Assista à programação completa no canal 93 da SKY
e no canal 73 da TV Alphaville

Inovação, uma prioridade das agendas executivas
Prepare-se para inovar: em julho e agosto, nossa programação focará
a inovação de negócios nas mais diferentes áreas.

> MEIO AMBIENTE

Etanol: o combustível que você pode plantar
Quarta-feira, 6/8, às 23h

Diante da ameaça de crise ambiental mundial e do alto custo do
petróleo, o etanol se posiciona cada vez mais como uma alternativa
ecológica de fonte de energia. Veja neste documentário como a crise
pode se converter em oportunidade e mudar o rumo da economia de
países emergentes em geral, especialmente o Brasil, que já domina a
tecnologia de produção de etanol a partir da cana-de-açúcar desde
a década de 1970 e ostenta grande competitividade na área.

> ALTA GERÊNCIA

The Charlie Rose Show
com Jeff Bezos (fundador
da Amazon.com)
Terça-feira, 29/7, às 23h

O presidente da Amazon.com
conversa sobre como foi deixar a
famosa empresa de Wall Street onde
trabalhava para fundar o site-ícone
do comércio eletrônico, um dos mais
revolucionários empreendimentos da
história dos negócios. Ele também
revisita a ousadia de expandir as
fronteiras da empresa em vez de se
limitar à tão bem-sucedida venda
de livros, e discute estratégias e
desafios atuais e futuros.

> estratégia

> INOVAÇÃO

Toyota: rumo ao topo

Entrevistas exclusivas com os
palestrantes do World Innovation
Forum de Nova York, EUA

Quarta-feira, 20/8, às 23h
Aproxima-se rapidamente o dia em que a
montadora nº 1 do Japão se tornará a maior
do mundo. A Toyota, que hoje produz 9
milhões de veículos por ano, tem planos
para ampliar ainda mais seu alcance global
nos próximos dois anos, construindo
novas fábricas na China, na Tailândia, na
América do Norte e na Rússia. Mas tal
expansão não significa que a trajetória não
será íngreme. A Toyota quer dar um tom
local a suas operações no exterior, para
que se integrem às comunidades de cada
lugar, ao mesmo tempo que mantém vivo
ali o espírito Toyota, a fim de assegurar a
qualidade da produção. Toyota: rumo ao
topo examina em primeira mão a linha de
frente de uma empresa que não poupa
esforços para se tornar a maior do planeta.

Mais informações: managemenTV.com.br
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Quintas-feiras de julho e agosto, às 22h
Acompanhe conversas com os mais
renomados especialistas em inovação que
o ajudarão a conduzir seu negócio e inspirar
novas idéias rumo ao sucesso.
Gary Hamel
Chris Anderson
Eric von Hippel
Daniel Pink
Amory Lovins
Andrew Zolli
> LUXO

Money Programme – O Desafio da
Burberry
Quarta-feira, 6/8, às 21h
Para uma marca de grife, o pior dos
pesadelos são tribos inteiras de pessoas
“erradas” começando a usar seus produtos.
Burberry é a própria definição de alta moda,
mas agora seu inconfundível xadrez bege
vai se tornando popular entre os chamados
chavs, os deselegantes e cafonas. O ponto
mais baixo ocorreu quando os tablóides
publicaram fotos de uma antiga estrela da TV
coberta da cabeça aos pés com o mais puro
axadrezado Burberry. Como se não bastasse,
agora a companhia também tem de enfrentar
os falsificadores, que estão copiando seus
designs e despejando imitações baratas nas
gôndolas dos supermercados. Vamos ver
como a Burberry pretende revidar.

diretoaoponto
[Pingue-Pongue]

5 PERGUNTAS
A

hsm Group

PHILIP
KOTLER
Quais são os principais
desafios que os gestores
de marketing enfrentam
nos dias de hoje?
É cada vez mais difícil
chegar até as pessoas,
conseguir um nanossegundo
da atenção delas. Outro
desafio é comprovar o
retorno do investimento:
qual a eficácia de um
comercial de 30 segundos?
E da mala direta? Também
ficou mais complicado nos
diferenciarmos daqueles
que copiam nossos
produtos. Há uma crescente
“comoditização” da oferta
e, por isso mesmo, o cliente
decide pelo preço.
Mensagem criativa e
grandes investimentos em
publicidade já não ajudam
muito nesses desafios.
Que estratégias de
marketing podem ajudar?
Podemos olhar para as
10

Lenda viva quando o assunto são estratégias de marketing,
Philip Kotler é o autor do clássico Administração de
Marketing (ed. Prentice Hall Brasil), atualmente em sua
12ª edição no Brasil. Entre seus títulos recentes estão
Gestão de Marcas em Mercados B2B, Construção de Biomarcas
Globais, Marketing Esportivo e Marketing no Setor Público
(todos, ed. Bookman). O professor da Kellogg School, da
Northwestern University, fala a seguir sobre os maiores
desafios do marketing atual e como vencê-los.

empresas vencedoras. Uma
boa estratégia é cobrar o
menor preço e oferecer
grande valor, como fazem
Wal-Mart, Costco, Ikea
e Southwest Airlines.
Elas encontraram formas
inovadoras de baixar os
custos operacionais e,
com isso, puderam reduzir
o preço final –há muitos
produtos que as pessoas
compram em função do
preço. Outra estratégia
vencedora é oferecer
produtos de qualidade
excelente, os melhores
de sua categoria. Os
automóveis da Toyota e os
detergentes da Procter &
Gamble são dois exemplos.
Há, ainda, empresas que se
distinguem por uma cultura
da criatividade nos produtos,
como 3M ou Sony.
Um modelo de negócio
inovador pode ser, em
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si, uma proposta de
marketing?
Certamente. Basta pensar
no sucesso das livrarias
com mesas e cadeiras para
sentar-se e tomar um café,
que funcionam como ponto
de encontro entre amigos ou
como local de palestras
e shows.
Que características
o marketing experiencial
deve ter para ser
eficaz?
No caso de um produto,
o design desempenha
papel importante, porque é
vital que se leve em conta
cada um dos passos na
experiência de uso: desde o
momento em que o cliente
abre a embalagem de um
computador, por exemplo,
até quando lê o manual
e liga a máquina. Se uma
empresa vende roupas para
prática de esportes ao ar

livre, pode construir em
suas lojas uma parede para
escalar, para que o cliente
experimente a roupa em
situações reais.
Qual é a idéia de
marketing mais atraente
dos últimos tempos?
Gosto do buzz marketing,
que é a recomendação
boca a boca. Não que isso
seja novo em si: vem de
tempos imemoriais, quando
a serpente disse a Eva que
comesse a maçã e ela, por
sua vez, sugeriu o mesmo
a Adão. A novidade é que
agora se trata de uma
prática organizada. A Procter
& Gamble, por exemplo,
oferece amostras grátis
de seus novos produtos
a centenas de mulheres,
com a condição de que os
divulguem entre suas amigas
se gostarem deles e que os
esqueçam se não gostarem.

diretoaoponto
[Cenários]

Emergentes
emergentes
Além dos países do acrônimo BRIC –Brasil,
Rússia, Índia e China–, outras economias
emergentes têm interessado os investidores
internacionais. Agrupadas sob codinomes como
VISTA e N-11, elas merecem atenção

12

Sachs, em um trabalho no
qual assegurava que se
converteriam em grandes
players globais em 2050.
Como diz um informe do
Euromonitor, esses já “velhos
conhecidos” voltaram a se
consagrar em 2003 como os
países em desenvolvimento
de crescimento mais rápido
e com maior potencial
econômico.
Mas vale a pena observar
a “camada” que continua
buscando novas promessas.
Não faz muito tempo que
o Vietnã, a Indonésia, a
África do Sul, a Turquia
e a Argentina, cada qual
com suas características,
integraram-se em outro
pack de mercados a serem
acompanhados com atenção:
o VISTA. E também o Goldman
Sachs, em um estudo no
qual analisava a solidez dos
mercados BRIC, adiantou
que havia 11 economias que
poderiam ganhar destaque
nas décadas seguintes por
seu tamanho projetado:
Bangladesh, Egito, Indonésia,
Irã, Coréia do Sul, México,
Nigéria, Paquistão, Filipinas,
Turquia e Vietnã. Chamou-as
de as Next 11, as “próximas
11”, ou simplesmente N-11. As
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oportunidades nesses países
são tão grandes como os
retornos e os riscos. “Uma das
diferenças entre um mercado
emergente e um desenvolvido
está em que no primeiro
sempre existe a probabilidade
de perdas catastróficas”,
lembra um especialista.
As 11 que vêm
caminhando
As N-11 têm em comum
dois fatores: população em
rápido crescimento –todas
superam os níveis das
economias desenvolvidas–,

com significativa capacidade
industrial, real ou potencial.
Isso implica um mercado
consumidor em expansão
no médio prazo, gerando
oportunidades tanto para as
empresas locais como para
as internacionais. Entretanto,
é preciso levar em conta
que essas características
compartilhadas têm
diferentes aspectos para
cada integrante do grupo.
Por exemplo, o crescimento
do produto interno bruto
no México caiu de 4,8% em
2006 para 2,9% em 2007 por

O mundo BRIC e sua renda crescente

China

Crescimento (%)

E

las viraram moda nos
anos 1980, pelas mãos
de Antoine van Agtmael,
economista do Banco
Mundial. Desde então, os
mercados emergentes –esses
que o universo dos negócios
observa com interesse
enquanto eles percorrem, com
maior ou menor instabilidade
e sucesso, e sempre com
turbulência, o caminho até o
desenvolvimento– têm sido
agrupados e reagrupados
infinitas vezes. Com a crise
hipotecária e a recessão
norte-americanas gerando
correntes adversas na
economia mundial e o
hiperinvestimento na China e
na Índia, os capitais planetários
vão atravessando as fronteiras
e indo cada vez mais longe
dos centros tradicionais. E
começam a aparecer, na mira
estratégica dos investidores,
empresas, países e mercados
cada vez menos óbvios.
Os dois gigantes da Ásia,
China e Índia, viraram moda
antes de integrar, com o
Brasil e a Rússia, o grupo
BRIC, citado pela primeira
vez em 2001 por Jim O’Neill,
especialista em mercados
emergentes do banco de
investimentos Goldman

Índia

Rússia

Brasil

Fonte: Euromonitor International (Fundo Monetário Internacional, International
Financial Statistics e World Economic Outlook/ONUNational Statistics).

culpa da forte ligação com a
economia norte-americana,
em desaceleração. Em 2006,
85,8% das exportações
mexicanas se destinavam
aos Estados Unidos. Ao
contrário, o PIB do Vietnã,
também membro do grupo,
cresceu 8,3%, impulsionado
basicamente pela explosão
do turismo e das exportações
têxteis, assim como pela
diversificação dos mercados
receptores de seus produtos.
Entre as N-11
há economias em
desenvolvimento e
economias recentemente
industrializadas. As últimas
têm maior capacidade
manufatureira e estão
dando os primeiros passos
na exportação de produtos
industrializados; as primeiras
são ainda, em grande
parte, dependentes das
exportações de produtos
primários, como acontece
com Bangladesh, Irã, Nigéria,
Paquistão e Vietnã. Todas
as demais pertencem ao
outro subgrupo, menos a
Coréia do Sul, que já poderia
ser considerada economia
desenvolvida por seu alto
nível de industrialização

e relativa estabilidade
macroeconômica. As N-11
também diferem entre si no
ambiente mais ou menos
propício para negócios e
investimentos. A título de
ilustração, pode-se destacar
que, nesse aspecto, a Coréia
do Sul, colocada na trigésima
posição entre os 178 países
considerados pelo Banco
Mundial, é a mais qualificada
na hora de avaliar a facilidade
para fazer negócios. Irã, o
pior do grupo, ocupa o 135º
lugar. Nenhuma surpresa.
Ainda que o potencial de
crescimento das N-11 seja
significativo e fundamentado,
há riscos que podem fazêlas fracassar, alguns óbvios,
como a instabilidade política,
o terrorismo ou as variações
nos preços globais das
commodities –por exemplo,
todos os países, exceto a
Coréia, são produtores de
petróleo.
Países fora das siglas,
mas promissores
É um erro colocar todos
os países emergentes no
mesmo balaio. Há diferenças
nacionais e regionais. Na
África, as economias com

Os números das N-11

Paridade de poder aquisitivo
Turquia
Nigéria
Irã
Egito
México
Vietnã
Coréia do Sul
Filipinas
Paquistão
Indonésia
Bangladesh
(PIB per capita, em dólares internacionais)
Fonte: Euromonitor International (Fundo Monetário Internacional).

Ações e emergentes:
a nova fronteira

O

Frontier Markets Index, da Morgan Stanley Capital
International, índice criado há não muito tempo, reúne 19 economias emergentes de todo o mundo: Bulgária,
Croácia, Estônia, Cazaquistão, Romênia, Eslovênia, Ucrânia,
Quênia, Maurício, Nigéria, Tunísia, Líbano, Bahrein, Kuwait,
Omã, Qatar, Emirados Árabes Unidos, Sri Lanka e Vietnã.
Em fevereiro de 2008, o desempenho desse índice superou
o Emerging Markets Index, também da Morgan Stanley, e a
China, a Índia, o Brasil e a Rússia individualmente.
Frontier Markets Index
Índice BRIC
Emerging Markets Index
Índice S&P 500
Fontes: Morgan Stanley Capital International, Investor’s Business Daily.

maior potencial crescem
de maneira mais lenta,
porém mais equilibrada. A
necessidade de investir em
infra-estrutura é reconhecida.
Como ilustração, a África
do Sul planeja aumentar sua
capacidade de geração de
energia elétrica, enquanto
a Argélia pretende investir
US$ 50 bilhões em moradias
durante os próximos cinco
anos. Em 2007 foram
anunciados, segundo dados
da Thomson Financial, mais
de US$ 60 bilhões em fusões
e aquisições, 47% mais
do que no ano anterior. O
investimento estrangeiro
direto no continente chegou
a US$ 35,6 bilhões, duas
vezes o total aplicado em
2004.
Já no mundo árabe, a partir
de 2001, os países que antes
preferiam investir seu capital
internamente ou emigrá-lo
para os Estados Unidos ou
para o Reino Unido agora
reinvestem nas diferentes
economias da região,

em um verdadeiro boom
impulsionado pelo preço do
petróleo, em alta constante.
Como se vê, embora
os economistas prefiram
reduzir as expectativas de
crescimento global para
acompanhar o ritmo da
economia norte-americana,
esses países “emergentes
emergentes”, como são
chamados, têm dinâmica
própria. Por exemplo, os
vínculos comerciais entre
o grupo BRIC e alguns dos
“mercados de fronteira”
da Morgan Stanley (veja
quadro acima) cresceram
consideravelmente. E os
principais players asiáticos
exportam mais entre países
da própria região do que para
o resto do mundo. Por isso
David Wyss, economista da
Standard & Poor’s, afirma:
“Não há dúvida de que os
menores países do mundo
serão hoje menos afetados
pela recessão dos Estados
Unidos que [o teriam sido]
há 15 anos”.
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[Colunista convidado: Roger Martin]

Você é um
Antes de buscar razões para o sucesso de
líderes empresariais excepcionais, é preciso
entender que eles pensam de forma não
convencional –“conversam” com suas “mentes
opositoras”. O diretor da famosa escola de
gestão canadense Rotman explica a descoberta
de sua pesquisa e dá exemplos reais

O

As seis faces do pensamento
integrativo
O pensador integrativo acredita que:
1. Os modelos existentes não representam a “realidade”.
2. Modelos que se opõem ao seu não devem ser evitados,
mas questionados.
3. Modelos melhores virão.
4. Ele é capaz de criar um modelo melhor.
Divulgação

5. Ele pode ir ao encontro da complexidade com
entusiasmo.
6. Ele pode dedicar-se a criar um modelo melhor pelo
tempo que for necessário.

16
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s líderes empresariais
bem-sucedidos fazem
tantas coisas diferentes
que fica difícil descobrir a
chave de seu sucesso pela
simples observação de seus
atos. Depois de estudar em
profundidade mais de 50
entrevistas realizadas com
líderes de sucesso, descobri
que o segredo não é indagar
o que eles fazem, mas sim
como pensam.
Acredito que a resposta
é que eles pensam com suas
“mentes opositoras”. Quando
têm a necessidade de fazer
uma escolha entre modelos
ou opções conflitantes –cada
uma com suas limitações–,
não pensam simplesmente
na solução “menos pior”.
Utilizam a informação inserida
nesses modelos opositores
e a tensão entre eles para
gerar uma solução criativa
na forma de um novo modelo
que contenha elementos de
modelos anteriores, porém
superior a cada um deles
individualmente.
Por exemplo, Isadore
Sharp, fundador da rede
de hotéis e resorts Four
Seasons, recusou-se a
escolher entre construir
hotéis pequenos com
ambiente familiar (mas com
serviço limitado) e hotéis
para grandes convenções
com todo o conforto

(mas com ambiente frio e
impessoal). Mais que isso,
ele inventou um modelo
inovador que hoje rege os
hotéis luxuosos de todo o
mundo: empreendimentos
de tamanho médio com
valores justos e serviço tão
espetacular que possibilitam
todo o conforto necessário,
mesmo naqueles modelos
que têm como propósito
um número reduzido de
apartamentos.
Outro caso é Bob
Young, co-fundador da
Red Hat Software, principal
fornecedora do software
Linux, que se recusou a
escolher entre um modelo
de software proprietário e
um grátis. Em vez de tentar
converter o Linux num
software com direito de
propriedade –contrariando
tudo que o mercado do
código aberto preconizava–
ou de tentar ganhar a vida
penosamente vendendo o
programa Linux em CD para
uma clientela de hackers por
US$ 15 a unidade, Young
decidiu doar pela internet
(de forma gratuita mesmo)
o software Red Hat. Foi sua
maneira de desenvolver uma
participação dominante no
mercado e emergir como a
única provedora de Linux em
larga escala, com tamanho
e presença suficientes para

pensador integrativo?
ter a credibilidade de vender
serviços a grandes empresas.
Um terceiro caso é A.G.
Lafley, que, em 2000, assumiu
as posições de presidente do
conselho de administração
e CEO da Procter & Gamble,
então com muitos problemas
–após a primeira demissão de
um CEO em seus 200 anos
de história. Disseram-lhe que
ele teria de reduzir os gastos
em inovação de produtos,
porque estes haviam saído
do controle e representavam
um custo completamente
insustentável. Embora isso
fosse verdade, seu antecessor
havia sido realista quando
entendeu que, com tantos
concorrentes trabalhando
para destronar a P&G
em algumas categorias, a
empresa precisava aumentar
a velocidade das inovações se
quisesse manter a liderança.
O fato é que Lafley tinha duas
opções a sua frente: “Manter
o investimento insustentável
em inovações” ou “Inovar
menos, o que era pouco
realista”. Em vez de escolher
entre elas, no entanto, ele
surgiu com uma opção
muito melhor: “Conectar e
desenvolver”. Com isso, a
P&G conseguiu gerar 50%
das inovações externamente
e, lá dentro, aplicou os
recursos onde já possuía
grande vantagem competitiva:
qualificação, comercialização,
marketing e distribuição de
novos produtos inovadores.
Como foi que Sharp,
Young, Lafley e os outros
líderes bem-sucedidos
entrevistados conseguiram
pensar de maneira tão
singular?

Pensadores convencionais
versus integrativos
O ponto de partida para
esse enigma é a postura
adotada pelas pessoas diante
do mundo em que atuam e
o modo como enxergam o
papel que desempenham
nele. As pessoas de
pensamento convencional,
que tendem a escolher
entre os modelos existentes
não tão ideais, adotam as
seguintes posturas perante
o mundo: 1) acreditam
que podem enxergar a
“realidade verdadeira” de
cada situação; 2) crêem que
visões opostas às suas “não
correspondem à realidade”
e, portanto, estão erradas;
3) uma vez que “enxergam”
a realidade, não poderia
haver modelo melhor. Assim,
modelos que se opõem a
essa concepção de mundo
se tornam problemáticos.
São digressões indutoras de
problemas, porque geram
divergências sobre a tal
“realidade verdadeira”.
Já as pessoas com uma
visão integrativa da realidade
apresentam postura distinta
ante o mundo: 1) os modelos
existentes não representam
a “realidade”, apenas foram
construídos para explicá-la;
2) os modelos opositores
existem para serem
questionados e não para
serem evitados; 3) modelos
melhores ainda virão. Desse
modo, elas vêem um mundo
repleto de modelos ainda
imperfeitos que podem ser
melhorados.
A visão de mundo dos
pensadores convencionais
os leva a enxergar seu papel

da seguinte forma: 1) as
visões diferentes devem ser
destruídas; 2) a situação
tem de ser simplificada para
evitar uma complexidade
desnecessária; 3) as escolhas
e as ações precisam ser
rápidas e objetivas. Encaram
o trabalho como a defesa
de um modelo –ou porque
têm certeza de que é o
modelo correto, ou ser a
escolha entre os vários
modelos existentes. Nada
mais é preciso, porque não
há com que se esforçar.
Com tudo isso, essa postura
convencional é caracterizada
como “a defesa do modelo
simples”. Por que devemos
procurar, esforçar-nos e
mergulhar na complexidade
e incerteza quando não há o
que valha a pena buscar?
Contrastando ainda mais,
pensadores integrativos
enxergam-se no mundo
como “construtores de
modelos novos” e não como
simples eleitores do modelo
mais adequado: 1) “Eu sou
capaz de criar um modelo
melhor”; 2) “Irei ao encontro
da complexidade, com
entusiasmo”; 3) “Vou me
dedicar o tempo necessário
para criar um modelo melhor”.
Mais do que a defesa do
modelo simples, a postura
adotada é a permanente
procura por um modelo.
Sempre acham que há
outro modelo melhor por aí
e que todos os modelos já
existentes podem dar dicas e
permitem descobrir sobre a
natureza desse novo modelo,
conseqüentemente ajudando
e não limitando a procura
contínua.

Ferramentas
Adotar os seis aspectos
do pensamento integrativo
(veja quadro ao lado) não
transforma a pessoa, mas é
um começo necessário. Para
construir os modelos criativos
buscados por quem pensa
assim, é preciso adquirir as
seguintes habilidades-chave:
1. Usar a lógica abdutiva
(aquela do que possivelmente
será), acrescida às lógicas
dedutiva (aquela do que deve
ser) e indutiva (aquela que
faz acontecer).
2. Tornar-se mais explícito e
rigoroso sobre usar este ou
aquele modelo existente e
construir novos modelos não
tão fortuitos.
3. Usar a ferramenta da
indagação e do entendimento
de outros modelos além da
ferramenta convencional para
defender seu próprio modelo.
Com a postura e as ferra
mentas corretas, os que
pensam de forma integrativa
podem acumular experiências
que aprofundem o saber e
alimentem a originalidade.
O saber sem a originalidade
torna-se uma rotina, algo
que se faz sem pensar; a
originalidade sem o saber é
superficial.
É fácil tornar-se um
pensador integrativo? Não.
Mas é perfeitamente possível.
Roger L. Martin, Ph.D., é
diretor da Rotman School of
Management, da University
of Toronto, no Canadá.
Expert em competitividade
e produtividade, escreveu
Opposable Mind: Harnessing
the Power of Integrative
Thinking.
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ECONOMIA STARBUCKS
Mark Penn discute as microtendências
de uma nova fase da economia, na
cobertura completa do Fórum Mundial
de Marketing e Vendas, enquanto
Andrew Lippman, do Massachusetts
Institute of Technology, apresenta
a sociedade do “nós”.

Mais decisões
históricas
Leia o que Stuart Crainer
(página 120) já escreveu
em HSM Management
sobre decisões de
gestão extraordinárias.

DAR PARA RECEBER
Na esteira do novo livro de Bill Clinton,
consultor português discute a economia
solidária e a necessária passagem do
marketing relacional para o marketing
de comunidades. (HSM Management
Update nº 57)
OUTRA LÓGICA DE CONSUMO
Pesquisadores investigam o comportamento de compra das camadas populares
no Brasil. (HSM Management Update
nº 58)
Do brasil para O MUNDO
Os professores Flávio Martins e Sinval
Souza, da ESPM, mapeiam estratégias
por trás da internacionalização de vinícolas brasileiras. (HSM Management
Update nº 58)

de
não deixe
blog:
ler nosso

blog
.com.br/
m
s
.h
w
ww

GESTÃO DA DIVERSIDADE
Saiba como funciona aqui, na prática, a
tão propalada valorização das diferenças.
(HSM Management Update nº 59)
Blog da HSM,
uNIVERSO EM EXPANSÃO
Novos e importantes bloggers podem ser
encontrados em hsm.com.br/blog. Em
ordem alfabética: Christian Barbosa, CEO
da Tríade do Tempo, firma de consultoria
especializada em gestão do tempo e
produtividade; Júlio Sérgio Cardoso, autor
de Você Não Tem de Ceder, experiente
consultor de empresas que presidiu a
Ernst & Young para a América do Sul e é
professor da UERJ; Marcelo Melo, editor de
livros de negócios, fundador das editoras
Negócio e Virgília; e Mário Castelar,
diretor de inovação da Nestlé Brasil.

INOVAÇÃO CLASSE MUNDIAL
Em entrevista exclusiva, Beatriz
Muñoz-Seca, especialista do Iese,
a renomada escola de gestão
espanhola, discute a inovação do ponto
de vista da tecnologia e das operações.
JEFFREY PFEFFER ENSINA
Assiata ao videocast exclusivo sobre
como obter resultados extraordinárias
com pessoas comuns.

Antes do safári
Henry Mintzberg
(página 60 desta
edição) apontou a
variedade de linhas de
estratégia no artigo Todas
as partes do elefante, que
precedeu seu best-seller.

“Sinto mais como se eu fosse um náufrago
jogando garrafas com bilhetes. Onde será que os
náufragos conseguiam as garrafas?” Mário Castelar,
em 28/5/2008 (resumindo poeticamente a rica troca de idéias e
experiências que ocorre nos blogs, sem o filtro da grande mídia)
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