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A expansão do mercado de auto-ajuda para executivos, especialmente os que militam na área de 
marketing, transformou em celebridades instantâneas, distinguidas não raro com atenção 
reverencial, autores de supostas receitas mágicas para o sucesso. Ao mesmo tempo, porém, a 
multiplicação dessas fontes aparentemente inesgotáveis de conhecimento de prateleira acabou 
degradando o termo "guru" no mundo dos negócios - e justamente a espécie de conhecimento 
que lhes é peculiar. Tanto que estudiosos da administração que procuram formas mais elaboradas 
de compreender questões e formular propostas de solução não aceitam o rótulo. Da mesma 
forma, acadêmicos ensaiam longas explicações sobre o seu conceito de guru antes de citar algum 
nome. A época de "grandes idéias" sem substância e base científica parece estar chegando ao fim. 
O mercado agora abre espaço aos pensadores que se dedicam à inovação, levam conhecimentos e 
métodos para as corporações em todo o mundo e analisam como elas se comportam diante de 
seus modelos. Esta espécie de mentor também está mais próxima dos executivos e pretende 
trabalhar no chamando ambiente de negócios real. A ambição desses profissionais é transformar 
seu trabalho em algo que, a um só tempo, influencie estratégias de gestão na economia global e 
impacte de forma positiva a sociedade.   
 
"Uma característica importante desse profissional é a humildade para propor o modelo, aplicá-lo 
nas corporações, testar e avaliar", comenta Fanny Schwarz, presidente da Symnetics, consultoria 
especializada em gestão que representa, no Brasil, o professor David Norton e o consultor Robert 
Kaplan, criadores da metodologia Balanced Scorecard, que permite a criação de um mapa de 
estratégia compreensível em todos os níveis da empresa. A principal função desse mapa é 
mobilizar os colaboradores para as formas de alcançar os objetivos estratégicos, avaliar o trabalho 
e verificar constantemente se o plano está sendo cumprido. Apesar de parecer simples, o 
Balanced Score card está no cerne do principal problema dos planos de negócios: a execução. 
Afinal, não basta dizer como fazer, é preciso pôr a mão na massa e ajudar a companhia a alcançar 
suas metas. "Ninguém é dono da verdade. O mundo dos negócios é dinâmico e é preciso ter 
sintonia com as empresas para colocar as idéias em prática. Só assim saberemos como os 
modelos podem ser utilizados e adaptados", afirma o próprio David Norton.   
 
Para Norton, a inovação é resultado de muito trabalho e o desenvolvimento de idéias vem com o 
tempo. A precipitação só ajuda a criar os chamados "gurus por um dia" e pode aniquilar o 
desenrolar de uma pesquisa. "É preciso muita paciência. Todos esperam que tiremos novidades da 
manga a todo o tempo, mas as grandes inovações são o resultado de muita pesquisa", avisa.   
 
Essa capacidade de tornar o trabalho acessível às corporações, transferindo e disseminando 
conhecimento, é um diferencial importante para os pensadores na área de negócios, na visão de 
Maria Tereza Fleury, professora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo (FEA-USP). "A longevidade é uma questão importante quando falamos 
desses pensadores. Só consegue longevidade quem realmente influencia o pensamento e tem 
muita consistência em seu trabalho."   
 
O meticuloso Philip Kotler, considerado uma das maiores autoridades na área de marketing, é 
uma prova de que o aprendizado constante é a melhor forma para garantir longevidade. Kotler 
admite que não pára de pesquisar e que a cada três anos revisa a obra que o lançou no mercado. 
O livro "Administração de Marketing", utilizado em universidades e cursos executivos em todo o 
mundo, é ampliado e revisado cada vez que o autor termina uma pesquisa. "Na minha área, 
tenho conseguido sucesso porque, além de antecipar tendências, trago freqüentemente para 
minha obra estudos de caso, analisando empresas que se diferenciaram, como a Starbucks e a I-
Pod", diz Kotler. Ele tem certeza de que reescrever o livro é a melhor forma de mantê-lo atual. "A 
primeira edição foi lançada há 40 anos. De lá para cá, as coisas mudaram muito."   
 



Ao contrário dos pensadores, os pretensos gurus não são inovadores, explica Francisco Serralvo, 
professor de administração da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). "Muitas 
vezes, vemos os ditos gurus repetindo com palavras diferentes coisas que já existem, sem criar 
nenhum diferencial ou ampliar a análise do tema." De acordo com Serralvo, a inovação também 
surge a partir de conceitos já existentes. Para confirmar sua tese, ele cita o reconhecido trabalho 
de Michael Porter, que estudou modelos existentes e, a partir deles, criou uma proposta distinta 
para estratégia competitiva. "Essa capacidade de análise é que traz inovação. Porter criou um 
modelo duradouro e merece estar entre os pensadores mais influentes do mundo por seu 
trabalho."   
 
O reconhecimento e a perenidade dos projetos refletem o pragmatismo das empresas, que são as 
responsáveis por testar na prática os modelos propostos e mostrar aos autores o que funciona ou 
não. Por isso, esses estudiosos estão cada vez mais próximos da realidade do seu principal objeto 
de estudo: o mercado. "As práticas precisam de um bom conhecimento teórico, da mesma forma 
que a teoria precisa da aplicação dos métodos", comenta Serralvo.   
 
A idéia de que a teoria é suficiente já mostrou para a própria academia que a distância das 
corporações é danosa. O vício de apenas dizer o que precisa ser feito já prejudicou a imagem de 
conceituados pesquisadores. "Quem não se lembra do desastre da onda da reengenharia?", 
questiona Serralvo. Os ensinamentos de Michael Hammer mostraram resultados desastrosos em 
várias empresas importantes. Isso aconteceu por falta de uma análise correta dos impactos da 
reengenharia. Houve, de acordo com Serralvo, uma utilização indevida das técnicas, o que gerou 
histórias de fracasso e fez com que a reengenharia se tornasse apenas uma onda. "Os modelos 
ainda não estavam maduros o suficiente."   
 
Os pensadores ainda enfrentam a concorrência de nomes que estão na moda e travam uma 
disputa na arena do marketing para publicar seus trabalhos. A fórmula de fazer gurus ainda 
consiste em publicar um livro, virar best-seller e viajar mundo afora fazendo palestras sobre o 
tema. Com isso, os executivos têm sua atenção desviada todo o tempo de problemas reais e são 
atropelados por idéias que, muitas vezes, não dão em nada.   
 
A confusão entre boa e má literatura é compreensível, já que também os pensadores, vindos 
geralmente da academia, publicam livros e contam com ajuda importante das técnicas de 
comunicação para divulgar seu trabalho. A diferença é que suas teorias se sustentam e eles 
sobrevivem à moda com sua capacidade constante de inovação. A busca do conhecimento está 
ligada à grande carência de modelos sentida pelos administradores. "Como são pressionados a 
gerar resultados em prazos muito curtos, buscam soluções prontas", pondera Serralvo.   
 
Com tanto marketing em cima de estratégias milagrosas, o conceito de guru começou a 
atrapalhar mais do que ajudar os grandes pensadores da administração. Para separar o joio do 
trigo, começaram a surgir rankings e listas para orientar as escolhas dos executivos. Para fazer 
uma dessas classificações, a Suntop Media, em associação com a European Foundation for 
Management Development (EFMD), criou uma metodologia de pesquisa para apontar os 50 
maiores pensadores de negócios a cada dois anos. A lista, cuja terceira edição foi lançada no final 
de 2005, só leva em consideração as idéias de pensadores que ainda estão vivos e que têm 
potencial de fazer parte da história dos negócios. Fruto de uma votação de mais de 1,2 mil 
profissionais - incluindo consultores, acadêmicos e estudantes de MBA - a lista é encabeçada por 
Michael Porter, Bill Gates, C.K Prahalad, Tom Peters, Jack Welch, Jim Collins, Philip Kotler e Henry 
Mintzberg.   
 
A escalada de Michel Porter no ranking ocorreu após a morte de Peter Drucker, em novembro de 
2005. O "pai da administração moderna" ocupou o primeiro lugar nas edições de 2001 e 2003 e 
morreu pouco antes da publicação da pesquisa de 2005. "A influência do pensamento de Drucker 
é imensa no mundo da administração. Se o ranking fosse finalizado duas semanas antes, ele 



encabeçaria a lista mais uma vez", explicou a Suntop Media no prefácio da lista, divulgada em 
janeiro de 2006.   
 
Entre os 50 pensadores do ranking também estão nomes como David Norton, Robert Kaplan, Ram 
Charan, Peter Senge e o brasileiro Ricardo Semler. "Ele é o único brasileiro com esse tipo de 
projeção internacional. Seu trabalho no Brasil é importante e mostra a interação da academia com 
a prática empresarial", destaca Maria Tereza. A professora conta que foi com o livro "Virando a 
Própria Mesa" que o presidente do Grupo Semco ganhou notoriedade. Ele aplicou seu modelo de 
gestão na empresa e reverteu um quadro de quase ruína para um processo de descoberta de 
novos clientes e mercados. "Ele fez tudo isso nos anos 1980, época em que o Brasil afundava na 
inflação e estava desacreditado". Semler, que se formou em Direito na Universidade de São Paulo 
e cursou administração em Harvard, faz parte de um seleto grupo de executivos que se 
aproximam da academia em busca de base teórica para seus projetos.   
 
A ausência de nomes brasileiros nas listas de pensadores reflete um grave problema na área de 
pesquisa no Brasil. De acordo com Serralvo, há escassez de recursos para pesquisas na área de 
administração. "Temos pouca produção de conhecimento por aqui. Em geral, estudamos modelos 
americanos e europeus, repetindo o que é criado lá fora. Por isso, é difícil criar pensadores", 
comenta.   
 
Outro problema, destacado por Maria Tereza, é a dificuldade de os acadêmicos brasileiros 
romperem a barreira do marketing. Ela explica que as escolas americanas têm muito interesse em 
gerar pensadores e, por isso, investem de forma maciça na divulgação de seus trabalhos. "Não 
temos a cultura do herói acadêmico e fazer marketing em cima de uma pesquisa ainda é um 
tabu", comenta.   
 
Ainda de acordo Maria Tereza, os países em desenvolvimento não têm condições de competir com 
os desenvolvidos quando o assunto é investir na produção de capital intelectual. "É uma questão 
econômica." De fato, ao analisar nomes de asiáticos que aparecem nas listas de pensadores, é 
fácil notar que todos se formaram em escolas dos Estados Unidos ou da Europa. "Conseguem 
projeção porque estudam sobre suas regiões dentro dos países ricos", argumenta Maria Tereza.   
 
O filósofo Mario Sergio Cortella, professor do departamento de teologia e ciências da religião da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - apontado como um dos palestrantes mais 
solicitados pelos executivos brasileiros em pesquisa realizada pela revista "Exame" em 2004 - 
explica que, no Brasil, a lógica do mercado de palestrantes é muito diferente. "É difícil um 
acadêmico adentrar o mundo das organizações para ser um palestrante. O mais comum é alguém 
vindo do mercado se tornar um consultor e passar a dar palestras", diz. Como acadêmico, Cortella 
aceitou o desafio, enfrentou preconceito, e afirma que vale a pena. Foge do título de guru e 
sente-se elogiado quando chamado de mestre. Abriu espaço para adaptar a filosofia ao mundo 
dos negócios e é requisitado para palestras e cursos sobre temas como ética, responsabilidade 
social e gestão do conhecimento. "A interação da academia com o mercado não é vista com bons 
olhos no Brasil. Defendemos a ilusão da ciência pura, o que não é factível no ramo de negócios."   
 
O grande interesse por ouvir conselhos de famosos criou um extenso mercado de palestras, que 
funciona em paralelo ao mercado por onde circulam os gurus, com empresas especializadas em 
oferecer profissionais de todos os segmentos para disccorrer sobre os mais diversos assuntos, em 
qualquer lugar do mundo. Nessas listas encontram-se gurus de auto-ajuda, palestrantes 
profissionais, pensadores e celebridades. Basta entrar em sites de empresas como Leigh Bureau e 
International Speakers para ter acesso ao currículo de palestrantes e seus preços. Autoridades 
como Michael Porter e Philip Kotler ganham até US$ 50 mil por palestra, segundo os preços 
divulgados no International Speakers. Mas o site tem ofertas com palestrantes que custam até 
US$ 10 mil. "Há profissionais preparados para dar palestras em todos os segmentos e com 
diferentes perfis. Dependendo do evento e do público, podemos montar uma grade com 
acadêmicos, executivos, empresários, palestrantes notórios, políticos ou grandes esportistas", diz 



Luiz Branco, presidente da WTM Management, que organiza o World Management no Brasil. Ele 
lembra que, por enquanto, os brasileiros têm se destacado como palestrantes nas áreas de 
motivação, vendas e liderança. "Líderes como Bernardinho (técnico da seleção brasileira de 
voleibol) se destacam no mercado nacional", exemplifica.   
 
Apesar da farta oferta de palestras e encontros com gurus e pensadores, a influência deste grupo 
na formação dos executivos deve ser apenas de inspiração. Esta é a opinião de Fernanda Pomin, 
sócia da Korn/Ferry para a prática de desenvolvimento de lideranças. Ela destaca que não há 
caminho curto para uma boa formação e que é preciso tomar cuidado com livros que definem 
passos para o sucesso da empresa, técnicas de liderança, entre outras coisas. "O executivo deve 
estudar as principais obras e formar o seu senso crítico para poder absorver de palestras apenas o 
que pode ser aplicado em sua empresa", aconselha, ressaltando que não existem atalhos para a 
formação e que adotar livros como doutrina pode ser um verdadeiro desastre para o executivo.   
 
Para Fernanda, os executivos brasileiros têm uma necessidade mais específica em suas trajetórias 
de desenvolvimento: a atuação de um "coach" (ou treinador). Este profissional estaria alinhado 
com as necessidades específicas do executivo e serviria de conselheiro na sua capacitação, 
ajudando a resolver questões na própria empresa. "Em torno de 70% da capacitação de um 
executivo acontece dentro do ambiente de trabalho. Por isso, o foco tem de estar em sua atuação 
e na empresa."   
 
A reflexão sobre as reais necessidades de desenvolvimento também é defendida por Robert Wong, 
sócio da P&L - Partnership and Learning, especializada em educação executiva. Para ele, nenhum 
estudioso é dono da verdade absoluta e cabe ao executivo entender como técnicas e estratégias 
podem contribuir para os negócios de sua empresa. "É necessário aprender a ouvir e absorver o 
que está em linha com as necessidades da empresa. Não há modelo pronto. Todos precisam de 
adaptação."   
 

 
Leia mais: 
 
Para Kotler, Brasil precisa ajustar o foco  
 
O Brasil precisa encontrar seu nicho no mercado global. Para o conceituado especialista em 
marketing, o país precisa descobrir suas vantagens competitivas e colocar foco na fabricação de 
produtos que possam transformá-lo em referência mundial.   
 
Exemplo de longevidade entre os pensadores da área de negócios, Philip Kotler demonstra sua 
incansável disposição para aprender sobre os mercados dos países que visita. Considerado uma 
das principais autoridades na área de marketing, o professor da Kellogg School of Management 
esteve em São Paulo no fim de agosto, quando participou do Fórum Mundial de Estratégia e 
Marketing 2007. Elogiou as empresas brasileiras e deixou um recado: falta foco ao país, para ser 
reconhecido internacionalmente. "Na economia global, é preciso ser referência em alguns 
produtos. O pequeno número de marcas brasileiras com projeção global não faz jus ao tamanho e 
à cultura deste país."   
 
O alerta vem de um especialista que participou da construção do marketing como ciência e lançou 
há 40 anos o livro "Administração de Marketing", referência em universidades de todo o mundo, 
já traduzido para 25 idiomas. Em entrevista ao Valor, Kotler falou sobre os desafios para os 
líderes de marketing no mundo globalizado e sobre as oportunidades para empresas brasileiras. 
"Quando comecei a estudar marketing, a matéria era tratada como arte. Acreditava que era 
científica e descobri que é um misto dos dois."   
 
Valor: Com o avanço da globalização, quais são os maiores desafios para os líderes da área de 
marketing?   



 
Philip Kotler: Os melhores negócios estão nos mercados locais. Para quem atua nas grandes 
empresas, o desafio está em encontrar a melhor maneira de oferecer produtos nesses mercados. 
Alguns produtos não podem ser padronizados, precisam de adaptações de acordo com o gosto dos 
consumidores de cada região. É preciso entender isso e adequar a oferta. Já as empresas de 
menor porte enfrentam a pressão de custos causada pela indústria de países como China e Índia 
e, para conquistar espaço, devem encontrar nichos no mercado doméstico, onde conhecem bem 
os consumidores e podem ser melhores do que as multinacionais em ofertas especializadas.   
 
Valor: A especialização é uma regra para os países em desenvolvimento?   
 
Kotler: Não. Uma empresa pode se especializar e ser competitiva em qualquer lugar, mesmo em 
países onde os custos de produção são considerados altos. Cito como exemplo uma pequena 
indústria alemã que produz os microscópios mais poderosos do mundo. O custo de produção é 
alto, os preços são altos, mas a empresa é fornecedora mundial desse tipo de equipamento. No 
catálogo não há microscópio de baixo custo e isso não faz diferença.   
 
Valor: E no caso do Brasil, qual seria a estratégia mais apropriada?   
 
Kotler: É necessário descobrir um nicho, ter foco em produtos nos quais o país possa ser 
referência mundial. O que significa dizer que determinado produto é feito no Brasil? Significa que 
ele é produzido no país mais bem capacitado para isso. Como eletrônicos do Japão ou relógios na 
Suíça. Quando digo que é necessário ter foco, refiro-me à necessidade de divulgar produtos de 
excelência produzidos aqui. Sei que a Natura é uma ótima empresa de cosméticos que busca 
internacionalização. Para isso, precisa provar que há vantagens para o consumidor em produzir no 
Brasil. Não entendo como um país tão grande e com uma diversidade cultural tão rica tem um 
número tão pequeno de marcas reconhecidas mundialmente. Outro exemplo é o fato de o Brasil 
ser reconhecido como um líder na área de energia renovável. Está disputando um importante 
mercado de biocombustível. Talvez seja hora de pensar em uma marca para isso.   
 
Valor: Quais são suas recomendações para as empresas adaptarem as estratégias de marketing à 
era da internet?   
 
Kotler: É necessário contratar jovens para trabalhar com a internet. Pessoas que conheçam 
software e entendam como a rede funciona como um canal de comunicação e de distribuição de 
produtos. Fiquei surpreso com o caso da construtora Tecnisa aqui no Brasil. Um jovem de apenas 
22 anos disse que seria possível vender apartamentos pela internet. Apesar de surpreso, o dono 
da construtora topou o desafio e se diferenciou. Só os jovens podem trazer esse tipo de cultura 
para a empresa.   
 
Valor: Onde estão as melhores oportunidades atualmente?   
 
Kotler: A questão está em descobrir em que indústria um país pode ter as melhores práticas e 
investir nisso. É preciso "sair da caixa", pensar em produtos e avaliar a melhor forma de oferecê-
los.   
 
Valor: Como as estratégias de marketing podem ajudar as empresas na descoberta de 
oportunidades?   
 
Kotler: As empresas precisam pensar em como simplificar a comunicação, vendendo produtos e 
anunciando. O marketing tem muito poder e vai além da comunicação. Começa com uma idéia e 
depois passa a permear toda a organização. Os modelos de marketing também ajudam nos 
processos de tomada de decisão e influenciam de forma positiva a empresa. As estratégias 
ajudam a empresa a prestar atenção em seus clientes e no comportamento da concorrência. (ET)   
 



 
 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 out. 2007, Eu&Fim de semana, p. 4-8. 
 


