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Psicólogos, jornalistas e executivos famosos ocupam o topo de uma lista de pensadores influentes 
no mundo empresarial, compilada para o Wall Street Journal. O resultado, obtido com base nos 
pedidos de busca no Google, menções na mídia e citações acadêmicas, colocou em primeiro lugar 
o escritor e consultor Gary Hamel. 
 
Hamel é o único guru empresarial ao estilo clássico nas cinco primeiras colocações, que incluem 
dois jornalistas, Thomas Friedman e Malcolm Gladwell, e o ex-presidente da Microsoft, o bilionário 
Bill Gates. Entre os oito mais famosos, Gladwell é um dos três gurus a se concentrar em 
psicologia. Seu livro "Blink: a decisão num piscar de olhos", lançado em 2005, analisa o papel da 
intuição no processo decisório. Howard Gardner, professor de pedagogia na Universidade Harvard, 
mais conhecido por sua teoria das "inteligências múltiplas", é o quinto, enquanto Daniel Goleman, 
psicólogo que escreveu sobre a "inteligência emocional", está em oitavo. 
 
Thomas H. Davenport, professor de administração da Faculdade Babson, preparou a lista com 
base na mesma metodologia que usou num livro de 2003, "Vencendo com as melhores idéias". 
Vários outros gurus de administração bastante conhecidos caíram de colocação na lista, como 
Michael Porter e Tom Peters, que estavam no topo em 2003 e passaram para a 14a e a 18a 
posições, respectivamente. 
 
Davenport diz que as mudanças revelam como os empresários, cada vez mais ocupados, buscam 
conselhos fáceis de digerir, onde quer que possam encontrá-los. Os temas mais importantes da 
atualidade são globalização, motivação e inovação. As volumosas "bíblias" dos tradicionais gurus 
empresariais estão em decadência, diz ele. 
 
Os empresários dizem que não é simples coincidência que eles busquem uma gama mais variada 
de pensadores. "Aumentou muito a pressão para que tomemos decisões", diz Susan Flygare, 
executiva de estratégia de vendas do plano de saúde Blue Cross and Blue Shield do Estado 
americano de Minnesota. Ela já assistiu a palestras de um comediante com diploma em Harvard, 
assim como de Gladwell e Hamel, e diz que os clientes pedem à Blue Cross que os ajudem a 
compreender o comportamento dos consumidores, assim como a administração de planos de 
saúde. 
 
Quando ficam famosos, os gurus podem obter um faturamento polpudo. As empresas de 
promoção de palestras dizem que a nata do circuito cobra de US$ 50.000 a US$ 75.000 por 
evento. Entre os mais bem-pagos estão Jim Collins, autor de "Empresas feitas para vencer", 
Patrick Lencioni, autor de "Nocaute por reunião", Gary Hamel, Michael Porter e John Kotter, um 
dos autores de "Nosso iceberg está derretendo". 
 
O valor cobrado pelos palestrantes vem aumentando, aponta Ron Christman, responsável por 
organizar os eventos de treinamento de executivos da nGenera Corp., que contrata gurus com 
freqüência. Palestrantes "que há cinco anos cobravam 25 (mil dólares) agora querem 50", diz ele; 
os menos conhecidos podem conseguir até US$ 15.000. Junte a isso os direitos autorais de livros 
e um guru de primeira linha pode faturar pelo menos US$ 1 milhão por ano. 
 
Hamel subiu da sétima colocação em 2003 para o topo da lista atual. Ele é mais conhecido por 
escrever sobre estratégia empresarial. Seu livro mais recente, "O Futuro da administração", 
lançado no ano passado, analisa empresas como o Google Inc. para explorar o interesse dos 
executivos sobre novas maneiras de administrar os negócios. 
 
Outro assunto popular hoje em dia é a globalização, à medida que os empresários buscam 
soluções para um mundo em mutação e muito mais competitivo. Thomas Friedman, na segunda 
colocação, é o melhor exemplo dessa cepa, na qual figuram também Robert Reich, ex-secretário 



do Trabalho do governo de Bill Clinton que tem escrito sobre capitalismo global e o 
posicionamento dos Estados Unidos no mundo, e Geert Hofstede, o 16o da lista, um estudioso das 
diferenças culturais no ambiente de trabalho.  
 
Uma ausência notável entre os 20 gurus mais populares são as mulheres. A lista de 2003 só tinha 
uma, a professora de Harvard Rosabeth Moss Kanter, mas ela saiu da nova lista. "Eu adoraria 
ouvir mais palestrantes mulheres", diz Kristi Wetherington, diretora-preisidente da Capital 
Institutional Services Inc., uma corretora para investidores institucionais de Dallas. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 mai. 2008, Empresas, p. B8. 


