


Jogo duro: cinco estratégias letais 
para trucidar a concorrência 
George Stalk.Jr. e Rob Lachenauer  
O mundo empresarial amoleceu? Já passou da 
hora de acabar com a enrolação sobre cultura e 
empowerment, aquecer os músculos e atacar com 
aquele direto que fará a concorrência beijar a 
lona. 
 
Mudança profunda: como a inovação 
operacional pode transformar sua empresa 
Michael Hammer  
Inovações operacionais dão resultados extraordinários: 
podem destruir a concorrência e sacudir um setor. Por 
que, então, não há mais empresas tirando proveito 
disso? 

 
56  Quando desistir de um acordo 

Geoffrey Cullinan, jean-Marc Le 
Roux e Rolf-Magnus Weddigen  
É a febre do acordo. É a síndrome altamente contagiosa 
que cega a empresa para os perigos de uma aquisição. 
Um punhado de regras simples mas rigorosas vai manter 
sua mente lúcida — e seu balanço saudável — quando o 
desejo de união se manifestar. 

 
66   Um mercado dentro de casa 

Thomas W. Malone  
É difícil recriar as virtudes de um mercado — eficiência, 
flexibilidade, motivação— nas fronteiras hierárquicas de 
uma empresa. Agora, porém, a tecnologia permite a cria-
ção de mercados internos muito mais vastos, envolvendo 
gente de todos os níveis da organização. 

continua na página 4 

Disponível para assinantes no www.hbral.com 
A organização ambidestra 
Charles A. 0'Reilly III e Michael L. 
Tushman 
Empresas grandes são incapazes 
de inovações radicais, dizem certos 
especialistas. Um punhado de 
organizações inteligentes prova o 
contrário. 
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6    CARTA DO EDITOR 
Questão de atitude 
Não convém pegar leve com os rivais. 
Mas tampouco compensa pegar pesado 
com colaboradores e pegar leve com suas 
próprias falhas. 

ANTEVISÃO 
8  Quando o guanxi vira 

um passivo 
10 A vitória no jogo do efeito estufa 
12 Uma rede de invenções 
13 O lucro de um nome sem fins 

lucrativos 
14 Exijo informações em tempo real! 
16   Livros 

19    CASO HBR 
Fora de órbita 
Diane L. Coutu 
Katharina Waldburg, um grande talento 
da consultoria Pierce and Company, pa-
rece vítima de um colapso emocional. 
Manda e-mails absurdos a colegas, com 
quem tem discussões inadequadas, im-
previsíveis. O que a firma pode — ou 
deve — fazer para ajudá-la? 

28    EDIÇÃO BRASIL 
Democracia no discurso, 
centralização na prática 
Betania Tanure de Barras 
O autoritarismo nas empresas brasilei-
ras é muito maior do que sugere o 
discurso. Isso afeta o desempenho dos 
funcionários, os resultados e a credibili-
dade da liderança. Para mudar o quadro, 
é preciso extinguir diversas práticas ar-
raigadas na cultura corporativa. 

8 4  HUMOR ESTRATÉGICO 

76   MELHOR PRÁTICA 
Como o Fleet Bank estancou a 
perda de pessoal 
Haig R. Nalbantian e Anne Szostak 
Muitas empresas acham que para segu-
rar o pessoal é preciso polpudos aumen-
tos de salário. Mas não o Fleet Bank, 
que foi fundo na investigação e des-
cobriu que seu pessoal dava mais im-
portância a oportunidades de ascensão 
do que ao salário. 

85 FERRAMENTAS 
Assuma as rédeas do 
crescimento 
Michael Treacy e Jim Sims 
É bem provável que sua empresa esteja 
sentada sobre uma receita potencial que 
nem sequer consegue enxergar. Uma 
nova ferramenta mostra onde ela está e 
como conquistá-la. 

92 CAUTAS 
Talvez haja só um indicador cujo 
crescimento importa, mas o 
crescimento é o único alvo? 

95  SUMÁRIO EXECUTIVO 

100 
Defeitos colaterais 
Don Moyer 
Um efeito colateral às vezes produz a 
penicilina. Em outras, produz um vírus 
resistente a medicamentos. Por que é 
tão difícil prever resultados inesperados 
e se preparar para eles? 
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