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PREFÁCIO

Eli Goldratt é mais conhecido entre seus milhões de leitores como 
um guru da administração. Aqueles que conhecem um pouco melhor 
seu trabalho o consideram um cientista e educador, e, para alguns, foi 
um gênio — classificação que ele negava com veemência. Para mim, ele 
foi tudo isso e, claro, muito mais. Faz mais de 25 anos que publico seus 
livros; sou seu editor e fui seu amigo.

Desde o começo, eu sabia que o Eli estava na verdade empenhado 
em demonstrar que a abordagem e os métodos das ciências exatas po-
dem e devem ser usados nas ciências sociais. Ele inicialmente se dedicou 
à administração, afirmando que, por se tratar de um ramo das ciências 
sociais no qual os resultados são mensuráveis, as pessoas acham mais 
difícil questionar os benefícios do uso de tais técnicas. Foi fascinante 
observar como aos poucos o mundo dos negócios aceitou o trabalho 
de Eli, embora ele represente, em boa parte, uma mudança drástica das 
práticas tradicionais. A sua Teoria das Restrições (Theory of Constraints 
– TOC) é agora ensinada em quase todas as escolas de negócios e nos 
programas de MBA e já foi usada por milhares de empresas e agências 
governamentais ao redor do mundo. Também já foi aplicada com su-
cesso a praticamente todas as áreas de conhecimento humano, desde o 
setor industrial até o da saúde e o da educação.

Diferentemente dos seus leitores, eu tive a oportunidade de ver Eli 
em ação. Juntos lutamos em uma indústria (a indústria dos livros) que 
se considera tão exclusiva a ponto de se impor limitações praticamente 
prefixadas e imutáveis. Até agora já publicamos nove livros juntos — 

LiberdadeEscolha_diagramacao.indd   7 16/07/14   10:05



8
A ESCOLHA

que foram traduzidos para 27 idiomas e venderam milhões de exem-
plares. Tivemos muito sucesso, superando as vendas de muitos best-
sellers e mantendo um grande mercado constante para os nossos livros. 
Atualmente, o primeiro livro de Eli, A Meta, vende tantos exemplares 
quanto vendia há vinte anos. Levando em consideração os milhões de 
exemplares usados disponíveis, essa é uma proeza incrível. Claro que 
cometemos erros ao longo do caminho, mas cada erro levou a um novo 
pensamento, a novas abordagens, a novas formas, que acabaram levan-
do a mais sucesso.

O que percebi durante essa luta é que Eli progredia muito além do 
que escrevia. Tenho certeza de que ele havia desenvolvido uma filosofia 
de vida pragmática que guiava não apenas os seus textos, mas também 
toda a sua conduta. Por isso comecei a pressioná-lo para que compar-
tilhasse essa sua abordagem única em um livro. Por anos – na verdade, 
por décadas – ele recusou minha ideia, afirmando que ainda não estava 
pronto. Mas finalmente consegui, e o resultado está neste livro. Espero 
que você goste e se beneficie dele tanto quanto eu.

Laurence Gadd
The North River Press
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A princípio, tudo o que meu pai queria era permissão para usar meu 
nome. Ele disse que estava escrevendo um novo livro e gostaria de lhe 
dar a forma de um diálogo entre nós. Este seria o seu décimo livro, e 
eu sempre admirei seu esforço em buscar, a cada obra, um estilo novo 
para se expressar. Com relutância, dei minha permissão. Então ele veio 
com outro pedido: gostaria de ouvir minhas considerações sobre suas 
ideias, para que assim o livro soasse mais autêntico. Aquilo exigiria al-
gum tempo, coisa de que pouco disponho atualmente enquanto faço 
malabarismo para conciliar trabalho e os cuidados com meus dois filhos 
pequenos, mas quis saber do que se tratava a obra. Esperava que fosse 
mais um livro de negócios abordando a Teoria das Restrições, e aí veio 
a surpresa. Sim, ele trataria de negócios em alguns capítulos, mas meu 
pai me explicou que seria principalmente sobre como viver uma vida 
plena. Ele sabia exatamente que botão apertar. Aquilo me interessou 
muito, tanto para minha vida pessoal quanto profissional. Conhecendo 
sua maneira peculiar de pensar, fiquei ansiosa para ouvir o que ele tinha 
a dizer. 

Este foi o começo da jornada intelectual mais fascinante que eu já 
havia feito. Durante meses nos reunimos e debatemos, às vezes por 
horas a fio. Meu pai me explicava as mensagens que queria transmitir e 
eu fazia minhas considerações. Uma nova forma de pensar surgia para 
mim, um modo de ver a realidade e tomar decisões que não serve ape-
nas para os negócios, mas acima de tudo para viver o tipo de vida que 

PRÓLOGO
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eu sempre quis. A intenção de meu pai era produzir o livro sob a forma 
de uma série de diálogos transformada em realidade. 

O ritmo das discussões foi bem rápido. Meu pai levantava ponto 
por ponto, e tudo o que eu queria era ter tempo de assimilar cada um 
deles. Logo comecei a me sentir sobrecarregada, e a sensação de que 
estava perdendo algo importante se tornava cada vez maior. Também 
fiquei curiosa para ver se eu conseguiria de fato fazer o que ele sugeria. 
Pensei em começar colocando no papel os mapas lógicos de que ele 
falava. Pedi sua ajuda para construir os mapas dos capítulos em que 
havia nossas interações. Para me certificar de que eu não estava perdida, 
os mapas foram elaborados de modo a refletir a mensagem principal 
de cada capítulo. Também comecei a tomar notas para ver se os mapas 
faziam sentido para mim e me encontrar. Os mapas lógicos e minhas 
anotações estão no Apêndice I deste livro.

Efrat Goldratt-Ashlag
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C A P Í T U L O  1

QUE 
ESCOLHA 
TEMOS?
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Meu nome é Efrat. Estou acostumada a ler os textos do meu pai 
para ele, em voz alta. Ele diz que meus comentários e, acima de tudo, 
minha linguagem corporal o ajudam a identificar em que ponto seus 
argumentos não estão claros.

Uma vez perguntei a ele:
— Por que eu?
— Porque, ao contrário de tantas outras pessoas, você não se engana 

achando que sabe tudo sobre organizações, muito menos sobre o com-
portamento humano.

Gosto da resposta dele. Trabalhei duro para ter um Ph.D. em psi-
cologia organizacional. Investi muitos anos para aprender quanto não 
sabemos. Não por nada, o título do relatório que estou prestes a ler em 
voz alta para ele é do meu interesse. Ele se chama “Liberdade de escolha”.

— Pai, qual das escolhas que você fez teve maior impacto na sua 
vida? — pergunto.

 — Eu queria viver uma vida plena — responde ele, sem vacilar. — 
A decisão mais importante que me levou diretamente aonde eu queria 
foi a de dedicar tempo para entender, realmente entender, cada uma 
das minhas áreas de interesse: família, amigos e trabalho.
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Sabendo que, quando meu pai fala “realmente entender”, ele quer 
dizer gastar horas intermináveis na tentativa de decifrar as causalidades 
que governam a situação, eu suspiro.

— Isso não é fácil.
— Quem está falando de ser fácil? Você quer uma vida fácil? — ele 

pergunta.
Sendo filha de meu pai, já ouvi essa pergunta mais de uma vez. 
— Eu sei, eu sei. Se você quer uma vida fácil, é só pegar um martelo, 

um martelo grande, e bater bem forte na cabeça. Você terá uma vida 
muito fácil. Vai receber até comida na cama.

Eu certamente quero uma vida com significado; uma vida plena, 
assim como todas as pessoas que conheço. Também estou ciente de 
que, mesmo que as pessoas queiram ter uma vida plena, a maioria delas 
não o consegue.

— Por que é tão difícil para as pessoas admitir que não querem uma 
vida fácil? — ele pergunta.

— Porque elas querem uma vida mais fácil, e é muito difícil conse-
guir ter uma vida plena. 

— Existem maneiras mais fáceis para isso. — Ele gesticula com a 
mão, impaciente. — Só requer que a pessoa pense. Que pense com 
clareza. Que pense como um verdadeiro cientista.

— Em outras palavras — comento cinicamente —, você só tem que 
ter nascido um gênio.

— Não, não precisa — ele responde, de imediato. — Eu não nasci 
com nenhum poder mental excepcional e o resultado do teste de QI 
que fiz quando jovem o confirma. Eu sou um halterofilista. Prática, 
prática, prática. Efrat, quando é que vai perceber que você, como qual-
quer outra pessoa, tem intuição e poder mental suficiente para pensar 
como um verdadeiro cientista?
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Eu não acredito no que ele diz. Mas existe outra coisa na forma 
decidida de meu pai que me perturba ainda mais.

— Pai, de que maneira pensar como um verdadeiro cientista permi-
te que uma pessoa tenha uma vida plena?

Ele sorri e, pautando-se na sua abordagem Socrática, ao invés de 
responder, pergunta:

— Talvez você possa deduzir a resposta do relatório que tínhamos a 
intenção de começar a ler há quinze minutos.

Começo a ler.
O relatório trata do que tem tomado a maior parte do tempo dele 

nas últimas semanas. Tudo começou com uma coincidência: duas redes 
de varejo se mostraram interessadas em implementar a teoria dele. Em 
duas semanas, isso se tornou uma grande oportunidade envolvendo 
cinco das maiores redes de varejo do Brasil. E então, quando ele estava 
começando a direcionar seu grupo para esse segmento novo e incrivel-
mente promissor, a iniciativa acabou dando em nada.* 

— E então? — ele pergunta assim que termino.
— Que decepção deve ter sido para você — comento.
— Por que você fala em decepção? — ele pergunta surpreso.
— Todo mundo sente um pouco de decepção quando uma inicia-

tiva não dá certo — respondo com firmeza —, e, quanto mais impor-
tante a iniciativa, maior a decepção. Mesmo quando uma pessoa faz 
a escolha certa, mesmo quando uma pessoa é otimista e escolhe ver o 
lado positivo da situação, mesmo quando a pessoa é de ferro, ela fica 
decepcionada. O fato de você reprimir esse sentimento não quer dizer 
que ele não exista.

* O leitor curioso poderá ler o relatório na íntegra no Apêndice I.
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 — Um argumento típico de psicóloga — ele diz sorrindo. — Uma 
vez que você afirma que eu reprimo meus sentimentos de decepção, 
como posso ser levado a sério quando digo que não os tenho?

Eu rejeito o comentário dele, pois sei que estou certa.
— Vamos examinar a situação de um ângulo diferente — ele suge-

re. — Suponhamos que você seja uma cientista e que esteja tentando 
construir um instrumento com base em uma nova abordagem. Claro 
que, como você é experiente, vai primeiro fazer um experimento; vai 
construir um protótipo. O que você esperaria do protótipo?

Escolho as palavras com cuidado:
 — Apenas um tolo espera que um protótipo funcione perfeita-

mente na primeira vez. O que se espera é descobrir o que funciona de 
acordo com as expectativas e o que não funciona. 

— Muito bem exposto — ele me incentiva. — Agora, suponha 
que o protótipo comprove que algumas inovações funcionam e revele 
uma coisa que não funciona. Como uma coisa não funcionou, o pro-
tótipo, como instrumento, não funcionou direito ou não funcionou 
nada. Nesse caso, minha querida filha, você, a cientista que construiu o 
protótipo, se sentiria desapontada?

Percebo aonde ele está querendo chegar. Isso é interessante.
 — Apenas um pouquinho — respondo.
— E quando você descobrir como consertar o que não estava fun-

cionando? Como se sentirá então?
— Vou me sentir estimulada — admito.
Para meu pai, toda situação é uma oportunidade para aprender, 

toda nova iniciativa é uma exploração. Dou uma olhada no documento 
que acabei de ler. É claro que ele estava construindo e experimentando. 
A analogia com um protótipo é apropriada.
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— Qual a diferença entre o cientista que desenha um protótipo de 
um instrumento e uma pessoa que apenas usa o instrumento? — 
ele pergunta.

Essa é uma pergunta fácil. Respondo com confiança:
— A maioria das pessoas não conhece muita coisa sobre o fun-

cionamento do instrumento; para elas, o instrumento é apenas uma 
caixa. Então, se ele não funcionar, elas se sentirão decepcionadas. Se 
precisarem que ele funcione, não se sentirão apenas decepcionadas; fi-
carão frustradas.

Ele balança a cabeça em concordância.
— Já o cientista — continuo — sabe como e por que o instrumento 

funciona; ele está familiarizado com os componentes do instrumento, en-
tende as relações de causa e efeito que o fazem funcionar. Portanto, mesmo 
que o protótipo não tenha funcionado como instrumento, desde que ele 
tenha trazido conhecimento novo sobre quais causas e efeitos são válidos 
e quais não são, a satisfação de ter feito progresso compensa a decepção.

— Quando um protótipo, uma nova iniciativa, não funciona — ele 
comenta, inclinando-se para a frente —, temos duas alternativas. Uma 
é reclamar da realidade, e a outra é colher o presente que ela acabou de 
nos dar: o conhecimento do que deve ser corrigido. É por isso que dei 
ao relatório o título Liberdade de escolha.

Antes que eu tenha tempo de digerir o assunto, ele continua:
— Mas já chega de falar de instrumentos e protótipos. Vamos falar 

da realidade; a realidade sobre a qual você acabou de ler. Você ainda 
acha que eu fiquei decepcionado? — Depois de uma pequena pausa, ele 
repete a pergunta: — Efrat, você ainda acha que eu fiquei decepcionado?
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— Você provavelmente ficou bem. — finalmente respondo —, 
mas tenho certeza de que as pessoas à sua volta ficaram profundamente 
 decepcionadas.

— Você tem razão — ele admite.
— E aposto que não foi fácil para você ajudá-las a superar essa 

decepção. Não tenho dúvida de que isso sugou a energia delas e de 
que você teve de trabalhar duro para reavivar o entusiasmo e a deter-
minação de todos. Você chama isso de “liberdade de escolha”. Bom, 
para você pode ser fácil, mas para a maioria das pessoas é bem difícil 
fazer a escolha produtiva.

— Por quê? — ele pergunta depois de um tempo.
— Por que é difícil para todo mundo ou por que é fácil para você?
— Por que é diferente para mim?
— Você é sempre o cientista — respondo hesitante. — Você está 

constantemente tentando descobrir como o mundo funciona, tentan-
do verbalizar as relações de causa e efeito, em qualquer assunto, em 
qualquer situação. — Continuo com mais segurança: — Para você, 
tudo é como um protótipo. Não à toa, situações que geram decepção 
e frustração para outras pessoas são, para você, uma fonte de energia.

Essa é uma nova descoberta para mim. Está claro que a aborda-
gem de um cientista oferece uma vantagem substancial. Mas qual é 
essa abordagem?

Por um lado, a pessoa tem de ser humilde e assumir que não sabe. 
Na verdade, para evitar uma decepção, a pessoa deve esperar que, muito 
provavelmente, as coisas não funcionarão na primeira vez. Por outro 
lado, a pessoa deve ser arrogante; ter a confiança de que é capaz de 
descobrir como fazer com que as coisas funcionem. Coloque esses dois 
requisitos juntos e temos uma bela antítese: arrogância humilde.
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— Esta é a primeira vez que percebo como a abordagem de um 
cientista pode ajudar a manter a energia necessária para perseguir novas 
iniciativas — digo, olhando para meu pai.

— Também é útil para gerar as iniciativas — ele comenta.
— Provavelmente — respondo.
Meu pai não gosta de uma resposta tão descompromissada assim.
— Você concorda com o que Sêneca falou há dois mil anos, que 

“sorte é o que acontece quando o preparo encontra a oportunidade”? 
— ele pergunta.

— E conhecer as causas e os efeitos que governam a situação é o 
melhor preparo — digo lentamente. 

Meu pai continua a me orientar:
— O que acontece se a pessoa não está preparada, se ela está cega ao 

rio de oportunidades que a realidade apresenta?
Não é muito difícil prever o resultado. 
— Se a pessoa não estiver preparada, não verá a maioria das opor-

tunidades. Ela ficará esperando a sorte oferecer tudo em uma bande-
ja de prata. — Indo além, continuo: — E, se a pessoa não tem opor-
tunidades suficientes, sentirá que a vida não deu a ela uma chance 
justa, que ela está restrita pelas circunstâncias, que é impotente.

Quantos dos meus amigos acabei de descrever? Isso não é simplista 
demais? Tenho de pensar mais no assunto.

— Azar é quando a oportunidade encontra a falta de preparo — 
ele conclui. — Abordar a realidade como um cientista, corretamente, 
também oferece o preparo necessário. Se a pessoa não estiver preparada, 
que liberdade de escolha tem?

Começo a perceber que não se trata apenas da liberdade de escolher 
o lado bom. A liberdade de escolha também está ligada à habilidade 

LiberdadeEscolha_diagramacao.indd   19 16/07/14   10:05



20
A ESCOLHA

de reconhecer situações que podem ser transformadas em verdadeiras 
oportunidades.

— Infelizmente, apesar de todos os meus esforços, com muita fre-
quência eu não estou preparado — diz meu pai, interrompendo meus 
pensamentos com um grande suspiro.

Eu sorrio. Bem que gostaria de estar tão mal preparada quanto ele. 
Para ter certeza de que entendi, tento ordenar as ideias.

— O fato de você estar constantemente construindo mapas lógicos 
da realidade o ajuda de duas maneiras. Em primeiro lugar (e agora estou 
começando a perceber como isso é crucial), você é capaz de reconhecer 
oportunidades nas áreas que são importantes para você. E, em segundo 
lugar, quando elas inicialmente não funcionam, você não perde a ener-
gia. Pelo contrário, o elemento faltante fica óbvio e você avança com 
entusiasmo para completá-lo e transformar a oportunidade em sucesso. 
Já vi você fazer isso várias vezes. — Depois de uma pequena pausa, 
acrescento: — Eu o invejo. Gostaria de ter herdado a sua genialidade.

— Lá vamos nós outra vez... — Ele suspira. — Toda pessoa nasce 
com muito poder mental. Infelizmente, existem obstáculos que impe-
dem o uso desse poder. O significado mais profundo da liberdade de 
escolha é a escolha de investir na superação desses obstáculos.

Percebendo que não tenho problemas com relação ao exposto, ele 
continua:

 — Você consegue supor quais são esses obstáculos?
Como psicóloga, minha lista de obstáculos potenciais é enorme; 

existem inúmeras barreiras psicológicas. Em vez de listá-las, pergunto:
 — Você me dá uma dica?
— Quanto mais complexa parecer a situação, mais simples tem de 

ser a solução — ele recita. Essa é uma das suas frases prediletas.
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