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48 Nova "desordem" mundial
A pressão exercida pela agenda dos Estados
Unidos de Bush -segurança nacional e
bilateralidade nas relações-faz com que a
desordem passe a ser a premissa para a tomada
de decisões também no âmbito dos negócios.
Entrevista com John Maguire

Alta Gerência

142 Anatomia do fracasso
Dois especialistas advogam que as catástrofes
empresariais não proporcionam apenas boas lições
sobre as empresas e nós mesmos; elas também
permitem explorar as principais causas do fracasso
dos líderes e identificar traços de personalidade que
os levam a tropeçar. Entrevista com Sydney
Finkelstein e David L. Dotlich

116 Mudança com os dois pés na estratégia
Aquisições em série, novas tecnologias, mudança
nas abordagens de vendas e marketing, mudança
na gestão.Tudo isso contribuiu para que a
Symantec desse a volta por cima mantendo o
foco no negócio de segurança coporativa em Tl.
Reportagem strategy+business

Estratégia

8 Oportunidade na ruptura
É natural que as empresas vejam qualquer
ruptura em seu setor de atividade como
uma ameaça. Mas não precisa ser assim.
Esse pode ser um momento positivo, de
crescimento, desde que se assuma a ofensiva,
buscando clientes até então fora de alcance.
Clark Gilbert



62 A reinvenção do varejo a partir da loja
Varejistas líderes estão implementando suas
estratégias de baixo para cima -por exemplo,
transferindo para as lojas a tomada de decisões.
Estudo A.T. Kearney

126 Colonizadores e consolidadores
Ser o pioneiro ou transformar novos nichos
em mercados de massa são estratégias bem
diferentes e até antagónicas. As empresas devem
escolher um desses caminhos e lembrar que
chegar primeiro não é necessariamente uma
vantagem. Costas Markides e Paul Geroski

Estudo Brasil

53 A gestão do conhecimento na prática
Pesquisa inédita mostra como empresas brasileiras
estão aplicando esse conceito, quais os benefícios
que têm obtido, como esses resultados são medidos
e quais os fatores de sucesso na implantação de
projetos de KM. E-Consulting Corp.

Gestão de pessoas

152 Liderança que leva a resultados
Chegou a hora de o departamento de recursos
humanos ser atuante nos processos de construção
do capital intelectual da empresa, de desenvolvi-
mento da clareza estratégica e de promoção de
mudanças. Entrevista com Dave Ulrich

Marketing

108 É hora de mexer nos canais
As empresas industriais podem reagir ao
crescente poder de seus clientes e distribuidores
tomando uma de três iniciativas: reestruturar
seu canal de vendas, escolher novos parceiros
ou melhorar a gestão dos parceiros existentes.
J. Abele, W.K. Caesar e R.H. John

134 Segredos do público jovem
Pesquisa mundial mostra os interesses e o
comportamento de crianças e adolescentes
entre 8 e 14 anos, que podem ser úteis na hora
de traçar estratégias de marketing. Entre os
aspectos elevantes estão a preocupação com
o meio ambiente e a expectativa de que as
marcas cumpram suas promessas.
Entrevista com Martin Lindstrom
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162 Agenda HSM Management

DOSSIÊ

Terceirização estratégica:

o novo paradigma
74 Um modelo para a terceirização

A terceirização estratégica, que vai muito além
dos serviços de limpeza e manutenção, exige
um novo modelo de monitoramento e gestão
do terceirizado. Saiba o que fazer em todas as
etapas de tomada de decisão. F. Franceschini,
M. Galetto, M. Varetto e A. Pignatelli

82 O lado do terceirizado:
lucrando com os infra-serviços
Como esse novo terceirizado obtém sucesso?
Ao conseguir captar o valor que a empresa
contratante não captou. Para tanto, ele
precisa tomar medidas específicas e ter
ganhos de escala e de habilidades.
B. Auguste, Y. Hao, M. Singer e M. Wiegand

90 Como terceirizar para transformar
A forma mais "radical" de terceirização
-aquela que visa a transformação do negócio-
faz com que contratante e terceirizado se
tornem parceiros nos riscos e nos benefícios
do negócio. Estudo Accenture

100 Como lidar com os perigos da terceirização
Empresas "estendidas" que trabalham com
vários terceirizados, não controlam seus
parceiros. Elas devem criar, isto sim, um
sistema eficaz de monitoramento e
estabelecer acordos que prevejam os riscos.
Reportagem Knowledge@Wharton
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