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A
Vantagem
Decisiva

LANÇADO ANTERIORMENTE COMO A MAIOR DE TODAS AS VANTAGENS 

Com mais de 6 milhões de livros vendidos, Patrick 
Lencioni é referência mundial quando se trata de 
alinhar uma equipe em torno de va lores e princípios 
comuns e maximizar seu desempenho.

Existe uma vantagem competitiva mais poderosa do que 
qualquer outra. Não se trata de marketing, fi nanças, tecno-
logia nem inteligência ou conheci mento superiores.

A diferença entre as empresas bem-sucedidas e as medío-
cres é a sua saúde organizacional.

Uma organização saudável é consistente e plena. Sua equi-
pe gerencial, suas operações e sua cultura estão integradas 
em um ambiente sem politicagem e confusão, e isso gera 
resulta dos melhores que os dos seus concorrentes.

Neste livro, Lencioni oferece um modelo inovador e acessí-
vel para alcançar esse patamar, valendo-se de histórias 
reais e de lições extraídas de seus vinte anos de experiên-
cia pres tando consultoria para grandes empresas e institui-
ções americanas.

O resultado é um dos mais abrangentes e signifi cativos tra-
balhos do autor, uma ótima leitura e uma inestimável ferra-
menta prática.
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PATRICK LENCIONI
é fundador e presidente do The 

Table Group, organização dedicada a 

oferecer a empresas ideias, produtos 

e serviços que aprimoram a saúde 

empresarial, o trabalho em equipe 

e o engajamento dos funcionários. 

É autor de vários livros que, juntos, 

venderam mais de 6 milhões de 

exemplares e já foram traduzidos 

para mais de 30 idiomas, entre eles 

Os 5 desafi os das equipes, também 

publicado pela Sextante. Quando 

não está escrevendo, Lencioni presta 

consultoria a CEOs e suas equipes de 

executivos. Em sua base de clientes 

estão várias empresas da lista da 

Forbes 500, organizações profi ssionais 

de esporte, o Exército americano, 

instituições sem fi ns lucrativos, 

universidades e igrejas. Além 

disso, todos os anos ele ministra 

palestras para milhares de líderes em 

conferências nacionais e em grandes 

organizações.

Para saber mais sobre Patrick 

e o The Table Group, visite 

www.tablegroup.com

“Este livro mostra a líderes de todos 

os níveis como construir uma cultura 

de produtividade e comunicação.” 

– Dave Ramsey, autor de The Total 

Money Makeover

“A vantagem decisiva é o mais 

sensato livro de negócios do mundo. 

Leitura obrigatória.” 

– Colleen Barrett, presidente 

emérita da Southwest Airlines

“Um clássico dos negócios. Até 

mesmo os melhores líderes vão 

pensar: ‘Por que ainda não estamos 

fazendo isso?’” 

– Enrique Salem, ex-CEO da Symantec

“Uso a abordagem de Lencioni

há mais de uma década e ela 

nunca falhou.” 

– Rick Friedel, vice-presidente

de gerenciamento de projetos 

globais da AT&T

“Nossas equipes e nossos líderes 

realmente abraçaram a metodologia 

de Lencioni. Colocamos essas ideias 

em prática e estamos alcançando 

resultados que provam sua efi cácia.” 

– David Gordon, COO da 

The Cheesecake Factory
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