
objeto que felizmente será mostrado em 
tamanho maior no pano de fundo. Agora, 
o produto, previamente sujeito a 
diversas especulações é oficial e os 
detalhes do projeto acaloradamente 
discutidos anteriormente, agora são 
evidentes e estão no palco para o 
mundo ver. 

Mas, algumas horas mais tarde alguma 
autoridade definirá quando os 
jornalistas selecionados serão 
autorizados a testar as primeiras 
amostras de um produto, que só estará 
disponível para o público geral algumas 
semanas ou meses depois. Os 
jornalistas vão tocar nas amostras com 
os dedos experientes e com modelos 
concorrentes em mente. Já a 
comparação traz algum relativismo em 
termos dos dispositivos poderosos que o 
novo telefone pode ter, ao fim e ao cabo, 
é nada mais que outro smart phone. No 
dia seguinte, a crítica em contra das 
revisões entusiastas apareceráem todos 

Não vai demorar muito tempo até que os 
primeiros rumores surjam e que 
fotografias embaçadas e granuladas 
circulem. Fontes bem informadas 
falarão sobre as encomendas feitas com 
fornecedores e as vagas aplicações de 
patentes serão interpretadas como 
dicas sobre as próximas inovações. De 
fato, o novo iPhone será apresentado no 
início de outono. Não é surpreendente 
que a empresa trabalhe com ele, mas os 
novos recursos que serão revelados são 
vistos, por alguns, como uma nova etapa 
na batalha entre a engenhosidade norte-
americana ea laboriosidade asiática, 
disenhadores contra engenheiros, uma 
manufatura de ideias competindo contra 
um fabricante em massa? 

As pequenas informações, esparsas e 
limitadas a publicações especializadas 
no começo, crescerão em quantidade e 
se espalharão nas manchetes principais 
depois que a data da apresentação for 
definida. A febre atingirá o seu clímax 
quando um executivo sênior subir ao 
palco para apresentar um pequeno 
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O primeiro trimestre de 2013 levou a 
uma significativa discussão sobre 
mulheres e liderança a partir de uma 
perspectiva prátic e teórica. O debate foi 
inspirado por Sheryl Sandberg, Diretora 
Executiva do Facebook, com seu livro 
“Lean In”, e Marissa Mayer, Diretora 
Executiva do Yahoo, com algumas 
difíceis decisões sobre soluções de 
trabalho remoto.  Leslie Kwoh do “Wall 

Street Journal” resume o conselho de 
Ursula Burns, Diretora Executiva da 
Xerox e primeira afro-americana de uma 
empresa do grupo de empresas Fortune 
500.  

Enquanto Sheryl Sandberg se concentra 
em como as mulheres poderiam liderar 
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melhor o local de trabalho e superar a 
dúvida, Burns aborda o contexto. Ela 
aconselha procurar um bom marido, e 
acrescenta, gozando, “20 anos mais 
velho”, porque um marido 
completamente engajado na sua própria 
carreira provavelmente será menos 
solidário quando se trata de organizar a 
vida familiar. Além disso, ela enfatiza a 
importância do equilibrio entre a vida 
profissional e a vida privada sem se 
esforçar inútilmente tentando fazê-lo 
tudo perfeito. Finalmente, e em 
concordância com Sandberg, ela 
percebe uma realista autoavaliação 
como base do sucesso. Algum egoísmo 
é inevitável, sentimentos de culpa 
devem ser mantidos sob controle e a 
vida em geral não deve ser levada a 
sério demais. 

É o realismo e o humor de Burns que 
permite que seu conselho se destaque. 

Além disso, ela faz um comentário 
importante por abordar a questão do 
cônjuge e o equilíbrio da vida 
profissional em geral. É claro que as 
mulheres devem se esforçar no local de 
trabalho, desenvolver confiança nas 
suas habilidades e avançar nas suas 
habilidades pessoais. O maior número 
de mulheres em posição de liderança é 
encontrado em alguns países 
Escandinavos, que tornaram mais fácil 
incorporar os diversos papeis sociais 
das mulheres em torno ao seu trabalho. 
A maioria das mulheres não pode 
construir uma creche perto de seus 
escritórios e precisa de uma estrutura 
social que apoia viajens de negócio e 
horas extras. Finalmente, é refrescante 
que Burns coloca o trabalho dentro de 
um contexto, ele é um elemento central 
da vida, mas não é a vida.  

É um velho costume pedir para alguém 
permanecer para uma conversa 
particular depois de uma reunião, a fim 
de exprimir uma crítica particular. O 
velho lema de elogiar em público e 
criticar em particular pode, contudo, 
minar o moral da equipe como Roger 
Schwarz argumenta na “Harvard 
Business Review”.  

Equipes reais são caracterizadas por 
interdependência, não apenas no que 
diz respeito à tarefa, mas também no 
que diz respeito à prestação de contas. 
A crítica particular está tornando a 
responsabilidade em um ato 
improdutivo para o líder de equipe, 
além de prejudicar a interação entre os 
membros. Além disso, destacar um 
membro de equipe pode ser 
inadequado, uma vez que o seu 
desempenho depende dos outros. A 
conversa em privado é muitas vezes, 
uma percepção equivocada do papel da 
liderança e uma forma de escapar da 
responsabilidade de divulgar resultados 
negativos em público. Schwarz 
aconselha que os líderes de equipe 
deixem os membros informados sobre a 
responsabilidade comum e sobre o fato 
que isso necessariamente implica  

também uma crítica aberta e honesta. A 
responsabilidade deve ser explícita, a 
fim de tornar-se um assunto comum nas 
reuniões.  

Na verdade, destacar alguém depois de 
uma reunião é sempre problemático. 
Primeiro o que foi dito muitas vezes, é 
discutido entre a equipe de um modo 
informal e tendencioso. O fato é que, a 
conversa, como tal, será observada e 
discutida. Segundo, em muitas ocasiões, 
os líderes preferem conversar em 
privado porque eles têm dificuldade 
para exprimir a crítica de forma 
adequada. Crítica eficaz requer uma 
abordagem ponderada entre os fatos e a 
comunicação. É crítico que os fatos 
sejam estabelecidos, mas de uma 
maneira que não seja prejudicial ao 
individuo e à equipe ao ponto que o 
grupo se torne ineficaz. Portanto, a 
crítica particular deve ser um método de 
último recurso. Enfrentando o problema 
na frente de toda equipe pode ser mais 
exigente em sua formulação, mas é 
mais produtivo no que diz respeito à 
solução do problema e no 
estabelecimento de uma comunicação 
aberta.  

Mulheres ambiciosas no trabalho Mulheres ambiciosas no trabalho Mulheres ambiciosas no trabalho Mulheres ambiciosas no trabalho (continuou)(continuou)(continuou)(continuou)    

Críticas no trabalho de equipeCríticas no trabalho de equipeCríticas no trabalho de equipeCríticas no trabalho de equipe    

Bons críticos 

podem enfrentar 

o público  

Página 2 

How Criticising in Private under-
mines Your team (Roger Schwarz) 
www.managing-essentials.com/3dc 

Links e LiteraturaLinks e LiteraturaLinks e LiteraturaLinks e Literatura    

Xerox CEO Ursula Burns Has Advice 
for Ambitious Women (Leslie Kwoh) 
www.managing-essentials.com/3da 
 
Sheryl Sandberg (2013). Lean In: 
Women, Work, and the Will to Lead. 
New York: Knopf. 
www.managing-essentials.com/3db 
 

Links e LiteraturaLinks e LiteraturaLinks e LiteraturaLinks e Literatura    

Essencial 
Management  



Cerca de 100 milhões de chineses vão 
viajar para o exterior este ano. Este novo 
recorde também significa que vão gastar 
mais e superar os recordistas anteriores 
que são os Estados Unidos e a 
Alemanha. Karla Cripps da "CNN", 
discute como os novos grandes 
gastadores do Oriente desafiam a 
indústria do turismo ocidental. 

Em alguns países asiáticos os chineses 
já são ou serão em breve o maior grupo 
de turistas, mas o boom no turismo 
chinês é sentido em todo o mundo. Claro 
que eles são bem-vindos, mas os 
turistas chineses exigem uma atenção 
especial no que diz respeito a algumas 
tradições e atitudes de viagem. Os 
hotéis de luxo da europa já começaram 
a contratar funcionários que falam as 
línguas e equipar os quartos com a 
chaleira e as sandálias tradicionais. Mas 
as elevadas exigências dos turistas 
chineses são muito mais difíceis a 
satisfazer. Especialmente os turistas 
ricos que vêem o seu dinheiro como a 
chave para os serviços de primeira 
classe e se sentem racialmente 

estigmatizados se têm que esperar ou 
os serviços não estão de acordo com as 
suas expectativas. Uma especialista 
alemã em turismo resume esta atitude 
com as palavras "você atira moedas e os 
ocidentais dançam para você." Claro que 
a declaração reflete mais a maior 
visibilidade do mau comportamento de 
uma minoria de turistas ou aqueles que 
viajam ao exterior pela primeira vez. E 
raramente se discutido também 
crescente número de turistas chineses 
com experiência, que se adaptam ao 
seu país hospedeiro. 

Uma olhada em sua história colonial 
explica porquê o chinês se ofende 
facilmente quando se depara com 
problemas no Ocidente. No entanto, os 
turistas chineses podem causar um 
pequeno choque de culturas em todos 
os lugares e eles não têm que viajar 
muito para enfrentar o ressentimento. 
Confrontos entre turistas da China 
continental e moradores locais 
preenchem regularmente os tablóides 
de Hong Kong. Atribuir os problemas à 
mentalidade chinesa no entanto parece 
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litros por ano nos anos 1960 para 
menos de 60 litros em 2010. Como em 
muitas partes do mundo água mineral 
começou a ganhar preferência quando 
se trata de bebida que acompanha a 
refeição. Alguns têm a impressão de 
que, com o vinho um pedaço central da 
cultura e o “valor de conivência, tradição 
e apreciação do honrado tempo 
Francês” pode se perder.  

Historicamente, o consumo de vinho era 
um marcador claro da cultura francesa. 
Seu recente declínio expressa 
claramente diferenças geracionais, o 
impacto de invenções modernas, tais 
como os carros que impedem o 
consumo de álcool se utilizá-lo como 
meio de transporte, e as tendências de 
saúde mundiais. Este é um exemplo de 
evolução que ocorre nas raízes da 
cultura e sua reflexão final sobre sua 

Muitos países cultivam vinho, mas em 
nenhum deles o cultivo se tornou uma 
expressão tão profundamente enraizada 
da cultura como na França. A história do 
consumo de vinho como um estilo de 
vida muito difundido que remonta aos 
dias da Revolução Francesa perece ter 
chegado ao fim. Hugh Schofield da 
“BBC” apresenta números preocupantes 
para a indústria e explica o contexto.   

Um olhar mais atento às mesas dos 
cafés da França revela que o vinho é 
mais um estereótipo histórico do que um 
dado real. O consumo de vinho no país 
está em rápido declínio. Em 1980 mais 
da metade dos adultos consumia sua 
taça de vinho diariamente, agora apenas 
17% acalenta esse prazer, enquanto o 
número de pessoas que nunca beberam 
vinho mais que dobrou para cerca de 
40%. A média de consumo caiu de 165 
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mais do que tendencioso. Viajar 
requer experiência com regras não 
escritas de etiqueta, muitas das 
quais não foram aprendidas por 
muitos até agora. Só agora que eles 
estão cada vez mais autorizados e 
capazes de se aventurarem fora do 
seu país, e se tornarão cada vez mais 
familiarizados com outras culturas e 
entenderão que o dinheiro não 
compra tudo em todos os lugares. 
Como todos os turistas os chineses 
demandam e merecem respeito e 
hospitalidade, e eles irão voltar na 
próxima viagem.  
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Água nas mesas 

da França  

superfície. Além disso, um grande 
número de pequenos processos é 
responsável. Agora esta tendência 
será muito difícil de parar e 
impossível de reverter. 
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Enquanto a fabricação nos Estados 
Unidos tem, obviamente, declinado ao 
longo das últimas décadas, o país ainda 
se vê como líder em educação e 
inovação. Contudo, como Eamonn 
Fingleton do “New York Times” explica, 
sua posição de liderança em inovação é 
cada vez mais questionada, se é que ela 
existe de fato.  

Os dados sobre patentes registradas em 
2011 pela World Intellectual Property 
Organization (WIPQ) listou apenas uma 
empresa norte-americana, Qualcomm, 
entre as dez maiores. As primeiras cinco 
posições foram mantidas por empresas 
chinesas e japonesas como ZTE, 
Huawei, Panasonic e Sharp, juntamente 
com a alemã Bosch. O número de 
patentes reflete o aumento de 
pesquisas e desenvolvimento (Research 
and Development, R & D) na Ásia. 
Especialmente na China o cenário de 
inovação está mudando rapidamente. O 
número de pesquisadores dobrou desde 

2000 e dentro de uma década, o país 
pode superar os Estados Unidos em 
pesquisas realizadas. Esta tendência se 
alimenta pelo crescimento econômico, 
mas, além disso, empresas americanas 
começaram a transferir seus 
departamentos de pesquisas e 
desenvolvimento para outros países. 
Mais de 25 por cento de empregados 
dos departamentos trabalham em 
multinacionais americanas no exterior. 
Apenas cinco anos atrás, eram somente 
16 por cento. 

Historicamente, inovação tem sido 
associada com grandes inventores e as 
ideias individuais e geniais sempre 
desempenharão um papel. Entretanto, 
inovação agora emerge de uma 
interação entre projeto, fabricação e 
pesquisa de consumo. Especialmente 
neste mundo de produtos de alta 
tecnologia de separação de 
funcionalidades organizacionais que se 
transforma tão rapidamente e onde R & 
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levando em conta o comércio ilegal e a 
grande parte que está escondida nos 
cofres. Pelo menos agora, a corrida do 
ouro da última década parece ter 
acabado. O preço aumentou mais de 
650% de 1999 a 2011, mas desde 
então perdeu mais de 15%. Ouro tem 
sido visto como um porto seguro durante 
a recessão, mas a recuperação das 
economias com a alta de preços vem 
reduzindo a demanda. 

Ouro sempre foi o protótipo para ricos 
baseado em escassez de recursos. 
Contudo, este fato também é um 
problema. Na economia, apenas em 
períodos desfavoráveis, o ouro pode 
atingir o status de moeda de reserva. Em 
tempos favoráveis, a demanda para a 
produção de joias permanece limitada e 
o alto nível de preço motiva muitos 
consumidores da indústria a 
procurarem, e encontrarem, substitutos 
mais baratos. Atualmente, A quantidade 
de ouro utilizada em produtos 
tecnológicos, muitas vezes é tão 

Dos tesouros de Midas ao ataque de 
Goldfinger em Fort Knox, o ouro vem 
impressionando a humanidade há 
séculos. Mas, quanto ouro há e por quê 
o seu valor variou tanto nas últimas 
décadas? Ed Antes da BBC discute 
recentes estimativas e Nathaniel Popper 
do “New York Times” explica porque o 
ouro perdeu seu esplendor.  

Todo ouro extraído na história da 
humanidade ainda existe, mas 
especialistas discordam quanto à 
quantidade extraída. Em sua última 
avaliação, Thompson Reuters GFMS 
informa em suas pesquisas anuais que 
existem 171.300 toneladas de ouro, 
desse modo, sua avaliação aproxima-se 
de James Turk, o fundador de Gold 
Money, com 155.244 toneladas. Todo 
este ouro derretido faria um cubo cujas 
laterais mediam menos de 21 metros. O 
Gold Standard Institute argumenta que 
cerca de 2.5 milhões de toneladas de 
ouro foram extraídas em toda história da 
humanidade, um número especulativo 
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D tem importança crítica dentro de 
um processo contínuo de 
desenvolvimento de produtos, que 
são caros e impraticáveis.  Os dados 
indicam que R & D entrará mais na 
fabricação e nos mercados. Uma 
perda local na capacidade de 
fabricação é, contudo, o primeiro 
passo para a perda da empresa 
como um todo. 

King Midas with his daughter, Walter Crane* 

pequena que a reciclagem não é 
econômica.  Em consequência, pela 
primeira vez na história da 
humanidade o consumo de ouro 
poderá algum dia contribuir para um 
novo aumento de seu preço. 



hype. Os pesquisadores da Gartner 
Research falamem seu "Ciclo do Hype" 
de "expectativas exageradas", que é 
seguido por uma “cadeia de decepções". 

De fato, o hype traz perigos para aqueles 
que querem prosperar no mercado, na 
política e nos negócios. A decepção não 
é inevitável, mas o momento social, 
estimulado por dados suaves pode criar, 
além de esperanças e expetativas 
também decisões que não passam o 
teste do tempo. Todos os dados devem 
ser vistos com algum ceticismo, mas 
especialmente dados suaves podem 
estar errados, equivocadas ou 
manipulados. Assim como o hype no 
mercado de ações tem arruinado 
milhares de investidores com a queda 
drástica de ações hypeadas; o hype de 
ideias causará a perda de milhões por 
sua miopia e cegueira ideológica que o 
hype criou. 

Felizmente o hype no marketing 
estimula mais o interesse do que um 
compromisso real. A decisão baseia-se 
nos fatos, não no hype anterior. Mas, 
enquanto o hype está acontecendo, a 
informação vaga encontra um parceiro 
perfeito, a curiosidade humana. Desde 
os magos dos mercados medievais até 
os aparelhos de alta tecnologia de hoje, 
as pessoas gostam de novidades em 
sua vida, seja como uma distração ou 
como uma promessa de um futuro 
melhor. Autores como R. Keith Sawyer 
veem a curiosidade como o principal 
motor do progresso humano. A 
curiosidade impulsiona a busca de 
invenções e inovações e oferece 
diversão, brincadeiras e aventuras no 
caminho. Claro que as especulações 
podem ser um fardo e se engajar nelas é 
um fator estressante importante, mas 
quando se trata de um evento positivo, a 
pessoa liga-se tenuamente à alegria que 
reside na sua antecipação. 

Consequentemente, criar um hype como 
estratégia de marketingbaseia-se no 
boca aboca em sua forma moderna 
semeando novidades em redes sociais. 
O boca a boca tem a vantagem de ser 
tradicionalmente vago e os boatos são 
difíceis de definir em relação à sua 
origem e qualidade. Em termos de 
marketing e no que diz respeito aos 
novos produtos, tais imprecisões são 

os principais meios de comunicação - 
uma semana mais tarde, o evento 
estará perto do esquecimento e o 
próprio telefone terá que provar o seu 
valor para o consumidor nas batalhas de 
marketing que virão. 

Nenhuma empresa foi tão bem sucedida 
na criação de um chamado "Hype" como 
a Apple Inc. Hype significa fazer com que 
as pessoas se animem com um produto 
e este atraia a sua atenção, pelo menos 
por um curto período de tempo. A  Apple 
fez isso ocasionalmente ao introduzir 
efetivamente novas classes de produtos, 
mas, além disso,o Hype também é 
criado pelo ciclo dos produtos e a forma 
de apresentação. 

A liderança mudou, mas a tradição 
continua. Uma vez por ano o assistente 
mostrará os resultados de sua oficina e 
oferece-nos como produtos para o 
público que espera ansiosamente. Se a 
cor da fumaça que sai da chaminé e os 
ruídos resultantes de trabalho ouvidos 
durante o ano foram sugestões 
intencionais ou apenas subprodutos 
inevitáveis da fabricação continuará a 
ser uma questão em aberto. No entanto, 
estes efeitos colaterais observáveis de 
criação inspiram alguma especulação e, 
assim, certamente ajudamà campanha 
publicitária do momento da revelação. 
Mesmo quando em silêncio, os aldeões 
interpretaram a quietude como períodos 
de criatividade e se perguntam o quê o 
assistente e seus ajudantes podem 
estar pensando. 

Etimologicamente a palavra "hype" foi 
desenvolvida no final de 1930 e está 
ligada ao antigo prefixo grego "hiper-", 
indicando "excesso" e "exagero". No 
entanto, o termo "excesso" no hyping 
não implica que há muita informação 
em geral, mas que há uma grande 
quantidade de informação suave, 
insegura e não confiável circulando 
enquanto que faltem fatos concretos e 
decisivos. Estes dados maciossuaves 
são compostos por expectativas, 
esperanças e especulações. É o 
confronto com os fatos concretos que 
permite que o balão de rumores e 
especulações imploda e desmascare o 
que em retrospecto é claramente um 

(Continuação da página 1) 
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Essencial Management está prestes 
a se tornar em primeiro boletim 
informativo para gerentes gerais, 
especialistas em desenvolvimento 
organizacional e profissionais na 
área de recursos humanos. Essencial 
Management fornece revisões 
mensais e resumos de artigos sobre 
as novas aproximações tanto como 
as melhores práticas na área de 
empreendimento humano focando-se 
especialmente em desafios 
encontrados na administração 
internacional. 

Nos centramos principalmente em 
aspectos essenciais de liderança, 
administração de mudança, 
aprendizagem e recrutamento 
organizacional, (mau) 
comportamento organizacional e 
meios para melhorar o impacto de 
políticas de gerenciamento. Para 
tratar estas temáticas identificamos 
e definimos as aproximações e 
resultados que contêm 
"conhecimento acionável” ou, que 
tenham se provado na prática. Além 
disso, Essencial Management tenta 
identificar novas ideias inspiradoras 
dentro e fora da academia. Nossos 
editoriais avaliam e contextualizam 
assuntos centrais dos quais muitas 
soluções pragmáticas derivam.  
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uma vantagem. Mesmo que o produto 
real possa decepcionar, essa decepção 
é mínima e confinada àqueles que 
fazem a sua vida com ela ou no 
ecossistema ao seu redor. O consumidor 
comum vai logo esquecer e 
depoisescolherá a melhor alternativa. 

Para manter o movimento o hype deve 
manter um equilíbrio entre a curiosidade 
e a paciência, cedo demais é tão ruim 
quanto tarde demais. Ninguém está 
animado com a cerimônia de abertura 
dos próximos Jogos Olímpicos 
atualmente. Outros grandes eventos 
esportivos como a Copa do Mundo são 
realizados antes e a abertura é só em 
três anos. O hype terá início um ano 
antes para os entusiastas do desporto e 
lentamente abrangerá quase todas as 
pessoas neste mundo. O evento em si, 
em 5 de agosto de 2016, tem uma boa 
chance de se tornar o evento televisivo 
do ano. A abertura dos Jogos Olímpicos 
de Londres no ano passado foi assistido 
por 900 milhões de pessoas. 

Especialmente no contexto dos produtos 
de luxo e dos mega-eventos como os 
Jogos Olímpicos o hype parece legítimo e 
até mesmo uma coisa boa. Seu 
desdobramento dá às pessoas um 
tópico para se conectar, inspira 
discussões e oferece uma oportunidade 
para compartilhar o velho e criar novas 
idéias. Seja oque for que um novo smart 
phone ou uma cerimônia pode trazer 
consigo, em essência, esperamos que 
será algo positivo que enriquecerá a 
vida dos consumidores e do público. 
Pelo menos atualmente ninguém espera 
de seu smart-phone faça uma viagem à 
lua. Isso pode ser o hype de um futuro 
distante. 

Obtenha uma Versão Premium EM Obtenha uma Versão Premium EM Obtenha uma Versão Premium EM Obtenha uma Versão Premium EM     

O preço da subscrição individual para a versão Premium é de R$140,00 (80 US$; 60 

€uro) por ano. As condições são simples. Subscreva à versão Premium e receberá a 

fatura depois de quatro semanas. Se não gostar do boletim informativo, ignore a 

fatura - e seu registro será cancelado. Caso contrário a subscrição continuará durante 

um ano sem renovação automática. Se quiser distribuir Essencial Management para 

sua empresa, por favor, solicite nossos planos de assinatura corporativa.  

  

http://www.essencial-management.com.br/ 

Quietly Loud and Loudly Quiet: Microsoft 
and Apple's Hype Strategies (Rebecca 
Greenfield) 
www.managing-essentials.com/3d2 
 
Hype Cycles (Gartner Research) 
www.managing-essentials.com/3d3 
 
R. Keith Sawyer (2012). Explaining Crea-
tivity: The Science of Human Innovation. 
New York: Oxford University Press. 
www.managing-essentials.com/3d4 

Links e LiteraturaLinks e LiteraturaLinks e LiteraturaLinks e Literatura    

Detlev Liepmann 
Professor of Psychology at Freie 
Universität Berlin 
 
Wolfgang Battmann 
Associate Professor of Psychology at 
Freie Universität Berlin 
 
Roland Maass 
German Diplom Engineer  
 

E-mail:  
info@essencial-management.com 

Essencial Managment do 
Brasil 

Política de Privacidade/Termos de responsabilidade : www.managing-essentials.com/pr 

*Origem: wikipedia.org **Origem: wikigallery.org 


