
NÚMERO 43 • ANO 8 • VOLUME 2 • MARCO-ABRIL 2004

DESTAQUES DESTA EDIÇÃO

Alta Gerência
A organização que ensina
Como as empresas podem incluir o
ensino em seus três processos
básicos. Entrevista com Noel Tichy

Estratégia
Cinco formas de crescer dois
dígitos ao ano
Conheça as estratégias que
garantem esse desempenho.
Entrevista com MichaelTreacy

Estudo Brasil
Ferramentas para o crescimento
Pesquisa com 6o empresas
brasileiras revela aumento de 25%
no uso de ferramentas de gestão.
Bain & Company

Vendas
Vendedores em guerra
Estudos mostram que, com a
recessão, aumentou a competição
interna nas equipes de venda.
O resultado? Perda de clientes.
Reportagem
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118 A marca e os novos negócios
O processo de construção de marca é fundamental
também para os empreendimentos jovens e de

76 Lições sobre clientes na Internet
Segundo pesquisa nos EUA, alnternet ensinou
às empresas três grandes lições. Uma delas é
a de que bons resultados só acontecem para
quem já gerência eficientemente os clientes
mais valiosos off-line. George S. Day e
Katrina J. Hubbard

130 As cinco virtudes dos executivos extraordinários
O que os administradores com carreiras
excepcionais têm em comum? Segundo pesquisa
com 8 mil profissionais, cinco padrões de
comportamento. Entrevista com James Citrin

110 Matar o dragão ou conquistar a princesa?
Para vencer, a maioria das empresas utiliza a
energia da agressão ou da paixão, mas, para
realmente obter sucesso, o melhor é somar as
duas. Sumantra Ghoshal e Heike Bruch

92 Uma nova música para as empresas
A liderança, o desempenho e o trabalho em equipe
analisados por um observador surpreendente: o
maestro da renomada Orquestra Filarmónica de
Boston. Ben Zander

pequeno e médio porte. Consiste em criar ou
identificar uma vantagem competitiva sustentável
e em explorá-la. Greg Byrne

24 A organização que ensina
A ideia de fazer as coisas de baixo para cima é
"besteira". É o líder que precisa, sim, ter um "ponto
de vista ensinável". Ao mesmo tempo, ele deve
estar disposto a aprender. É o que advoga um dos
principais gurus de Jack Welch.
Entrevista com Noel Tichy

04 Cinco formas de crescer dois dígitos ao ano
Quais são elas? Qual é o melhor parâmetro para
medir o crescimento? O que todo executivo deve
saber para gerenciar a expansão com eficácia?
Conheça as respostas, baseadas em pesquisas.
Entrevista com Michael Treacy

84 Sucesso mundial made in Brazil
Como a Odebrecht Engenharia e Construção
elaborou uma estratégia para tornar-se
uma das 30 maiores construtoras do planeta
em contratos no exterior. Guillermo Cardoza
e Álvaro Castroman Pollero
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Estudo Brasil

39 Ferramentas para o crescimento
Pesquisa realizada com empresas brasileiras revela
aumento de 25% no uso de ferramentas de gestão,
com destaque para aquelas que visam
a expansão do negócio. Bain & Company

Finanças

124 A verdade sobre o risco nos mercados
emergentes
As empresas podem investir neles sem correr
mais perigo que nos países desenvolvidos.
Entenda como. Marc H. Goedhart e Peter Haden

Formação

136 O que as empresas esperam dos MBAs
Conheça as seis reformas que podem levar o
mestrado em administração de empresas a
realmente atender às necessidades do mercado.
Joyce Doria, Horacio Rozanski e Ed Cohen

Pensamento Naciona!

10 Reinventando o ensino da administração
Aparentemente ainda são poucas as escolas de
administração, inclusive no exterior, que estão
preocupadas em reestruturar-se para ensinar
as habilidades consideradas essenciais pelas
empresas. A FGV-EAESP está iniciando o processo.
Entrevista com Fernando Meirelles

Tecnologia

98 Tl flexível, a melhor estratégia
Como e por que a nova geração de arquiteturas
"orientadas para o serviço" permite às empresas
obter vantagem estratégica. John Seely Brown
e John Hagel III

Vendas

32 Vendedores em guerra
Nos EUA, a competição entre os vendedores de
uma mesma equipe aumentou expressivamente.
O resultado? Trapaças e fraudes. O verdadeiro
resultado? Clientes que vão embora.
Reportagem S&MM

Serviços

144 Biblioteca HSM Management
146 Agenda HSM Management

As mulheres e o
management
50 As mulheres reinam!

As executivas têm capacidade de aprendizado
muito superior à dos colegas homens, e várias
características pessoais que atendem aos
requisitos de liderança da nova economia.
Tom Peters

58 As seis regras de ouro de uma executiva
de sucesso
Como superar as dificuldades impostas às
mulheres? Assumindo riscos, rodeando-se de
mentoresjamais aceitando um "não" como
resposta... Pamela Thomas-Graham

64 O espírito empreendedor feminino
As mulheres já fundam 38% das empresas
dos EUA e, entre estas, as com mais de cem
funcionários crescem seis vezes mais que a
média nacional. Entrevista com Nan Langowitz

70 Três retratos brasileiros
Eneida Bini, Chieko Aoki e Luiza Helena
são as mulheres de negócios que revelam as
qualidades, as deficiências, as dificuldades e
até as manobras tipicamente femininas.
Reportagem Expo Management 2003
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