Onde estão nossos Mestres e Doutores?

Somos um dos paises que mais publicam! Por que nossa massa pensante não desponta como grandes
escritores?
Será que nossos mestres e doutores não são remunerados suficientemente para que tenham tempo
disponível para escrever? Será que não temos tendência a escrever sobre nossa admirável
administração?
Bem, será que falta divulgação? Será que falta incentivo de nossas universidades?
Veja a lista dos 20 maiores gurus de gestão da atualidade segundo The Blogger, de acordo com o WSJ
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Colunista NYT
Microsoft
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Prof. da Harvard
Prof. Northwestern
Ex secretário do trabalho
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O futuro da Administração
Hot, flat and crowded
Bisiness @ the speed of tought
Blink: a decisão num piscar de olho
Mentes que mudam

Gary Hamel
Thomas L. Friedman
Bill Gates
Malcolm Gladwell
Howard Gardner
Philip Kotler
Robert B. Reich
Daniel Goleman
Henry Mintzber
Stephen R. Covey
Jeffrey Pfeffer
Peter Senge
Richard Banson
Michael E. Porter
Michael Dell
Geert Hosftede
Clayton Christensen
Tom Peters
Myron Scholes
Ikugiro Nonaka
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Os 7 hábitos das pessoas eficazes
A quinta disciplina
(várias)
Culture s Consequences
In search of excellence

Esses gurus têm um faturamento médio de 1 milhão de dólares por ano, entre cachês e royalties.
Será que esse faturamento não motiva nossos gênios ? O que será que realmente acontece?
O que está por trás de todas estas indagações, é o fato de que o volume de suas recompensas não é o
fator principal dessa reflexão, e sim o que esses gurus escrevem para o nosso mundo da administração!
Eles escrevem tendências, e nós obedecemos cegamente. Não que eles escrevam absurdos, alguns
sim, como Hamel que apresentava em uma de suas obras a Enron como um dos grandes exemplos de
companhias inovadoras e líderes em seus mercados e em seguida a empresa foi abatida por um
escândalo contábil que balançou o mundo dos negócios.
Nosso mundo empresarial precisa refletir melhor sobre tais tendências. Será que o que eles escrevem
para o mundo é sempre o melhor para nós?
O que nós podemos escrever sobre nossa realidade??
Colaboração: Prof. Zocateli- Consultor e Diretor do CIFS.

