta é: “O meu ponto forte e não a minha fraqueza foi 
ser precisamente uma mulher asiática. Se fosse um homem louro e de olhos 
azuis e tivesse andado nas mesmas escolas e aprendido as mesmas coisas, 
não me saberia distinguir. É difícil concorrer com pessoas parecidas con-
nosco. Ser diferente dá-me uma vantagem.”

Claro que se fosse um homem louro e de olhos azuis, teria de des-
cobrir o que me diferenciava. Toda a gente tem algo que o diferencia. Ser 
diferente não é um risco, torna-a única.

5. Mude as suas circunstâncias, para que os seus riscos se tornem nos 
seus trunfos. Não vale a pena encaixar um prego redondo num buraco qua-
drado. Se descobrir que o seu trabalho exige que seja criativa, mas prefere 
as tarefas analíticas para inventar ideias provocadoras, o melhor é repensar 
a sua carreira. Talvez a sua atenção para o detalhe lhe seja vantajosa em 
tipos de trabalho mais tradicionalmente criativos. Talvez a sua capacidade 
de se concentrar na tarefa possa ajudar a sua equipa a terminar os projetos 
que, de outra forma, se arrastariam por meses. Contudo, se não for possível 
integrar as suas capacidades no seu trabalho atual, talvez tenha chegado o 
momento de tirar o currículo da prateleira.

Se se tornar numa contabilista, arquiteta ou engenheira logística, os 
seus “riscos” na sua antiga profi ssão transformar-se-ão de imediato nos 
seus trunfos. Nenhuma empresa procura uma contabilista criativa, a não 
ser que trabalhe para a  WorldCom.

Compreender como transformar os riscos em trunfos pode 
resultar numa série de possibilidades intermináveis. 

6. Do outro lado das nossas capacidades estão as nossas fraquezas.

O universo contém cinco elementos: água, fogo, madeira, metal e terra.
A água conquista o fogo, a madeira e o metal. Porém a terra con-
quista a água.
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O mesmo princípio se aplica ao fogo, à madeira, ao metal e à ter-
ra. No ponto forte de cada elemento encontra o seu ponto fraco.

Da mesma forma que os seus riscos se podem tornar os seus trunfos, os 
seus trunfos podem transformar-se nos seus riscos.

Tal como Sun Tzu afi rmou:

Da ordem vem o caos. Da coragem vem a cobardia. Da força vem 
a fraqueza.

Se o seu ponto forte é a empatia e a compaixão, pode estar inclinado 
à fraqueza ou inaptidão quando chega a altura de disciplinar o seu pessoal.

Se é obstinada e rápida a tomar decisões, também pode ser intoleran-
te e infl exível.

Se for muito confi ante, pode parecer arrogante, tal como se apercebe-
rá no próximo exemplo.

Jessica, uma jovem profi ssional em multimédia, foi sempre elogiada 
pela sua capacidade de se dar bem com toda a gente e colocar as suas ne-
cessidades em segundo plano, em detrimento das necessidades das pessoas 
com quem trabalhava. Ainda assim, tal como se está agora a aperceber, o seu 
altruísmo tinha consequências: desperdiçou tanto tempo a ajudar os outros 
que não tomou as medidas necessárias para progredir na sua carreira.

Tem uma escolha. Pode continuar a agradar às outras pessoas — e 
continuar insatisfeita na sua própria carreira — ou pode tomar uma me-
dida ativa para fazer com que a sua carreira avance. A escolha é de Jessica.

Tenha orgulho dos seus pontos fortes. (Dar-se bem com as pessoas 
sem dúvida que é positivo.) Porém, não se esqueça de prestar atenção a 
como os seus pontos fortes podem ao mesmo tempo trabalhar contra si. 

A defi nição de “ponto forte” e “ponte fraco” é bastante unidimen-
sional. Temos de tomar em consideração os nossos atributos pessoais e as 
experiências de vida e usá-los para transformar os nossos pontos fortes e 
fracos ao contrário.

Como um general forte, tem de aprender a tirar partido do terreno 
geográfi co que tem ao seu dispor. Como uma forte mulher, deve analisar 
o que os outros identifi cam em si como riscos, podendo identifi car neles 
armas poderosas. 

Refl exão

Faça uma lista dos seus pontos fortes e fracos. Desafi e a sua mente a usá-los 
de uma forma que nunca tenha usado antes.
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Por exemplo, talvez tenha a tendência de sonhar acordada no traba-
lho. Agora expanda a sua mente para transformar esses riscos em pontos 
fortes. Com algum trabalho duro e paciência, pode transformar os seus de-
vaneios em realidade — e até numa fonte de poder.

Pontos fortes Pontos fracos
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1.4. 
Jiang (Liderança): 

um estado de espírito

O comandante deve ser inteligente, fi dedigno, benevolente, cora-
joso e rígido.

A verdadeira liderança (Jiang) não se resume ao cargo que ocupa, mas à 
atitude. As mulheres raramente se veem na posição de líderes e, ainda as-
sim, todas as mulheres já, em algum ponto da sua vida, assumiram um pa-
pel, mesmo que nunca tenha desempenhado uma posição de direção — ou 
nem tenha trabalhado numa empresa.

Se calhar, quando era mais nova, tomou conta dos seus irmãos; hoje 
em dia, pode liderar o grupo da igreja, a associação de pais ou uma carida-
de. Muitas vezes não pensamos nisto como liderança mas como parte do 
dia-a-dia; no entanto, não deixa de ser liderança.

Uma mulher na casa dos vinte que me ouviu afi rmar isto num discur-
so, levantou a mão durante a sessão de perguntas e respostas.

“Faz com que pareça ser simples”, disse ela. “Mas simplesmente não 
me sinto confortável numa posição de liderança. Acho que nunca chefi ei 
nada na minha vida.”

Afi nal de contas, não era verdade. Depois do meu discurso, fomos ao 
café e ela falou-me acerca de um incidente que ocorrera durante as últimas 
férias, no qual ela e o namorado tinham fi cado encalhados num restaurante 
à beira-mar sem forma de voltar para a cidade. 

“Chamei um táxi e fui informada de que chegaria dentro de minutos, 
mas uma hora depois, ainda estávamos à espera”, contou ela. “Havia peque-
nas camionetas expresso por perto que transportavam as pessoas para os 
seus hotéis, mas recusavam-se a sair até estarem cheias e, mesmo contando 
connosco, havia apenas uma meia dúzia de pessoas no autocarro.

Depois de esperar mais quinze minutos, apercebi-me que isto não 
podia ser. Levantei-me e voltei ao restaurante para perguntar quem aguar-
dava por um táxi. Pelos vistos, trinta pessoas estavam à espera. Expliquei 
como é que essas camionetas funcionavam e convenci-os a todos a entra-
rem. Passados quinze minutos, estávamos no centro da cidade.”
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“Vê!”, disse-lhe. “É fácil. Não esperou que ninguém lhe desse autoriza-
ção. Agiu porque sabia que nada se resolvia sem um líder.”

O facto de poucas pessoas se verem na posição de líderes dá-lhe a si 
mais oportunidades. Se quisermos mesmo que o século xxi seja o Século 
das Mulheres, temos de deixar de esperar que alguém nos chame líder. Te-
mos de, naturalmente, adotar o papel. Quando estiver numa situação que 
necessite de um líder, tome as rédeas. 

Não fi que à espere como esta vice-presidente. 
Robin progrediu gradualmente na indústria das relações públicas e, 

aos quarenta e sete anos, encontrava-se na posição de vice-presidente co-
municacional de uma empresa da Fortune 100, mas tinha pouco respeito 
para com o homem a quem respondia, o chefe de marketing. Era um ho-
mem preguiçoso que passava o dia todo a tentar determinar o que faria o 
diretor-geral feliz, em vez de procurar determinar o que seria melhor para 
a empresa.

Robin enviava memorandos para o seu patrão, descrevendo novas 
campanhas de marketing e novas potenciais áreas de expansão da empresa, 
apenas para serem ignorados. Sabia que podia fazer um trabalho melhor, se 
apenas a deixassem.

Quando o patrão morreu com um ataque cardíaco fulminante, Ro-
bin esperou e esperou que o diretor-geral a promovesse, mas passados seis 
meses a posição de marketing continuava vazia. Em vez de desempenhar a 
função desocupada sempre que tivesse a oportunidade — o que chamaria a 
atenção para o seu perfi l, claro, — ou apresentar diretamente ao diretor-ge-
ral os seus planos, ela continuou a gerir o departamento de comunicações 
da mesma forma que sabia, confi ante que, eventualmente, alguém lhe daria 
a oportunidade de gerir o departamento de marketing.

Quando passado quase um ano, um novo chefe de marketing foi no-
meado, a única coisa que Robin fez foi reclamar junto dos amigos a forma 
injusta como fora tratada. Não se apercebeu de que perdera a oportunidade 
de intervir e liderar.

A forma como lidera é simplesmente liderando.

O que a liderança não é
 

A liderança não é força bruta, mas força interior e direção; não é um com-
portamento, mas concentração. Podemos ser líderes gentis em casa e líde-
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res de mão fi rme no trabalho. Todas as pessoas compreensivas e empáticas, 
que consigam ganhar a confi ança dos liderados e que possam oferecer uma 
direção, são bons líderes.

1.5. 
FA (Gestão): 

tudo se resume à execução

O vosso exército tem de ser bem organizado e executar claramente 
os sinais de comando; disciplinado na execução do seu dever e 
obrigações de acordo com os postos; dominante nos recursos ma-
teriais; e controlado nos gastos militares.

Em grande medida, o resto do livro é dedicado a Fa, “disciplina” ou “gestão”. 
Vamos discutir como pode gerir a sua equipa, como pode gerir as suas rela-
ções com o patrão e até como pode gerir as suas interações com os colegas.

Porém, antes de continuarmos, vamo-nos focar na gestão que tem de 
ser feita antes de procurar a gestão de qualquer um dos pontos supramen-
cionados. Como irá gerir a relação entre o seu trabalho e a sua vida pessoal?

Tradicionalmente, a discussão do equilíbrio entre o trabalho e a vida 
pessoal parece sempre reduzir-se à ideia de “ter tudo”. As mulheres podem 
ter tudo, ou, se dermos ouvidos à imprensa, estamos a deixar algo passar- 
-nos ao lado.

Contudo, a realidade é não nos resumirmos a “ ter tudo”, mas ao que 
nos faz feliz. Se o que lhe dá mais prazer na vida é ser uma executiva de 
topo, não será feliz concentrando a maior parte da sua energia na famí-
lia. De modo oposto, se realmente quer estar em casa com a sua família, 
nunca se sentirá preenchida no trabalho. Tem de ser verdadeira consigo 
mesma.

Mas é possível querer — e ter — tudo. Basta reconhecer que “ter tudo” 
signifi ca algo diferente para pessoas diferentes. 

Refl exão

Faça uma lista das dez coisas que quer mais na vida — as coisas que acredita 
que lhe trarão verdadeira felicidade e realização. À medida que lê o resto do 
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livro, mantenha presente esta lista. Não se esqueça que é este o objetivo para 
o qual trabalha.

1.6. 
Deceção: 

aparentar ser fraca quando é forte

A essência da guerra é a deceção.

A deceção é o último ponto essencial do primeiro capítulo da Arte da Guer-
ra. Resume-se a mostrar-se fraca quando é forte, que está próxima quando 
está longe, e a criar situações nas quais mostra as piores características ao 
adversário, de modo a derrotá-lo.

Ao longo do livro poderá ler exemplos de todos os seguintes pontos, 
mas, por agora, vamos mencionar algumas das formas como poderá em-
pregar a deceção.

1. Se uma colega estiver com inveja de si, mostre-se menos ameaçadora 
do que é para evitar que ela a ataque e poupar o seu trabalho. Vamos supor 
que está a concorrer para a mesma promoção que uma colega — a fi lha de 
um dos principais clientes da empresa.

Ela pode ter melhores conhecimentos, mas é óbvio que é a leitora 
a mais qualifi cada. Neste caso, não deve demonstrar que é uma ameaça 
direta. Não ostente as suas ideias inteligentes em reuniões em que ambas 
estejam presentes; ela pode roubá-las. Guarde o seu esplendor para as 
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reuniões individuais com o seu patrão. Lembre-se, não tem de lhe provar 
a ela.

2. Não seja exibicionista. Deixe que sejam os outros a descobrirem- 
-na. Não tem de se esforçar para chamar a atenção. Em vez disso, trabalhe 
com afi nco no seu trabalho e as pessoas irão reparar. Dê voz à sua opinião 
apenas quando a situação o exigir. Se é tão inteligente como pensa, o seu es-
plendor irá notar-se. Não sugiro o silêncio. Se tem ideias brilhantes, afi rme-
-se — mas faça-o no momento certo e da forma correta. Seja profi ssional. 
Não se vanglorie nem chame a atenção para a sua inteligência. Procure o 
apoio das pessoas indicadas antes de expor as suas ideias a toda a organiza-
ção. De outra forma, não é provável que tenha muitas mais oportunidades.

3. Cuidado com as ideias radicais. Se a sua ideia é extremista, avance 
com prudência.

As pessoas — e organizações — têm, por norma, receio de arriscar. 
Antes de apresentar uma ideia arriscada, pergunte-se: será que o meu pa-
trão é adverso ao risco? E a minha empresa? Se for, pode ter de esperar até 
ter um novo patrão ou a empresa estar com problemas ou o mercado geral 
alterar, antes de a sua ideia revolucionária ser aceite. Se propuser a ideia na 
altura errada ou à pessoa errada, pode ser rejeitada simplesmente porque 
as pessoas têm medo da mudança. Em vez disso, descubra quem na sua 
empresa aceita a mudança. No fi nal de contas, os clientes reparam nas em-
presas que mudam, acompanhando os tempos.

Tenha em consideração um dos recém-chegados mais bem-sucedi-
dos na indústria bancária, Washington Mutual. Em vez de seguir o modelo 
bancário tradicional conservador, com interiores solenes e formais, Wa-
shington Mutual fundou novas fi liais tão convidativas e confortáveis como 
o Starbucks. As fi liais contêm uma área dedicada às crianças e, para atrair 
os clientes mais jovens, ofereceram incentivos em dinheiro e prendas para 
a criação de novas contas. Todas estas escolhas vão contra a tendência do 
comércio bancário tradicional. Os bancos precisavam desesperadamente 
de remodelação e Washington Mutual interveio no momento certo.

4. Não simule estupidez. Há uma diferença cultural entre a China e 
o Ocidente. Na China, as pessoas assumem que é mais inteligente do que 
aparenta. Procuram ver para além da fachada, o seu esplendor oculto. No 
Ocidente, o patrão típico não se incomoda tanto. Se aparenta ser pouco 
inteligente, ele irá assumir que é. Assim que o seu patrão comece a pensar 
isso de si, será muito difícil mudar a opinião dele.

5. Se ainda tem muito para aprender, remeta-se ao silêncio. Se fala pou-
co, as pessoas não se aperceberão da sua falta de experiência. (E, tal como 
na China, algumas pessoas podem pensar que sabe mais do que na reali-
dade!)
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6. A deceção tem duas naturezas: uma é ofensiva e a outra defensiva. 
Os primeiros cinco pontos ocuparam-se do modo como pode usar a de-
ceção de forma ofensiva, como pode subtilmente enganar as pessoas que a 
procuram enganar. Mas também precisa de saber como lidar com as pesso-
as que a tentam enganar.

Por outras palavras, tenha cuidado com o lobo com pele de cordeiro. 

Saiba o que deve revelar

Tal como afi rmei de início, a fi losofi a do Mestre Sun é holística.
Um exemplo disto é a visão dele da deceção. Precisa de perceber quem 

é — quão inteligente, agressiva —, bem como os seus colegas e concorren-
tes. Se souber o que enfrenta, saberá quanto deverá revelar de si mesma.
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Capítulo 2 

TRAVAR UMA BATALHA: 
VITÓRIA RÁPIDA

Há um velho ditado chinês, que Sun Tzu tão bem conhecia, que diz: 
“Shang chang ru zhan chang.” Esta frase é literalmente traduzida 
por “O mercado é o campo de batalha” e explica a visão chinesa da 

natureza da competição comercial: o sucesso de uma empresa infl uencia a 
sobrevivência e o bem-estar dos seus funcionários e acionistas, tal como o 
decurso de uma batalha determina o destino da nação.

 A um nível pessoal, todos competimos por melhores trabalhos. Não 
há simplesmente espaço sufi ciente no topo da pirâmide para toda a gente 
que queira trabalhar lá.

Não chega que as mulheres exijam a igualdade profi ssional. Não po-
demos dizer: — Sou uma mulher e, portanto, mereço ser tratada com igual-
dade. 

Quer seja homem ou mulher, precisa de ganhar respeito. 
E nada chama mais a atenção do que dar lucro à sua empresa. 

Apenas quando ganhar dinheiro, como uma rainha, será tratada como 
tal.

Este capítulo é dedicado a ganhar o seu sustento. Tal como irá desco-
brir, Sun Tzu oferece uma estratégia economicamente viável, tendo em vis-
ta resultados de como ganhar no campo de batalha com o mínimo esforço 
possível.
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2.1. 
Coma o que mata

Quem for perito em guerra… não irá depender dos mantimentos 
transportados do país de origem distante.

O que o Mestre Sun queria dizer é que, apesar de o país de origem fornecer 
o equipamento militar ao exército, a comida para as tropas devem ser reco-
lhidas nos armazéns do inimigo.

O transporte dos mantimentos ao longo de uma grande distância 
custa dinheiro — diretamente afetando, dessa maneira, as pessoas da na-
ção através do aumento dos impostos, a diminuição dos recursos e outros 
semelhantes.

Como é que este princípio se aplica a nós? Essencialmente, o Mestre 
Sun fala acerca da importância da desenvoltura. Não é sufi ciente aparecer 
no trabalho todos os dias e apresentar tempo de presença física. Precisa de 
criar resultados se quer manter o seu trabalho, já para não falar de ser pro-
movido. Deixe-me explicar como o pode fazer.

1. A sua “linha de lucro pessoal”. A sua empresa deve providenciar 
todas as ferramentas necessárias e a formação para que vença a batalha do 
mercado.

Contudo, cabe a si aplicá-las com êxito. Explicando de maneira sim-
ples, precisa de gerar muito mais lucro para a sua empresa do que recebe.

Poucas pessoas começam numa posição que resulte na entrada de 
dinheiro direto para a empresa — se ocupa um lugar de suporte ou assis-
tência, por exemplo, a sua estratégia Tao é trabalhar efetivamente; se der ao 
seu empregador mais do que ele lhe paga, será eventualmente recompensa-
da. Na verdade, não há melhor forma de subir na sua carreira. Uma jovem 
bem-sucedida partilhou, recentemente, comigo que sabia que alcançara o 
patamar mais importante na sua carreira porque, repentinamente, já não 
estava tão preocupada acerca do seu título ou salário; ela começara a pensar 
em dar lucro à empresa. Ela sabia que o seu próprio sucesso estava associa-
do à “linha de lucro da sua empresa”.

Se se lembrar disto, será sempre valiosa. Se não, os seus empregadores 
encontrarão alguém que seja.

2. Trabalhe para si e para os outros. Tal como o provérbio chinês diz: 
“A natureza da guerra é a batalha do dinheiro”. Por outras palavras, é preciso 
muito dinheiro para lutar uma guerra.

Também é necessário muito dinheiro para gerir uma empresa. Se es-
pera subir na sua organização, não se pode esquecer disso.

Na sua secretária, além da fotografi a dos seus fi lhos, namorado ou 
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marido, coloque uma fotografi a de todo o seu departamento — talvez até 
uma fotografi a com toda a sua empresa. Também está a trabalhar para eles.

3. Recompense os resultados. Isto era algo que Sun Tzu compreendia 
bem.

De modo a motivar as suas tropas a capturar os mantimentos 
do inimigo, tem de os recompensar com lucro. Durante a batalha 
dos cocheiros de chariot, quem capturasse primeiro dez cocheiros 
inimigos, devia ser honrado e altamente recompensado para esti-
mular a moral.

Partilhe generosamente com os que trabalham para si. Recompense 
aqueles indivíduos especiais que fazem grandes contribuições para o bem-
-estar fi nanceiro da empresa, com prémios monetários, bónus, títulos pres-
tigiantes, promoções e honras. 

Michelle trabalhava para uma empresa de contabilidade internacio-
nal localizada em Paris. Era criativa, agressiva e trabalhadora — o tipo de 
funcionária que qualquer empresa estaria orgulhosa de ter. No ano fi scal 
passado, ela preparara vários grandes projetos internacionais e rendera à 
sua empresa vinte milhões de dólares. Pelo seu desempenho excecional, re-
cebeu um bónus de apenas dois mil dólares.

Despediu-se. Agora gere a sua própria empresa. No último ano, rece-
beu, em bruto, cem milhões de dólares.

Se está a começar a sua carreira, pode não ser capaz de se despedir 
para iniciar uma nova empresa com um rendimento bruto de cem milhões 
de dólares. Contudo, o seu esplendor será detetado com o passar do tempo 
— se não for pelo seu patrão, será por outros. Porém, lembre-se, caso seja 
possível, encontre sempre um novo trabalho antes de deixar o anterior.

De modo a garantir a sua própria sobrevivência, recompense 
generosamente quem apresenta resultados.

Se não recompensar com generosidade os seus melhores trabalhado-
res, provavelmente irá acabar por dar azo à criação da sua própria concor-
rência. Se os seus empregadores não recompensam o seu excelente desem-
penho, transforme-se na concorrência.

4. Dê prioridade à autopromoção. O Mestre Sun articulava este con-
ceito da seguinte forma:

Ela ganhará quando o seu superior não interferir na sua campanha.
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De modo a conduzir uma guerra com efi cácia, um general precisa de li-
berdade para tomar as decisões no campo de batalha, em vez de ter de dar 
ouvidos a ordens vindas do campo longínquo.

Da mesma forma, a única maneira de garantir que o seu supe-
rior (o seu patrão) lhe dará liberdade para executar o melhor trabalho 
possível é se tiver sido bem-sucedida a convencê-lo de que consegue 
fazê-lo. 

Se não ganhou a confi ança dele, trabalhando a um nível superior, o 
seu patrão vê-se forçado a interferir.

Independentemente do seu trabalho ou título, a sua prioridade deve 
ser a autopromoção. Até ter convencido o mundo de que merece grandes 
coisas, não espere que lhe deem muita responsabilidade.

(O que a maior parte das pessoas não percebe é que é muito mais 
fácil promover-se do que vender um produto ou ideia. Normalmente, tem 
pouco controlo sobre o produto ou serviço que vende ou o projeto no qual 
trabalha. Muitas vezes, resulta do trabalho de equipa ou foi criado por um 
grupo de pessoas que não conhece. Por outro lado, tem controlo completo 
sobre a sua própria vida.)

A forma como se apresenta afeta todos os aspetos da sua vida: desde 
conseguir um trabalho a fazer uma venda, desfrutar de uma relação saudá-
vel a ganhar o respeito e amor dos seus fi lhos.

Se não se aplicou a melhorar-se, física ou psicologicamente, escolhen-
do os passos certos e tendo os pensamentos certos, notar-se-á. Será difícil 
vender-se e ainda mais difícil vender o seu produto. As pessoas transacio-
nam com as pessoas de que gostam e em quem acreditam.

Partilhar o saque

Torne-se inestimável, introduzindo projetos, clientes e ideias que mais nin-
guém consegue. Como pode alguém discriminá-la — ou, por esta lógica, 
qualquer pessoa — quando a sobrevivência deles depende de si?

Refl exão

No capítulo anterior, criou uma lista com as suas características únicas. 
Pense novamente nessas características, mas, desta vez, pense na forma 
como as pode utilizar para se vender. Como pode usar os seus talentos 
para apresentar clientes ou ideias que mais ninguém na empresa conse-
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gue? Como as pode utilizar para gerar rendimentos reais para a sua em-
presa?

2.2. 
Fechar rapidamente um negócio

O elemento mais importante para a condução de uma guerra é 
procurar uma rápida vitória e evitar uma campanha prolongada.

Uma vitória militar que consome os seus recursos não é uma vitória no ver-
dadeiro sentido do termo. Da mesma forma, passar meses a tentar arranjar 
um novo trabalho que não a fará feliz também não é.

Por outras palavras, não só quer ganhar a batalha, como também 
quer ter a certeza que a luta merece a pena.
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Seja valiosa para o seu chefe

Quanto mais rápido conseguir fechar os negócios, mais valiosa parecerá aos 
olhos do seu chefe. Todas as empresas querem novas fontes de rendimento, 
que dão lucro o mais rápido possível, e recompensarão os funcionários que 
tornem isto em realidade.

Helen, uma executiva de vendas de uma empresa de alta tecnologia 
da área da baía de São Francisco, era muito boa a gerar novos potenciais 
clientes e a estabelecer contactos com toda a gente, deste Tóquio a Londres. 
Mas o patrão dela, Terry, começou a reparar que, quando chegava a altura 
de fechar o negócio, Helen deixava o contrato parado na secretária durante 
semanas — por vezes, até se esquecendo dele — enquanto estava ocupada 
a conseguir novos potenciais clientes.

Terry lembrava Helen sempre que esta ia atrás de novos potenciais 
clientes, gastando muito à empresa em chamadas telefónicas e faxes in-
ternacionais, já para não falar do tempo e da mão-de-obra necessárias. A 
única coisa que Helen tinha de fazer para compensar o tempo e a energia 
despendidos em gerar novos clientes era levar o negócio até ao fi m. Mas, 
em vez disso, ela negligenciava os contratos parados em cima da secretária 
— negócios que trariam dinheiro imediato à empresa.

A conversa forçou Helen a aperceber-se de algo acerca de si mesma. 
Ela adorava levar a cabo a batalha — descobrir o que os clientes precisavam 
e como os satisfazer antes da concorrência — muito mais do que preencher 
toda a papelada necessária para fechar o negócio.

Apercebendo-se disto, convenceu o patrão a contratar alguém para 
lidar com toda a papelada por ela. Helen avançou na carreira tornando-se 
numa produtora de topo na sua indústria.

A estratégia Tao de fechar o negócio

1. Conheça o seu produto. Precisa de ter uma avaliação honesta dos pontos 
fortes e fracos do seu produto, para que possa responder a qualquer per-
gunta que lhe seja feita. Se estiver a vender bens imobiliários, por exemplo, 
não só tem de conhecer a casa que está a vender, mas também a área aonde 
está localizada e o mercado atual.

2. Conheça o seu cliente. De que precisam? Continuar com a atual casa 
ou está pronto para comprar ou só no início do processo de compra de uma 
casa? Os casais com crianças querem casas em áreas com boas escolas, os 
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jovens podem estar interessados em áreas modernas e os investidores vão 
querer saber se os preços na vizinhança estão a subir ou a descer.

3. O seu produto responde às necessidades do cliente? Há alguma forma 
de adaptar o produto às necessidades, se não parecer à primeira vista que 
responde? Por exemplo, é possível adicionar mais um quarto, se for isso que o 
comprador quer ou um dos quartos pode ser transformado num escritório?

4. Pergunte se estão interessados, simplesmente perguntando. Se os po-
tenciais compradores realmente gostam da casa que lhes mostrou, pergun-
te-lhes se estão prontos para apresentar uma proposta.

5. Solucione o problema do cliente. É a forma mais fácil de fechar um 
negócio. A Avon não está a vender mais um creme hidratante. Está a ven-
der algo que a fará feliz, ajudando-a a parecer mais nova e atraente.

Ou, tal como o professor Ted Levitt, da Harvard Business School, ex-
plica aos seus alunos de marketing: “Não estão a vender pequenas brocas de 
seis milímetros, estão a vender buracos de seis milímetros”.

O exemplo dado foi retirado do mundo das vendas, mas certamente que 
não é a única área a qual estas lições se aplicam. Independentemente do 
tipo de negócio em que se encontra, está a vender qualquer coisa e tem 
algum tipo de cliente. A chave para qualquer transação comercial é aperce-
ber-se do que tem e do que as outras pessoas precisam.

O que funciona para o negócio funciona para a vida

Claro que esta lição não se aplica apenas ao mundo dos negócios. O princí-
pio de fechar o negócio rapidamente também se estende à sua vida pessoal. 
Se namora com alguém há uma eternidade e a relação ainda não passou 
para o nível seguinte (e quer que passe), precisa de acelerar o fecho como 
faria com uma transação comercial.

Em primeiro lugar, determine por que razão ainda não fechou o ne-
gócio. Pode haver várias razões justifi cativas do estado atual do negócio. 
Por exemplo, o seu companheiro:

a) Pode ter sofrido no passado.
b) Pode achar que a relação é perfeita tal como está.
c) Pode não acreditar em casamento (ou em viver juntos antes 
do casamento).
d) Pode não estar preparado.
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Se, mesmo depois de conversar sobre o assunto com o seu compa-
nheiro, se apercebe de que não há esperança de fechar o negócio, precisa 
de avançar.

Quer na vida profi ssional ou na pessoal, é importante fechar os negó-
cios que consegue e desistir dos que não consegue. Enquanto estiver preo-
cupada com os negócios que não tem hipóteses de fechar, impede-se de ver 
outras oportunidades.

Refl exão

Mesmo que não seja uma vendedora, faz parte do seu trabalho fechar ne-
gócios, quer seja conseguir que alguém lhe responda às suas chamadas te-
lefónicas, acompanhar os projetos que desenvolve ou fechar o ciclo de um 
pedido pendente. Que negócios atualmente tenta fi nalizar? Há alguma coi-
sa que se possa fazer para acelerar o processo? Que qualidade única possui 
que lhe possa permitir fechar o ciclo? O que é que o seu cliente procura — e 
como lhe pode dar o que quer?
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