
Uma publicação acima de
qualquer suspeita?

Apesar de ter uma circulação
mensal de 250 mil exemplares, ela
não é uma revista. Quase não há
fotografias, há poucos assuntos
relacionados aos eventos atuais.
Tampouco é um periódico acadê-
mico. Os artigos não são revisados
por seus pares, como seriam, a tí-
tulo de exemplo, no "Califórnia
Management Review" ou no "The
Journal of Finance". Uma boa par-
te deles é redigida por consultores
ou executivos em lugar de espe-
cialistas do meio acadêmico.

O relacionamento com a Escola
de Negócios Harvard é também
ambíguo. A "Harvard Business
Review" (HBR) é a jóia da coroa da
HBS Publishing, empresa sem fins
lucrativos da escola de negócios.
No entanto, ela tem um conselho
diretor independente e um novo
editor, Tom Stewart, que não tem
um MBA agregado ao seu nome e
nem um diploma do arrogante
centro de educação empresarial.

"Há muitas atuações compensa-
tórias", admite Stewart. "É uma re-
vista que trata de idéias, principal-
mente baseada em pesquisas, diri-
gida a profissionais. Neste sentido,
ela se diferencia tanto das publica-
ções acadêmicas como do jornalis-
mo de negócios". Apesar desta essa
condição indeterminada, não se
pode negar a influência da HBR.
Um artigo recente afirmando que
a morte da tecnologia da informa-
ção está nas origens da vantagem
competitiva foi o assunto dos tec-
nologistas por semanas. Não im-

porta que o argumento seja equi-
vocado. O fato de ter aparecido nas
páginas da HBR significava que
devia ser tratado com seriedade.

Esta condição grandiosa é uma
vantagem ambígua. Significa
que cada acadêmico de escola de
negócios, consultor de empresas
e executivo-chefe na América do
Norte sonha em ter um artigo pu-
blicado na HBR. Mas esta condi-
ção também traz fiscalização. A
comunhão extraconjugal de
mentes entre Jack Welch, ex-che-
fão da General Electric ,e Suzi We-
tlaufer, antecessora de Stewart,
gerou intenso interesse de jor-
nais que geralmente não são co-
nhecidos por suas coberturas do
mundo dos negócios. Certamen-
te teria sido uma boa história so-
bre o romance entre um garoto e
uma garota, qualquer que fosse a
profissão de Wetlaufer, mas a co-

nexão com Harvard acrescentou
uma certa aura de bisbilhotice.

Depois da agitação do "Suziga-
te", Stewart parece ser uma escolha
popular para a função de editor da
HBR. Personagem desajeitado e
com 55 anos, ele veio da "Business
2.0", revista de tecnologia e admi-
nistração em que era diretor de re-
dação. Antes, atuou como editor e
redator na revista "Fortune".

É um histórico eclético. Mas se-
rá que ele não se sente ligeira-
mente sub-capacitado em termos
acadêmicos? Afinal, até o começo
dos anos 1990, a HBR foi publica-
da por membros integralmente
remunerados do corpo docente
de Harvard, incluindo nomes res-
peitáveis como o profeta do mar-
keting Ted Levitt e Rosabeth Moss
Kanter. "Sempre tive uma inclina-
ção acadêmica", disse Stewart,
pensativo, antes de emendar.



Justiça seja feita, ele pode ficar
descansado neste quesito. Seu
primeiro livro, "Intellectual Capi-
tal" (1997), foi uma influente con-
tribuição para o campo da "ges-
tão do conhecimento" — a noção
de que as empresas devem passar
mais tempo gerenciando ativos
intangíveis. Uma seqüência, cha-
mada "Wealth of Knowledge", foi
publicada em 2002.

Como conseqüência, Stewart
está em 53 º lugar entre 200, se-
gundo uma classificação recente
dos gurus empresariais influentes,
elaborada pela consultoria Accen-
ture pontuada de acordo com as
citações acadêmicas, menções na
mídia e acessos registrados pelo
Google, na internet. So para cons-
tar, Rosabeth Moss Kanter está em
110; Ted Levitt, já aposentado, em
810. Lucy Kellaway, do "Financial
Times", está classificada em 1710.

De acordo com a declaração da
missão da HBR, a publicação exis-
te para "elevar o padrão da práti-
ca da administração ao redor do
mundo". A julgar por essas duas
referências, a missão está aberta a
duas críticas essenciais. A primei-
ra é que ela tende a ser dominada
por acadêmicos e consultores dos
EUA, especialmente os que vivem
e trabalham próximo de sua sede
em Cambridge, Massachusetts.

A segunda, evidências episódi-
cas sugerem que os 250 mil assi-
nantes da HBR lêem pouco mais
do que uma pequena fração de ca-
da exemplar. Grupos de interesse
que alegaram isso foram um dos
fatores que há três anos levaram a
Wharton, uma escola de negócios
na Universidade de Pennsylvania,
a lançar a Knowledge@ Wharton,
uma alternativa on Une mais aces-
sível. Suspeita-se que os que mais
ganharam por escrever na HBR fo-
ram as firmas de consultoria -
McKinsey, Bain, Boston Consulting
Group e Accenture — que usam os
artigos para estabelecer uma se-
micredibilidade acadêmica.

Steward se confessa culpado
com respeito à primeira acusação.
Uma de suas missões como editor,

explica, é aumentar o número de
artigos procedentes da Europa e
da Ásia em particular. "Precisamos
trazer ao mundo não so o melhor
de Harvard e da administração dos
EUA, como também o melhor do
mundo para Harvard e os EUA."

Quanto à segunda e mais grave,
porém, ele discorda com veemên-
cia: "Por uma questão prática é ver-
dade que a maioria das pessoas
que escreve sobre conceitos de ne-
gócios não se importaria se a pu-
blicação resultasse em honorários
de consultoria. Mas acredito que
eles o fazem movidos principal-
mente por uma paixão por idéias".

Além disso, argumenta, a in-
cumbência da equipe editorial da
HBR é assegurar que tudo o que
aparece em suas páginas esteja
fundamentado. Ela já pode pres-
cindir do processo formal de revi-
são por pares, mas os editores são
experientes. "A dificuldade com
qualquer prática de administração
é o ato de inferir causa e efeito", ex-
plica. "Você descentraliza, as ven-
das crescem. Volta a centralizar,
crescem mais uma vez. Existem
tantos fatores em jogo que é real-
mente importante nos assegurar-
mos de que avaliamos criteriosa-
mente a lógica da peça. Este é o nú-
cleo real de nossa competência".

Certamente é verdade que os
editores da HBR detêm uma repu-
tação formidável pela avaliação
criteriosa da lógica dos artigos
aceitos para publicação. Além dis-
so, em um mercado livre, o teste
definitivo da qualidade da HBR de-
ve ser o seu sucesso no mercado de
idéias. "Nossas pesquisas demons-
tram que mais da metade dos nos-
sos assinantes jamais se desfaz de
um exemplar", comenta Stewart.

Uma vez superadas essas ques-
tões delicadas, resta perguntar o
que todo gerente quer saber: que
idéias bombásticas serão impos-
tas sobre os empregados nos pró-
ximos cinco anos? Considerações
editoriais feitas por Stewart aju-
darão a determinar a resposta.

Ele sustenta que a maioria dos
modismos gerenciais dos 20 anos

recentes veio como uma reação a
duas grandes mudanças ocorri-
das no ambiente empresarial — o
advento da concorrência global e
a evolução da tecnologia de in-
formação. Práticas como Gestão
de Qualidade Total e produção
terceirizada constituíram uma
resposta à primeira. A reenge-
nharia de processos negociais e,
naturalmente, o comércio eletrô-
nico, foi uma resposta à última.

"Podemos considerar os anos
1990 como sendo cinco anos de
implementação da infra-estrutu-
ra da tecnologia de informação e
cinco anos de criação de uma bo-
lha com base nela", diz. "Temos
uma boa variedade de práticas
de administração em ação. Pode-
mos constatar aumentos dramá-
ticos em produtividade no setor
de serviços".

Ele destaca o que Peter Drucker
escreveu há vários anos — nas pá-
ginas da HBR, é claro — que o de-
safio da administração do século
21 será incrementar a produtivi-
dade dos trabalhadores possui-
dores de conhecimento. Outros
grandes temas? Stewart quase
não pára antes de responder: "As
ciências sociais e matemáticas
das redes, que so agora começam
a ser traduzidas para os conceitos
administrativos. A neurociência
cognitiva, que está nos fornecen-
do muitas coisas que serão inte-
ressantes no contexto da lideran-
ça. O mundo dos negócios tam-
bém precisa refletir sobre a emer-
gência da China, não so como um
mercado, mas como um desafio;
a China como uma concorrente
global, com escala, habilidades e
baixo custo. Biotecnologia. Tam-
bém existe a idéia de que passado
o 11/9, estamos retornando à era
do governo poderoso".

O homem pode não ter um
MBA, mas não se pode censurar o
seu apetite por idéias. Próximo
desafio: traze-las para as páginas
da Harvard Business Review de
uma forma que os assinantes não
so a guardem como também
leiam. ( Trad. Robert Bánvõlgyi)


