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 RESUMO 

Análise de conteúdo dos artigos da Revista HSM Management, com enfoque nos textos 
referentes à área de Ciência da Informação. Foram identificados inicialmente 371 artigos da 
revista, analisados e classificados, resultando desta análise 113 referentes à área enfocada. 
Estes foram analisados, classificados e indexados na Base de Dados HSMCI. Para essa 
indexação foram utilizados os descritores do Tesauro em Ciência da Informação, elaborado 
por Manoel Palhares Moreira, como parte do trabalho de doutorado na Escola de Ciência da 
Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. A classificação estrutura-se em sete 
categorias, conforme descrito no Tesauro da Ciência da Informação do IBICT. A análise dos 
artigos realizou-se a partir de quatro variáveis: tipo de texto, classificação temática, 
classificação autoral e classificação de termos. Este estudo foi o primeiro realizado sobre a 
Revista HSM Management, apresentando como principais resultados a predominância dos 
artigos simples, com relação à classificação do tipo de artigo, tendo participação superior à 
soma das demais classes como entrevista, artigo e estudo de caso. Com relação às classes 
temáticas, a predominância do tema transferência e utilização da informação, revela-se em 
mais da metade dos artigos estudados. A autoria simples foi a mais presente, apresentando o 
dobro da participação das autorias corporativas e compostas. A maior parte dos autores 
contribuiu uma única vez com os artigos, apenas sete autores tiveram mais de um artigo 
publicados pela revista. Como descritores foram utilizados 51, dos quais Administração, 
Internet, Economia e Administração foram utilizados com maior freqüência. 

 
Palavras-chave: Ciência da informação. Literatura científica. Produção científica. Periódico 
científico. 
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1 INTRODUÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Existe uma variada produção cientifica, entre monografias, teses, dissertações artigos e 

demais documentos, nas diferentes áreas do conhecimento. Essa vasta produção científica, 

entretanto, deve estar organizada, disponível da melhor maneira possível para fácil e rápido 

manuseio por parte de estudiosos e cientistas. 

 

A avaliação dessa produção cientifica, praticada nas universidades, 
instituições de pesquisa e demais instalações tem contribuído para 
evidenciar importantes momentos das diferentes áreas do 
conhecimento, permitindo investigar tendências de pesquisa e outros 
aspectos importantes como também a experiência dos pesquisadores, 
professores e profissionais. (SILVA 2001, p. 30) 

 

Esta proposta de pesquisa busca analisar e levantar as tendências temáticas da revista 

HSM Management, no período entre 1997 e 2005. Embora seja uma publicação direcionada 

à área de administração, edita também artigos relacionados à área da ciência da informação.   

A possibilidade de melhor conhecer o campo de conhecimento da ciência da informação, 

com apoio da literatura pertinente, foi a principal motivação para a realização deste estudo. 

No primeiro capítulo, após uma breve introdução, é descrito o problema que levou à 

realização deste estudo. Em seguida são apresentados os objetivos que este trabalho buscou 

alcançar, classificados hierarquicamente em geral e específicos. 

Na continuação, é apresentada a justificativa do desenvolvimento deste projeto, com base 

no problema levantado anteriormente. A justificativa tem por objetivo validar o projeto, 

fundamentada no problema encontrado, tendo como apoio os objetivos que o norteiam. 

No segundo capítulo é apresentada a metodologia desta pesquisa, explicando-se o 

processo de desenvolvimento que levou a sua realização e sua importância neste processo.  

Ao próximo capítulo é destinado à descrição da Revista HSM Management, que se 

constituiu em objeto deste estudo, sendo analisada para o desenvolvimento deste projeto.  

No quarto capítulo é apresentada a fundamentação teórica, que analisa a literatura 

pertinente fazendo a ligação desta ao tema. Este capítulo está dividido em sub-capítulos, com 

temas relacionados ao estudo: literatura científica, produção científica, periódico científico e 

sua evolução, análise da produção científica. 

No quinto capítulo serão apresentados os resultados desta pesquisa e uma análise sucinta 

destes, descrevendo-se as tendências temáticas e autorais, propostas pelo projeto em questão.  
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O último capítulo é composto das Considerações Finais, no qual são sintetizados os 

principais resultados do estudo. Por fim o apêndice traz a lista de referências dos artigos 

publicados pela revista e utilizados neste estudo. 

 

  

1.1 PROBLEMA 

 

A análise de produção científica em áreas específicas de conhecimento é um processo 

que visa estabelecer características e parâmetros de qualidade e produtividade em trabalhos e 

publicações. Visa ampliar as condições de aperfeiçoamento próprias dos periódicos, além de 

tornar possível uma reflexão crítica do conhecimento divulgado, em tal publicação.  

 Os artigos referentes à ciência da informação necessitam de uma separação, para 

atender a demanda da pesquisa por parte dos usuários desta área. Além do fato da revista 

(título da revista) ainda não ter sido estudada, serve de motivação para realização da pesquisa 

a proximidade temática que ela apresenta com a Ciência e a Gestão da Informação. Assim, 

questiona-se como se apresenta essa aproximação temática entre as duas áreas e quais as 

principais correntes temáticas e como se apresenta a freqüência das autorias nos artigos da 

revista. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O registro da produção científica, expressa em artigos de periódicos, requer estudos 

das publicações em diferentes áreas do conhecimento. Este estudo, cujo planejamento baseou-

se em recorte da literatura pertinente, direcionou-se à área de Ciência da Informação, a fim de 

tornar mais visível o conjunto de artigos sobre os temas correlatos à área, com vistas a 

facilitar a análise dessa produção. Os objetivos que norteiam esta pesquisa estão 

disponibilizados em duas categorias, apresentadas na seqüência. 
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1.2.1  Objetivo Geral 

 

Identificar e analisar a produção escrita sobre a ciência da informação, na revista HSM 

Management, no período proposto entre a criação da revista em 1997 e 2005, enfocando as 

principais correntes temáticas e a freqüência das autorias nos artigos da revista em questão. 

 

1.2.2   Objetivos Específicos 

 

A pesquisa teve por objetivo identificar a temática dos artigos relacionados à área de 

Ciências da Informação, identificando suas tendências e características. 

Procurou-se, também, evidenciar a interface entre os artigos a as áreas temáticas 

identificadas na classificação do Tesaurus da Ciência da Informação do IBICT, baseado no 

Tesaurus da American Society for Information Science (ASIS), com destaque para as relações 

entre os artigos e as áreas temáticas sugeridas. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Embora as atuais bases de dados internacionais facilitem o acesso on-line aos artigos 

de periódicos, há uma dispersão do conteúdo relacionado à área de ciência da informação, 

especialmente devido a sua característica interdisciplinar. Como conseqüência, nota-se uma 

tendência das pesquisas, especialmente trabalhos acadêmicos, visando analisar tais periódicos. 

Essa tendência é evidente nos estudos vinculados ao projeto internacional, intitulado Uma 

análise bibliométrica das tendências na pesquisa em informação no Brasil e Espanha, 

registrada em fontes nacionais e internacionais, contando com a participação de professores 

do Departamento de Ciência e Gestão da Informação (DECIGI) da Universidade Federal do 

Paraná e do Departamento de Biblioteconomía y Documentación, da Universidad Carlos III 

de Madrid. 

A preocupação justifica-se especialmente pela característica interdisciplinar da área, o que 

dificulta o acesso ao seu conteúdo específico, justificando a freqüência de trabalhos 

acadêmicos de análise de conteúdo voltados aos artigos de periódicos. 

Esta pesquisa busca dar visibilidade aos temas evidenciados na revista HSM 

Management, levando-se em conta o fato de ela não ter sido alvo ainda de estudos anteriores. 
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Com a identificação e organização dos artigos específicos sobre os temas relacionados à 

Ciência da Informação nesse veículo, acredita-se estar facilitando o acesso dos pesquisadores, 

professores e profissionais à produção da área. 

O estudo da produção científica mostra-se importante, por selecionar e analisar as 

informações descritas nos artigos da revista, delineando as tendências temáticas e apontando-

se os principais autores nas publicações da revista HSM Management. 

A revista foi escolhida por abranger artigos na área de administração, com uma interface 

na área da Ciência da Informação. 

A HSM Management é uma revista de importância para as áreas de administração e 

informática. Assim como tem sido procurada no NIT do Senai, sendo lida pelos gerentes e 

chefes de setores e servido de base para alguns trabalhos editados pelos alunos para os cursos 

oferecidos pela instituição, poderá, se divulgada, servir também para demanda da área da 

ciência da informação. 

Outro motivo que levou ao estudo e análise da revista foi o fato de ser bem aceita no 

mercado nacional, sendo utilizada nas principais bibliotecas, empresas e universidades do 

país. Nenhum estudo semelhante foi realizado aplicado ao conteúdo da revista a partir do 

levantamento temático, incentivando a realização deste estudo.  
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3 REVISTA HSM MANAGEMENT 

 

A revista HSM Management foi criada em 1997 pelo grupo HSM do Brasil, filial da 

corporação HSM Group. Esta corporação foi criada em 1993, na cidade de Nova York e vem 

organizando mais de 300 eventos em 11 cidades da América e da Europa. 

Em 1997, um grupo ligado ao marketing da empresa, decidiu lançar uma revista que 

publicasse os artigos de renomados estudiosos do management mundial. A intenção seria 

oferecer os melhores artigos na área de management, para servir de base para estudos e 

mesmo tomada de decisões dos usuários. 

A sua circulação é bimestral, sendo distribuída em todo o Brasil, no formato impresso 

e disponível on-line (resumo dos artigos). Reúne os artigos das maiores autoridades mundiais 

em Management sobre os mais importantes temas da área em debate atualmente, além de 

entrevistas, pesquisas e reportagens especiais, feitas nas maiores empresas ao redor do mundo 

(HSM Brasil, site).  

É considerada uma publicação de referência, consultada permanentemente pelo leitor 

para auxílio na tomada de decisão, sendo uma verdadeira biblioteca empresarial, colecionada 

pelos executivos. 

Os leitores são empresários e executivos influentes, formadores de opinião e com 

poderes decisórios em suas empresas. Nos últimos anos, juntaram-se a esta classe, os 

profissionais iniciantes desta área, que buscam nos artigos adquirir experiência e utilizar as 

técnicas no seu dia a dia, assim como estudantes da área que utilizam os artigos para reflexão 

e base de estudo em suas pesquisas. 

A revista conta com uma equipe conceituada de anunciantes, empresas com nome 

reconhecido no mercado nacional e internacional, como Bradesco, Citibank, Fiat, Fundação 

Getúlio Vargas, IBM, Localiza, Renault, Xérox, entre outras. 

A tiragem mensal é de 35 mil exemplares, sendo auditada pelo Instituto Verificador 

de Circulação (IVC), desde 2001. Pesquisas da própria instituição apontam que a revista é 

distribuída para cerca de 25 mil assinantes, com crescimento anual de 5% no número de 

clientes.  
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A fundamentação teórica é necessária para embasar as reflexões constantes da 

problemática que envolve a realização da pesquisa e que descreve a importância da análise da 

produção periódica no contexto científico. 

Assim, a produção científica, o periódico científico, a literatura científica, a evolução 

do periódico científico, a análise de produção científica, a bibliometria, a cientometria, a 

infometria e a webometria são temas destacados com o objetivo de compreender a 

importância e a relevância desse estudo para o domínio do conhecimento em pauta. 

Todo o conhecimento produzido necessita e deve ser transmitido a outras pessoas, 

com o objetivo de que estas possam adquirir novas informações, debatê-las e usá-las em 

outras pesquisas. E uma das pontes desta comunicação é justamente a divulgação científica, 

seja ela uma pesquisa documental, bibliográfica, de campo ou de outra natureza. 

 

 

4.1 LITERATURA CIENTÍFICA 

 

A literatura científica forma a base que permite o avanço da ciência. Periódicos, livros, 

teses e dissertações, anais de reuniões científicas, informações veiculadas em redes eletrônicas 

e revistas de popularização da ciência, artigos de jornal em seções especializadas e outros 

tipos de publicações divulgam a ciência e funcionam como meio de comunicação. Cada um 

deles desempenha um papel próprio como instrumento de comunicação científica, servindo a 

propósitos diferentes, que se complementam. 

Ziman, citado por Mueller (1996, p. 2), diz que uma área do saber deve possuir três 

características que são indícios da sua maturidade e que marcam o seu grau de 

institucionalização e desenvolvimento: a existência de literatura científica e profissional, a 

existência de uma associação ou sociedade científica e a existência de cursos regulares para a 

formação de novos profissionais e de pesquisadores. 

Das três características, a existência da literatura talvez seja o requisito mais importante 

para o desenvolvimento da ciência, pois a literatura de uma determinada área é tão importante 

para esta, quanto os próprios trabalhos de pesquisa que essa literatura divulga. Sem a 

literatura, a disseminação do conhecimento científico seria muito limitada e sem disseminação 

do conhecimento científico não haveria ciência, prossegue Muller (1996, p. 2). 
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4.5 ANÁLISE DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 

A forma de tornar público o conhecimento científico é resultado de consenso da 

comunidade científica e apresenta características muito próprias. Entre elas sobressai a 

preocupação pela qualidade, confiabilidade e credibilidade do que é produzido e divulgado.  

Para manter essas três qualidades (qualidade, confiabilidade e credibilidade), 

desenvolveram-se práticas tais como a avaliação prévia, por bancas de especialistas, dos 

manuscritos submetidos à publicação e o exame de teses e dissertações apresentadas por 

candidatos a títulos de mestre e doutor. Os artigos publicados e as teses defendidas, 

considerados isoladamente, talvez não sejam muito importantes, entretanto, vale salientar que 

em seu conjunto formam o acervo científico de domínios específicos do conhecimento.  

A avaliação dessa produção e mais especificamente dos periódicos é fundamental para 

que as publicações cheguem aos interessados, servindo de auxilio neste elo pesquisador – 

público interessado. 

Para Pessanha (1998, p. 226-229), a avaliação dos periódicos científicos chamada de 

processo de arbitragem, deu-se segundo Charles R. Weld, apenas em 1753, quase cem anos 

depois do surgimento do periódico cientifico. A necessidade de organizar e selecionar o 

material a ser publicado nos periódicos fez surgir, segundo o autor, dois cargos importantes 

no processo editorial para analisar o conteúdo das revistas: o editor científico e os avaliadores. 

O processo de avaliação da literatura científica, com preocupação com questões éticas 

como fraude, plágio e outros tipos de condutas antiéticas, vem repercutindo na comunidade 

cientifica. Foram criados códigos de ética e normas editoriais, possibilitando um controle 

interno do corpo editorial das revistas e dos colaboradores responsáveis pelo processo 

científico. 

Mas a necessidade de avaliação do periódico assim como da produção científica por ele 

veiculada, têm motivações mais abrangentes, como para analisar os artigos gerados com 

vistas a reconhecer as características do conteúdo e dos enfoques das pesquisas.  Existe uma 

ciência rigorosa dentro da Ciência da Informação, Le Coadic (1996, p. 26) sobre este ponto de 

vista, observa que “na Ciência da Informação tem-se uma ciência social rigorosa que se apóia 

em uma tecnologia também rigorosa e tem por objetivo, estudo das propriedades gerais da 

informação, ou seja, natureza, gênero e efeitos”. 

A avaliação de periódicos científicos desempenha um papel importante neste universo 

informacional, onde a cada ano milhares de periódicos são lançados na imprensa mundial. A 
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análise de conteúdo tal como, é parte fundamental neste processo de mapear a informação 

contida em um periódico, facilitando os trabalhos dos pesquisadores, estudantes e 

profissionais da área. 

Berelson, citado por Bardin (1991, p. 36), definiu a análise de conteúdo, sob um enfoque 

mais amplo, como “uma técnica de investigação que através de uma descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações, tem por finalidade a 

interpretação destas comunicações”. Bardin (1977, p. 30) define a análise de conteúdo como 

um conjunto de instrumentos metodológicos que se aplicam a conteúdos diversificados. É 

uma interpretação dos sentidos das palavras, baseada na inferência.  

Além dos estudos de conteúdo sobre a literatura, a pesquisa na área de ciência da 

informação também tem realizado avaliações bibliométricas, visando não somente a avaliação 

dos artigos, como também divulgar esse tipo de publicação, avaliando tendências e 

verificando a incidência de autores. 

 

 

4.6 BIBLIOMETRIA, CIENTOMETRIA, INFOMETRIA E WEBOMETRIA 

 

Bufrem e Prates (2005, p. 11) observam que a Bibliometria, como prática 

multidisciplinar, começou a ser usada para identificar comportamentos da literatura e sua 

evolução em contexto e época determinados. 

Definida pela primeira vez por Otlet, em 1934, como parte da bibliografia “que se 

ocupa da medida ou da quantidade aplicada ao livro” (1986, p. 20), a bibliometria procura um 

perfil dos registros do conhecimento, servindo-se de um método quantificável. Volta-se ao 

estudo de alguns problemas sociológicos, tentando atingir uma realidade concreta (BUFREM; 

PRATES, 2005, p. 11).  

O termo, junção do grego biblion, que significa livro, com o latim metricus e o grego 

metrikos, que significam mensuração, refere-se a um conceito usualmente definido como um 

processo de medida relacionada ao livro ou ao documento. 

Segundo Zoltowski, citado por Bufrem e Prates (2005, p. 11), a bibliometria 

caracteriza-se pela aplicação da análise estatística à produção bibliográfica de uma nação.   

Mas suas aplicações também têm sido realizadas por pesquisadores para avaliar e 

descrever estudos em campos específicos do conhecimento científico. Embora essa prática já 

viesse sendo utilizada desde 1890, sendo chamada de estatística bibliográfica, foi em 1969 
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que Pritchard propôs a utilização do termo bibliometria. Definiu-a então como a aplicação de 

métodos matemáticos e estatísticos a livros e outros meios de comunicação, aconselhando sua 

utilização em todos os estudos que buscassem quantificar o processo de comunicação escrita 

(PRITCHARD, 1969). 

Quando os métodos quantitativos são utilizados para estudar as atividades científicas 

ou técnicas, do ponto de vista de sua produção ou comunicação, costuma-se denominá-los 

cientometria, a ciência da ciência. Está associada ao nome de Derek de Solla Price e, mais 

concretamente, aos seus dois livros, publicados em 1961 e 1964, “Science since Babylon” e 

“Little science, Big science” respectivamente (BUFREM; PRATES, 2005, p. 13). 

Para a construção dessas obras, Solla Price apóia-se em uma série de trabalhos 

bibliométricos anteriores (CALLON; COURTIAL; PENAN, 1995, p. 9).   

No que diz respeito à sua origem, o termo surgiu na antiga União Soviética e na 

Europa Oriental, sendo empregado especialmente na Hungria. Entre os primeiros autores a 

utilizá-lo estão Dobrow e Carennol, em uma publicação do All-Union Institut for Scientific 

and Thecnical Information (VANTI, 2002). O termo scientometrics é aqui traduzido como 

cientometria em português, visto que o latino scientia origina também outros vocábulos tais 

como ciente, científico e cientista. Por esse motivo, embora o termo Cienciometria seja mais 

comumente usado na literatura especializada em português e espanhol, o primeiro termo é 

uma tradução adequada do neologismo inglês (BUFREM E PRATES, 2005, p. 11). 

Bufrem e Prates (2005, p. 14) referem-se ao termo informetria que, de acordo com 

Brookes, foi introduzido pela primeira vez pelo professor Otto Nacke na Alemanha em 1979, 

sendo adotado imediatamente por Viniti, na antiga URSS (VANTI, 2002). Em 1987, o termo 

foi posto em discussão na primeira Conferência de Bibliometria e Aspectos Teóricos de 

Recuperação da Informação em Diepenbeek, na Bélgica, organizada por Egghe e Rousseau, 

que consideraram a Informetria como um “guarda-chuva” conceitual abrangendo bibliometria 

e cientometria.  

Entretanto, Turner (1994, apud BUFREM; PRATES, 2005, p. 14) prefere o termo 

infometria, composto pela abreviação da palavra informação, o qual não considera sinônimo 

de bibliometria ou cientometria, mas referente à mensuração do impacto do fluxo de 

informação em organizações sociais de práticas de produção do conhecimento. Ao refletir 

sobre as definições utilizadas para os termos que representam a quantificação em diversos 

suportes, Turner não considera o caractere “R” um elemento representativo de um novo 
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indicador de mensuração, mas sim uma nova denominação para o “guarda-chuva” usualmente 

denominado infometria, o qual pessoalmente prefere manter. 

Tanto Sengupta (1992, p. 85) quanto Macías-Chapula (1998, p. 135) adotam o termo 

informetria. O primeiro considerando-a o campo-chave de estudo que fornece informação 

parcial sobre uma organização complexa, enquanto o segundo lhe atribui maior abrangência 

em relação à cientometria e à bibliometria, com um escopo tanto mais distinto e 

representativo, pois “aborda os aspectos quantitativos da informação em qualquer formato, e 

não apenas registros catalográficos ou bibliografias” (BUFREM E PRATES, 2005, p. 14).  

Refere-se também a qualquer grupo social e não especificamente aos cientistas. A 

informetria, nesse caso, é capaz de incorporar, utilizar e ampliar os muitos estudos de 

avaliação da informação que estão fora dos limites tanto da bibliometria quanto da 

cienciometria.  

Ao considerar que a informetria se distingue claramente da cientometria e da 

bibliometria quanto ao universo de objetos e sujeitos que estuda, Vanti reforça essa afirmação. 

Argumenta que ela não se limita apenas à informação registrada, mas também a processos de 

comunicação informal, ao contrário de Hjotgaard Christensen e Ingwersen (1997), que 

caracterizam o termo Informetria como uma extensão dos estudos bibliométricos (VANTI, 

2002 p. 155). 

Bufrem e Prates (2005, p. 15) afirmam que a webometria, definida como o uso de 

técnicas bibliométricas à World Wide Web (WWW), é um sistema de estudos de 

relacionamento de diferentes sites na rede. Essa técnica também pode ser usada para mapear, 

chamada de scientific mapping na pesquisa Bibliométrica tradicional, áreas da Web que se 

tornaram mais usadas, baseadas no número de vezes que foram lincadas por outros websites. 

Como aplicação de métodos informétricos na WWW, pode-se afirmar que a 

webometria é uma forma de reconhecimento da importância da rede como meio de 

informação e comunicação para a ciência e a academia, setores aos quais os estudos 

quantitativos têm servido.  

A autoria do termo, segundo Vanti (2002 apud BUFREM; PRATES, 2005, p. 11), 

pode-se atribuir a Almind e Ingwersen (1997), que o caracterizam como uma nova área de 

interesse dentro da infometria. Outro termo específico atribuído ao conceito é cybermetrics, 

que, como destaca Smith (1999), ainda citado por Vanti (2002), corresponde ao nome da 

revista oficialmente apresentada na VI Conferência Internacional de Cientometria e 
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Informetria, em Jerusalém, no ano de 1997.  

Do exposto, pode-se inferir a importância que os estudos quantitativos sobre a 

produção científica vêm adquirindo na literatura e o potencial da ciência da informação como 

domínio interdisciplinar. Esses estudos têm permitido o conhecimento da produção sob 

diversos enfoques, tais como classificações e tendências temáticas, tipos e autoria, tipos de 

textos e de publicações, freqüência e produtividade.  
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5 ANÁLISE E DESCRIÇÃO DE DADOS 

 

Dos 371 artigos publicados pela revista, 113 foram escolhidos pela relação direta que 

apresentam com a área da Ciência da Informação, como proposto neste estudo. Foram 

analisados e classificados de acordo com a classificação proposta no capítulo da Metodologia. 

Os artigos foram indexados na Base de dados HSMCI, e classificados por tema e 

autoria, seguindo a classificação estabelecida anteriormente.  

A análise e a descrição dos dados constituem-se no ponto culminante do trabalho, pois 

é por meio delas que se agrega valor aos dados tabulados nesta etapa do processo, permitindo-

se o entendimento dos resultados atingidos pelo estudo em questão. 

Os resultados desta pesquisa serão apresentados na seqüência, estruturados em sub-

capítulos - classificação temática, classificação autoral, classificação de descritores e 

classificação de artigos - que decorrerão das informações obtidas e organizadas para que se 

procedesse a análise.  

 

 

5.1 CLASSIFICAÇÃO DE ARTIGOS 

 

A classificação de artigos por tipo de texto foi a fase preliminar para revelar os modos de 

estrutura mais freqüentes encontrados na Revista para a organização de suas características 

editoriais. Foram classificados os artigos em quatro classes: artigos simples, resenhas, 

entrevistas e estudos de caso. Deve-se levar em conta que pelo fato de ser uma revista de 

divulgação não restrita ao âmbito acadêmico, o tipo de artigo., aqui denominado simples, tem 

um caráter menos científico do que aqueles destinados a pesquisadores e produtores do 

conhecimento científico. 

Os artigos simples são os mais representados, com freqüência de 71 textos (53%), superior 

à soma dos demais tipos. A revista, separada por seções, apresenta muitos artigos em 

diferentes áreas, mas poucas entrevistas, resenhas e estudos de caso. 

Por este motivo a predominância de artigos simples é presente, tendo o dobro da soma das 

demais classes somadas. O número de estudos de caso, relativamente baixo deve-se à linha de 

artigos que a revista segue, apresentando entrevista sobre um determinando tema, citando 

vários exemplos, mas em poucos casos detendo-se sobre um determinado exemplo. 

Os resultados obtidos podem ser observados na Tabela 1. 
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ARTIGOS
71
17
16
9

113
FONTE: Pesquisa realizada pelo autor, 2006

TABELA 1 – CLASSIFICAÇÃO DOS ARTIGOS

TOTAL

Entrevista
Estudo de Caso

TIPOS DE TEXTO
Artigo Simples
Resenha

 

 

5.2 CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA 

 

A classificação por assuntos é necessária para mostrar as tendências temáticas dos artigos 

pesquisados. Para sua realização foi seguida a classificação proposta no capítulo da 

metodologia, baseada no modelo do IBICT. 

Das sete classes apresentadas no modelo, seis estiveram presentes nos artigos, ficando de 

fora apenas a classe Informação, já que, hierarquicamente superior, sua abrangência cobre 

todas as demais. A mais presente foi a classe “Transferência e utilização da informação”, com 

58 artigos. 

Neste caso, nota-se o direcionamento dos artigos mais para a área da Tecnologia da 

informação, que faz parte desta classe (Transferência e utilização da informação).  Convém 

enfatizar que o tema Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) está estreitamente 

vinculado a outros fenômenos relacionados à denominada globalização e ao avanço dos 

processos tecnológicos. Por outro lado, a classe “Documentação” foi citada apenas uma única 

vez, reforçando esta tendência e mostrando o interesse da revista em preocupar-se mais com o 

conteúdo digital, do que propriamente o conteúdo impresso. 

Na Tabela 2, os 113 artigos foram dispostos nas sete categorias da classificação. 
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ARTIGOS
58
20
19
8
7
1
0

113

TABELA 2 – CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA

TOTAL

Unidades de Informação

Informação

CATEGORIAS TEMÁTICAS
Transferência e utilização da informação
Planejamento, org. e adm. de unidades de informação
Profissão
Processos de serviços de informação

Documentação

FONTE: Pesquisa realizada pelo autor, 2006
 

 

5.3 CLASSIFICAÇÃO AUTORAL 

 

A classificação por tipo de autoria tem sido realizada com o intuito de mostrar as 

tendências dos autores em organizar-se para redigir os resultados de suas pesquisas em equipe 

ou em trabalhar individualmente. Entre os artigos pesquisados, mostra-se primeiramente a 

composição das autorias, que se apresentam como autorias simples, compostas ou 

corporativas. 

É também analisada, a distribuição das autorias em relação à quantidade de autores por 

artigo e aos autores que mais contribuíram para a produção em pauta. 

Dos 113 artigos constantes da base de dados, a maioria é de autoria simples (78 artigos). 

A pesquisa encontrou casos de até cinco autores, assim como autorias corporativas. 

Os artigos da revista são contribuições em sua maioria individuais, com algumas 

contribuições compostas por dois, três, quatro ou cinco autores. Dos 113 artigos analisados, 

69% estão nesta classe, mais do que os demais tipos de autoria (composta e corporativa). 

As autorias corporativas em sua maioria, pertencem ao grupo editorial da própria revista. 

Nestes artigos, não se apresentam os nomes dos autores, apenas designação do nome da 

revista. 

Os resultados desta análise estão apresentados na Tabela 3. 
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ARTIGOS
78
18
8
6
2
1

113
FONTE: Pesquisa realizada pelo autor, 2006

TABELA 3 – CLASSIFICAÇÃO AUTORAL

TOTAL

Autoria composta de 5 autores

CATEGORIAS AUTORAIS
Autoria simples
Autoria composta de 2 autores
Autoria composta de 3 autores
Autoria corporativa

Autoria composta de 4 autores

 

 

Com relação à freqüência de autoria, dos 113 artigos, além das seis autorias corporativas 

(quatro delas da própria revista), os autores que mais contribuíram foram David Feeny e 

Mercedes Reincke com três artigos cada um. Na tabela a seguir, podem ser reconhecidos os 

autores que mais contribuíram com artigos para a Revista. 

A revista possui artigos de diferentes áreas relacionadas ao management, contando com 

inúmeras contribuições desde os mais renomados administradores até os nomes promissores 

neste campo. 

Esta linha de raciocínio reflete nos resultados obtidos no estudo, mostrando 93 

contribuições únicas de diferentes autores, mas com apenas 7 autores (mais a Hsm 

Management) com contribuições em mais de um artigo. 

David Feeny e Mercedes Reincke são autores que contribuíram com três artigos, cada um 

deles, mas que possuem mais artigos publicados na revista, sobre outros temas. São 

administradores destacados na atualidade, e seus estudos e artigos são lidos em diferentes 

revistas, de vários países americanos, asiáticos e europeus. 

Na Tabela 4, apresentam-se os resultados obtidos neste estudo, referentes à contribuição 

dos autores nos artigos analisados. 
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ARTIGOS
4
3
3
2
2
2
2
2
1

113
FONTE: Pesquisa realizada pelo autor, 2006

Mercedes Reincke
Karl Albrecht
Keith H. Hammond

TABELA 4 – AUTORES MAIS PRESENTES

TOTAL

Peter Drucker

AUTORES
HSM Management
David Feeny

Michael Earl
Mohabi Sawhney

Demais autores (93 autores)

 

 

5.4 CLASSIFICAÇÃO DE TERMOS 

 

A classificação de termos contribuiu para mostrar aqueles mais utilizados nos artigos e 

utilizou-se do Tesaurus em Ciência da Informação, disponibilizado no site da PUC/MG em 

parceria da Universidade Federal de Minas Gerais 

(http://www.inf.pucminas.br/ci/tci/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1). 

Foram utilizados 51 dos 1694 descritores constituintes do Tesaurus em Ciência da 

Informação, quantidade que se deveu aos artigos publicados pela revista, na área de Ciência 

da Informação estarem mais voltados à área da tecnologia da informação. Do corpus de 113 

artigos, foram identificados 450 descritores, para elaboração deste estudo.  

O termo mais presente foi Informação, em 87 artigos dos 113 pesquisados 

(representando 77 % do total de artigos analisados). A seguir, Administração (72 artigos), 

Internet (45 artigos), Economia (31 artigos), Tecnologia da Informação (28 artigos) e 

Finanças (25 artigos) foram os descritores mais recorrentes nesta pesquisa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo, em que se buscou analisar os artigos da revista HSM Management, 

mostrando as suas várias facetas e classificando os seus artigos nas categorias descritas, 

utilizou-se da literatura pertinente e da análise dos dados constantes do corpus selecionado 

para alcançar o objetivo proposto.  

Entre os resultados finais, analisados e classificados, percebeu-se a grande quantidade 

de artigos voltados à área da Ciência da Informação, lembrando-se que dos 371 artigos 

analisados na etapa preliminar, 113 foram relacionados com esta área. 

O estudo verificou também a superioridade de artigos simples (71 artigos), número 

superior à soma dos demais tipos de textos (resenha, entrevista e estudo de caso). Essa relação 

também foi encontrada na classificação, quanto ao tipo de autoria, em que os 78 artigos de 

autoria simples, representam freqüência superior à soma dos demais tipos de autorias 

(composta e corporativa). 

Com relação à autoria dos artigos, alguns autores apareceram contribuindo com outros 

artigos, embora a maioria dos autores tenha colaborado com apenas um artigo, sendo 93 dos 

113 totais. 

Neste estudo foram utilizados 51 descritores, sendo os mais citados: informação, em 

87 dos artigos da base, administração, em 72 artigos e internet em 45 artigos, demonstrando 

um enfoque dos artigos mais relacionados à área de tecnologia da informação. 

Este indicativo é corroborado na análise da classificação temática, com a contagem de 

58 artigos relacionados à classe de transferência e utilização da informação, que entre outras 

áreas, engloba a de tecnologia da informação. 

Com os resultados deste estudo, espera-se colaborar para a difusão de saberes na área 

e facilitar a pesquisa do leitor voltado à ciência da informação que, além de conhecer os 

artigos relacionados com seu campo de conhecimento e experiência em revista de área 

correlata, passa a ter uma visão das tendências temáticas do domínio da informação sob outros 

enfoques e com metodologias diversas.  

Além disso, o estudo ilustra a importância da análise da produção científica em áreas 

específicas, a fim de ajudar na divulgação do conhecimento, facilitando a comunicação entre a 

produção científica e o usuário, seja ele professor, aluno, pesquisador ou profissional da área.  
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WITTER, G. P. Produção científica. Campos: Átomo, 1997. 
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APÊNDICE A - REFERÊNCIAS/REVISTA HSM MANAGEMENT 
 
ABRAMSON G. Equilíbrio de prioridades. HSM Management, São Paulo, v. 4, n. 20, jun. 
2004. 
Resumo: Quando uma empresa quer coletar informações sobre os clientes e usar esses dados 
para satisfazer suas necessidades e, assim, obter sua fidelidade, não pode considerar que todos 
os requisitos serão atendidos simplesmente pelo fato de investir em soluções tecnológicas 
completas. Embora seja relativamente fácil adquirir a tecnologia da informação (TI), quase 
nunca é simples incorporá-la e aplicá-la com sucesso, pois é muito complexo mudar a 
estrutura, a cultura, os processos e os hábitos de uma empresa, e muito difícil encontrar 
líderes capazes de levar adiante esse processo.  
 
AEKER D. A internet e sua marca. HSM Management, São Paulo, v. 7, n. 36, jan. 2003.  
Resumo: Artigo, através de números, afirma que o diferencial que sua empresa procura pode 
ser atingido on-line. 
 
ALBRECHT K. Dez mitos da internet. HSM Management, São Paulo, v. 2, n. 9, jul. 1998. 
Resumo: Quem quiser formar uma opinião razoável sobre o futuro da Internet e seus efeitos 
sobre a sociedade deve, antes de mais nada, ignorar os fanáticos. É difícil imaginar outro 
grupo com mais preconceito e menos probabilidade de prever o futuro do que essa particular 
subcultura de almas socialmente desconectadas que baseiam sua identidade e auto-estima em 
uma relação com um objeto inanimado.  
 
ALBRECHT K. Um modelo de inteligência organizacional. HSM Management, São Paulo, 
v. 8, n. 44, jun. 2004. 
Resumo: Segundo Albrecht, o que as empresas devem fazer é gerenciar as circunstâncias em 
que o conhecimento pode prosperar –ou seja, gerenciar as culturas de conhecimento. O 
especialista sugere, para tanto, que se substitua a idéia do conhecimento pela da inteligência 
organizacional, definida por ele como “a capacidade da empresa de mobilizar todo seu 
potencial intelectual disponível e concentrar tal capacidade na realização de sua missão”.  
 
BEDELL D. Como evitar as dores de cabeça do e-procurement. HSM Management, São 
Paulo, v. 6, n. 35, nov. 2002. 
Resumo: Artigo da Corporate Finance mostra que as vantagens de fazer cotação com 
fornecedores pela Inter. 
 
BIONDO G. Conhecimento, uma obsessão. HSM Management, São Paulo, v. 4, n. 18, jan. 
2004. 
Resumo: A escola de pós-graduação em administração de empresas da University of Chicago 
mantém seus princípios desde a fundação de seu predecessor, o College of Commerce and 
Politics, no século XIX: pesquisar, gerar conhecimentos e manter-se em contato com a 
realidade e as necessidades do mercado profissional. Costuma-se dizer que em Chicago faz-se 
da interseção com o mercado um culto. 
 
BLACKWELL R., STEPHAN K. De volta ao feijão com arroz. HSM Management, São 
Paulo, v. 5, n. 28, set. 2001. 
Resumo: Artigo afirma que, para ter sucesso na Internet, as empresas não podem desviar-se 
do fundamental. 
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BORREGO A. M., et al. Perigo na web. HSM Management, São Paulo, v. 4, n. 23, novi. 
2000. 
Resumo: Sob a influência das histórias de sucesso na Internet, muitas empresas decidem 
implantar fórmulas próprias para vencer. Contudo, a realidade é mais complexa do que parece 
e tais postulados podem levar ao fracasso.  
 
BRANSON R. A magia de Branson. HSM Management, São Paulo, v. 3, n. 17, nov. 1999. 
Resumo: Como adora assumir riscos e experimentar emoções fortes, profissionalmente o 
inglês Richard Branson precisa de grandes desafios para manter seu interesse vivo. Do mesmo 
modo que tentou dar a volta ao mundo em um balão já mais de uma vez -ainda sem sucesso-, 
ele resolveu, por exemplo, concorrer com a Coca-Cola e com a Pepsi no mundo dos negócios.  
 
CAJARAVILLE A., REINCKE M. Com o encanto do virtual. HSM Management, São 
Paulo, v. 4, n. 19, mai. 2000. 
Resumo: Empresas que operam exclusivamente na Internet são um território à parte no mundo 
corporativo. Ainda registram prejuízos milionários (com raras exceções), mas, 
paradoxalmente, vêem suas ações sendo negociadas em bolsa de valores por cotações 
altíssimas. O que vale nesses casos, segundo os investidores, é aquilo que elas serão capazes 
de conquistar no futuro. Assim é com a StarMedia, fundada por dois jovens empresários em 
1996 para atender a América Latina.  
 
CANEPA M., SHRIVES P. Automação da auditoria. HSM Management, São Paulo, v. 1, n. 
4, set. 1997. 
Resumo: Muitos contadores costumam confundir automação da auditoria com auditoria 
informatizada. Esta é realizada a partir das informações contábeis que um cliente guarda em 
seus computadores. A automação da auditoria, em comparação, representa a informatização 
de todo o processo de auditoria. Em outras palavras: não se trata só dos sistemas de 
computadores que os clientes possam usar para fazer sua contabilidade, mas sim de 
automatizar os sistemas utilizados pela firma de auditoria.  
 
CARR N. Eletricidade, telefonia, gás, água e.... TI. HSM Management, São Paulo, v. 9, n. 
52, set. 2005. 
Resumo: No início da Era Industrial, no século 19, as fábricas tinham suas próprias centrais 
elétricas. Nos primeiros anos do século 20, aconteceu algo impensável poucas décadas antes: 
as indústrias começaram a fechar e desativar rodas-d’água, motores a vapor e geradores de 
eletricidade próprios. Isso pôde acontecer porque dezenas de novos produtores de energia 
começaram a construir estações geradoras e a usar redes de transmissão para distribuí-la.  
 
CHEN A., SAWYERS R. B., WILLIAMS P. F. O novo caminho para a ética. HSM 
Management, São Paulo, v. 2, n. 11, nov. 1998. 
Resumo: Comportar-se eticamente depende, em primeiro lugar, da capacidade de reconhecer 
a existência de questões éticas. Parece óbvio, mas não é. Os executivos do mundo todo 
costumam ver a administração de empresas como prática neutra em relação a valores. Essa 
falsa sensação de neutralidade é percebida, por exemplo, no processo de tomada de decisão. O 
emprego de métodos quantitativos leva os gerentes a se preocupar principalmente com a parte 
técnica da decisão e a deixar de lado as questões éticas.  
 
CHEN J. Sem fios e integrado. HSM Management, São Paulo, v. 5, n. 24, jan. 2001. 
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Resumo: O uso de equipamentos wireless -sem fio- é que definirá o futuro. Por equipamentos 
sem fio entendam-se telefones celulares, pagers, palmtops etc. Quem faz essa afirmação é 
John Chen, presidente da Sybase, empresa norte-americana destacada no desenvolvimento de 
tecnologia sem fio e bancos de dados.  
 
CHUSSIL M. A culpa é do modelo. HSM Management, São Paulo, v. 9, n. 51, jul. 2005. 
Resumo: As empresas estabelecidas costumam contar com mais recursos e informações do 
que as iniciantes. No entanto, isso não garante que tomem as melhores decisões estratégicas e 
vençam a competição. Por quê? Em geral, a culpa recai sobre a imprecisão de informações e 
sobre a falta de motivação dos executivos responsáveis. Segundo este artigo, esses não são os 
verdadeiros problemas. A explicação está na adoção de um modelo decisório errado, de uma 
atitude errada e do sistema de remuneração errado. 
 
CLARK B. Negócios on-line. HSM Management, São Paulo, v. 2, n. 8, jun. 1998. 
Resumo: É uma corrida contra o relógio. A firma Morgan Stanley calcula que, até o ano 2000, 
a Internet atingirá 152 milhões de pessoas em todo o planeta, e as empresas precisam 
descobrir logo qual a melhor forma de aproveitar a nova ferramenta.  
 
COOPER R., SLAGMULDER R. Redução de custos com inteligência. HSM Management, 
São Paulo, v. 7, n. 40, set. 2003. 
Resumo: A gestão de custos se tornou uma ferramenta crucial para a sobrevivência de muitas 
empresas. Mas não basta reduzir custos. É preciso administrá-los de modo a reforçar o 
posicionamento estratégico e fazer isso junto com clientes e fornecedores. 
 
CURRY S. O e-marketing que funciona. HSM Management, São Paulo, v. 7, n. 37, mar. 
2003. 
Resumo: Segundo uma projeção feita nos EUA, o marketing on-line está se tornando uma 
ferramenta obrigatória, apesar dos conhecidos casos de fracasso. Veja como algumas 
empresas conseguiram se diferenciar e ter êxito na Internet. 
 
DATZ T. Fale como um expert. HSM Management, São Paulo, v. 4, n. 19, mar. 2000. 
Resumo: A tecnologia da Era da Informação já não é um problema dos outros. No novo 
milênio, além de familiarizar-se com a terminologia usada pelos especialistas, os executivos 
devem conhecer pelo menos as noções básicas de uma área que tem modificado 
profundamente o universo dos negócios. 
 
DAVIDOW W. Tecnologia + marketing. HSM Management, São Paulo, v. 3, n. 13, mar. 
1999. 
Resumo: Primeiro William Davidow, ex-executivo da Intel, expôs suas idéias sobre 
administração em dois livros que se tornaram grandes best sellers, A Corporação Virtual e 
Total Customer Service, e a comunidade gerencial o aclamou como guru dessas áreas. Depois 
resolveu colocar tais idéias em prática montando uma empresa de capital de risco (venture 
capital) e passando a investir em negócios novos na área de tecnologia da informação e 
Internet, entre os quais a Vantive, empresa de softwares de gestão de clientes (customer 
relationship technology).  
 
DEUTSCHMAN A. Criatividade gera criatividade. HSM Management, São Paulo, v. 9, n. 
50, jun. 2005. 
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Resumo: Eleita pela revista Fast Company a empresa mais criativa dos Estados Unidos, a 
W.L. Gore é relativamente pouco conhecida no Brasil. Ela produz e comercializa mais de mil 
produtos, desde fio dental e cordas para guitarras até filtros de uso industrial, passando por 
enxertos e próteses vasculares. Seu produto mais famoso é o Gore-Tex, um tecido 
impermeável que, muito antes de a Intel criar o slogan “Intel Inside”, apareceu nas etiquetas 
de roupas e calçados para climas extremos com o texto Guaranteed to Keep You Dry.  
 
DIAMOND J. Lições de um prêmio-pulitzer. HSM Management, São Paulo, v. 6, n. 30, jan. 
2002. 
Resumo: Em entrevista, o fisiologista e especialista em história natural analisa vantagens e 
desvantagens de alguns itens relacionados à área. 
 
DIK R. W., CAPACINO W. C. Portfólio de portais eletrônicos. HSM Management, São 
Paulo, v. 6, n. 34, set. 2002. 
Resumo: Artigo afirma que existem três tipos de mercados no comércio eletrônico B2B 
praticado entre empresas, mostrando as características de cada um. 
 
DRUCKER P. Admirável mundo do conhecimento. HSM Management, São Paulo, v. 1, n. 
1, mar. 1997. 
Resumo: A empresa habilitada a navegar pelas águas do mercado global terá um foco cada 
vez mais estreito na tecnologia, no mercado ou em determinado grupo de clientes. 
A era da diversificação acabou, dando lugar à era da especialização. O trabalho em equipe 
será uma realidade cada vez mais nítida e a gerência será compartimentada em não mais do 
que três níveis, além da alta administração. As mudanças no centro de gravidade do mercado 
irão se acelerar. 
 
DRUCKER P. Além da revolução da informação. HSM Management, São Paulo, v. 4, n. 18, 
jan. 2000. 
Resumo: "O impacto da Revolução da Informação está apenas começando. Mas a força 
motriz desse impacto não é a informática, a inteligência artificial, o efeito dos computadores 
sobre a tomada de decisões ou a elaboração de políticas ou de estratégias. É algo que 
praticamente ninguém previu nem mesmo se falava há 10 ou 15 anos: o comércio eletrônico." 
 
DUFFY D. Uma idéia capital. HSM Management, São Paulo, v. 4, n. 22, set. 2000. 
Resumo: Muitas empresas começam a prestar atenção a qualidades aparentemente abstratas 
de seus funcionários -como lealdade, capacidade de se relacionar com os clientes e disposição 
para correr riscos- e procuram meios de medi-las formalmente. 
 
E-Consulting Corporation. A gestão do conhecimento na prática. HSM Management, São 
Paulo, v. 8, n. 42, jan. 2004. 
Resumo: Muito se fala sobre a importância do conhecimento no atual mundo dos negócios. 
Mas como empresas brasileiras encaram esse conceito e o traduzem em seu dia-a-dia? 
Pesquisa inédita realizada com executivos de grandes organizações mostra quais são os 
avanços na área de gestão do conhecimento (KM). 
 
EARL M. Deve-se tercerizar a informática? HSM Management, São Paulo, v. 2, n. 6, jan. 
1998. 
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Resumo: Terceirizar a gestão da informática tem registrado quase somente "prós" entre as 
empresas desde o final dos anos 80. Agora, alguns de seus pontos negativos começam a 
aparecer e os executivos responsáveis passam a adotar a terceirização seletiva ou estratégica.  
 
EISENHARDT K. No limiar do caos. HSM Management, São Paulo, v. 3, n. 13, mar. 1999. 
Resumo: O conceito tradicional de estratégia, de uma posição dominante baseada em 
competências essenciais de longo prazo e no desenvolvimento de capacidades que permitam à 
empresa se defender dos concorrentes já conhecidos, não é suficiente. Ele faz com que a 
estratégia seja uma "muralha impenetrável". E isso não funciona no atual ritmo vertiginoso de 
mudanças. 
 
Fast Company. E a publicidade descobre a internet. HSM Management, São Paulo, v. 9, n. 
51, jul. 2005. 
Resumo: Wenda Harris Millard é a nova diretora comercial do portal Yahoo!. E ela está 
conseguindo o que parecia impossível: atrair as grandes marcas de produtos de consumo para 
anunciar na internet. 
 
FEENY D. O significado comercial da e-oportunidade. HSM Management, São Paulo, v. 5, 
n. 29, nov. 2001. 
Resumo: Reportagem mostra as novas tecnologias da Internet e as suas características. 
 
FEENY D., EARL M. O presidente ideal para a era da informação. HSM Management, São 
Paulo, v. 4, n. 23, nov. 2000. 
Resumo: O compromisso dos presidentes executivos, os CEOs, com a tecnologia da 
informação (TI) aparece hoje como uma questão crucial para as empresas. Não só por sua 
crescente influência no andamento geral da empresa, como também pelo impacto na carreira 
desse profissional: em muitos casos, a continuidade dele no comando depende de sua atitude 
em relação a TI.  
 
FEENY D., WILLCOCKS L. O que não terceirizar. HSM Management, São Paulo, v. 2, n. 
10, set. 1998. 
Resumo: À medida que as empresas são pressionadas por mercados mais voláteis, competição 
globalizada, produtos com ciclo de vida encurtado, pressões dos clientes para conseguir 
produtos personalizados e padrões de desempenho rigorosos, elas dependem cada vez mais de 
novos sistemas de informação. Ao mesmo tempo, exige-se delas um foco cada vez mais 
estreito. Daí nasce um debate que esquenta dia após dia: a área de tecnologia da informação 
deve ser terceirizada ou mantida dentro das empresas?  
 
FERNÁNDEZ J. A. Ensinamentos de "A arte da guerra". HSM Management, São Paulo, v. 
9, n. 49, mar. 2005. 
Resumo: Basta substituir termos militares como exército, terreno, inimigo e comandante, por 
outros como organização, ambiente, concorrente e líder, próprios do management, para 
atualizar e aproveitar muitas das idéias que o filósofo–consultor chinês Sun Tzu formulou há 
2.500 anos.  
 
FINKELSTEIN S., DOTLICH D. Anatomia do fracasso. HSM Management, São Paulo, v. 
8, n. 42, set. 2004. 
Resumo: Por que pessoas inteligentes fazem bobagens? E, mais especificamente, por que 
alguns presidentes e outros executivos tomam decisões tolas? Em primeiro lugar, pode ser que 
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eles não sejam tão inteligentes assim. Mas existem outros motivos pelos quais esses líderes, 
que têm tantas qualidades, tomam decisões que, em retrospecto, parecem absurdamente tolas.  
 
FISHER R. A arte de negociar. HSM Management, São Paulo, v. 1, n. 5, nov. 1997. 
Resumo: Existe uma receita universal de negociação, com sete ingredientes que podem servir 
tanto à fusão de duas empresas no Brasil como a um tratado de paz entre países do Oriente 
Médio: comunicação eficaz, bom relacionamento, descobrir o interesse da outra parte, 
elaborar os diversos acordos possíveis, convencer a outra parte de que está sendo tratado com 
justiça, definir quais são as opções para o acordo e chegar ao compromisso final.  
 
FLECK M. Do ERP á internet: um novo retrato das empresas brasileiras. HSM 
Management, São Paulo, v. 5, n. 27, jul. 2001. 
Resumo: Em entrevista exclusiva, o presidente da Accenture revela os segredos de uma firma 
de consultoria. 
 
FRANKOLA K. Quando o meio depende da mensagem. HSM Management, São Paulo, v. 6, 
n. 34, set. 2002. 
Resumo: Que treinamento dar aos funcionários? On-line, em sala de aula ou uma combinação 
de meios? 
 
GARVIN D. A., et al. Aprender a aprender. HSM Management, São Paulo, v. 2, n. 9, jul. 
1998. 
Resumo: Para atender a suas necessidades de mudança, muitas empresas começam a 
incorporar um poderoso modelo: a learning organization (organização orientada para o 
aprendizado), ou seja, aquela com capacidade de adquirir continuamente novos 
conhecimentos organizacionais. 
 
GARY H. Inovação sistêmica e radical! HSM Management, São Paulo, v. 7, n. 36, jan. 
2003. 
Resumo: Artigo afirma que a sabedoria tradicional que aconselha voltar aos fundamentos e 
reduzir custos. 
 
GERMANY R., MURALIDHARAN R. Vantagem competitiva na era da informação. HSM 
Management, São Paulo, v. 5, n. 29, nov. 2001. 
Resumo: Artigo mostra que as empresas precisam encontrar e explorar novos “pontos de 
afunilamento”. 
 
GERSTNER JÚNIOR L. A IBM, contra os prognósticos. HSM Management, São Paulo, v. 
8, n. 46, set. 2004. 
Resumo: Um prejuízo líquido de US$ 5 bilhões sobre um faturamento de US$ 64 bilhões. 
Esse era o retrato financeiro da fabricante de computadores IBM no início de 1993, quando a 
prestigiosa revista inglesa The Economist perguntava se, em um setor impulsionado pela 
rápida mudança tecnológica e com incontáveis pequenas empresas ágeis, uma companhia do 
tamanho da IBM reagiria com suficiente rapidez e compensaria a terrível queda nas vendas de 
mainframes, seu principal produto.  
 
GILDER G. A próxima revolução na internet. HSM Management, São Paulo, v. 1, n. 1, mar. 
1997. 
Resumo: Ninguém mais ignora, a esta altura, as funções da Internet. O mais fascinante, 
porém, é procurar imaginar seu futuro e a evolução dos problemas referentes à propriedade 
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intelectual, à comercialização de produtos e serviços e aos novos paradigmas de crescimento. 
Por exemplo: que sentido terão os gigantescos conglomerados resultantes da fusão de veículos 
de comunicações com famosos produtores de programas de lazer e entretenimento? 
 
GODIN S. O modelo da permissão. HSM Management, São Paulo, v. 4, n. 23, nov. 2000. 
Resumo: Se algumas empresas ainda tratam o consumidor como simples objeto - e isso 
persiste no mundo eletrônico, nas propagandas enviadas por e-mail-, muitas já consideram 
esse fato uma prática do passado.  
 
GOLDNER P. O mundo pelo correio. HSM Management, São Paulo, v. 1, n. 3, jul. 1997. 
Resumo: A União Postal Universal (UPU), órgão das Nações Unidas responsável pelos 
assuntos relativos aos correios de todo o mundo, lançou, dois anos atrás, um programa para o 
desenvolvimento do mercado mundial de encomendas postais, por meio da criação do 
Conselho Internacional de Assessoria à Mala Direta.  
 
GOLEMAN D. Do que é feito um líder. HSM Management, São Paulo, v. 3, n. 4, jun. 1999. 
Resumo: Todos nós já ouvimos histórias sobre executivos extremamente inteligentes e 
altamente preparados que, promovidos a uma posição de liderança, acabaram fracassando. 
Também ouvimos histórias de pessoas com capacidade intelectual e conhecimentos técnicos 
nada excepcionais que, promovidas a um cargo semelhante, tiveram tremendo sucesso. 
 
GOODNIGHT J. A verdadeira inteligência do negócio. HSM Management, São Paulo, v. 9, 
n. 51, jul. 2005. 
Resumo: Muitos especialistas e presidentes de empresa costumam discorrer sobre a 
importância de pôr as pessoas da organização em primeiro lugar, por meio da valorização e do 
investimento nos funcionários. Porém o discurso nem sempre se verifica na prática. 
 
GREGERSEN H., MORRISON A., BLACK J. Navegando sem fronteiras. HSM 
Management, São Paulo, v. 3, n. 14, jun. 1999. 
Resumo: Com o mercado globalizado, as empresas têm a obrigação de multiplicar o número 
de executivos que podem ser líderes em qualquer parte do mundo, porque só assim 
conseguirão conquistar novos mercados. Porém, no momento de selecionar as pessoas que 
dirigirão as operações no exterior, surgem muitas dúvidas: que qualidades devem ter os 
líderes "globais"? Eles se diferenciam pelo caráter ou pela formação? Existem estratégias à 
prova de falhas para formá-los? 
 
GRIFFITH V. Sua marca na internet. HSM Management, São Paulo, v. 4, n. 21, jul. 2000. 
Resumo: Foi-se o tempo em que, para se estabelecer na Internet, bastava a propaganda boca a 
boca. Hoje as empresas concorrem com dezenas de milhares de sites e precisam de mais do 
que um estardalhaço para marcar presença no mundo virtual. A publicidade tradicional, por 
exemplo, desempenha um grande papel. "As marcas fortes estão anunciando seus sites na 
televisão, no rádio e na imprensa", diz um dos entrevistados desta reportagem.  
 
HADDAD C. O negócio da educação. HSM Management, São Paulo, v. 6, n. 30, jan. 2001. 
Resumo: Em entrevista exclusiva, o ex-banqueiro de investimento, que foi sócio do Banco 
Garantia. 
 
HALL B. A receita do e-learning. HSM Management, São Paulo, v. 5, n. 29, nov. 2001. 
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Resumo: Artigo apresenta desde a justificativa para a empresa adotar um programa de 
aprendizado pela Internet. 
 
HAMMOND K. H. As cinco regras do google. HSM Management, São Paulo, v. 7, n. 41, 
nov. 2003. 
Resumo: Para os fanáticos por tecnologia, ele constitui uma das maravilhas da Internet. Para 
Wall Street, expectativa de ganho com ações. E, para os especialistas em management, um 
apaixonante estudo de caso, é o Google. 
 
HAMMOND K. H. O comércio eletrônico até 2010. HSM Management, São Paulo, v. 6, n. 
32, jun. 2002. 
Resumo: Artigo sistematiza uma série de pesquisas com especialistas que antecipam os 
avanços e dificuldades. 
 
HARRIS R. Corporate finance versus internet. HSM Management, São Paulo, v. 5, n. 24, 
jan. 2001. 
Resumo: Quando a fabricante de computadores californiana Gateway tentou resolver os 
complexos problemas de financiar as compras de seus clientes, não encontrou a solução nos 
bancos, mas na eCredit.com.  
 
HEATH R. P. Como criar um site campeão. HSM Management, São Paulo, v. 2, n. 11, nov. 
1998. 
Resumo: Para atrair a atenção de quem navega pelo ciberespaço, as empresas precisam 
manter em seus sites um suave equilíbrio entre conteúdo, apelo visual e tecnologia. Também é 
necessário que tenham um objetivo claro ao fazer sua home page e estejam cientes de que 
nenhum site é uma ilha. Ao contrário, ele sempre deve complementar o plano geral de 
marketing e apoiar-se nele. 
 
HSM Management. Da gestão de TI à gestão em TI. HSM Management, São Paulo, v. 7, n. 
40, set. 2003. 
Resumo: Recente pesquisa realizada com executivos de tecnologia da informação de 150 
empresas sediadas no Brasil e também com seus clientes internos mostra quais são os 
principais desafios ao administrar a área de TI, entre os quais a necessidade de maior 
equilíbrio entre objetivos de curto e longo prazos.  
 
HSM Management. Dicionário da tecnologia wireless. HSM Management, São Paulo, v. 6, 
n. 30, set. 2002. 
Resumo: Um glossário para quem quer superar as barreiras para entender a linguagem 
tecnológica do momento. 
 
HSM Management. Dicionário de e-learning. HSM Management, São Paulo, v. 5, n. 29, 
nov. 2001. 
Resumo: Definições de nomes e conceitos que fazem parte do universo do aprendizado 
eletrônico. 
 
HSM Management. O início da era da sabedoria. HSM Management, São Paulo, v. 7, n. 36, 
jan. 2003. 
Resumo: Leia com exclusividade a síntese do conteúdo dos seminários do Congresso e do 
ciclo de palestras. 
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HUBBARD K. J., DAY G. S. Lições sobre clientes na internet. HSM Management, São 
Paulo, v. 8, n. 43, mar. 2004. 
Resumo: Uma interessante pesquisa sobre a Internet foi realizada nos EUA com 352 
executivos seniores. O objetivo era avaliar o impacto das operações na rede mundial de 
computadores sobre a capacidade das empresas de gerenciar o relacionamento com seus 
clientes. As descobertas são igualmente interessantes: por um lado, perdeu-se o medo da 
Internet nessa área, mas, por outro, há o risco de otimismo exagerado. Pelo menos é o que os 
autores deste artigo advertem. 
 
IVES B., JARVENPAA S. L. Ensino, pesquisa e revolução. HSM Management, São Paulo, 
v. 2, n. 8, set. 1998. 
Resumo: A escola de Administração de Empresas continuará isolada da revolução do 
conhecimento? Ela manterá a liderança em ensino e pesquisa? Ela definhará? Este artigo 
afirma que o papel da faculdade mudará conforme sua reação às novas características das 
áreas de ensino e pesquisa em administração - aquelas adquiridas sob o impacto da Internet e 
de toda a infra-estrutura tecnológica emergente - e aos novos concorrentes. 
 
JACKSON D. Uma cooperativa de dados. HSM Management, São Paulo, v. 1, n. 4, set. 
1997. 
Resumo: Cerca de 600 empresas que fazem vendas por catálogo nos Estados Unidos têm um 
banco de dados de clientes em forma de cooperativa, administrado por uma empresa 
terceirizada, ao qual confiam todas as informações de que dispõem, incluindo aquelas sobre 
transações realizadas. Mediante o emprego de técnicas de cruzamento sofisticadas, descobrem 
quais são os melhores prospects (compradores potenciais), suas preferências e características, 
e vendem o que podem para eles. Ao mesmo tempo, cada uma das empresas enriquece seu 
próprio mailing com novas informações e melhora programas, como reativação e retenção de 
clientes e vendas cruzadas. 
 
JICK T. Como acelerar a mudança. HSM Management, São Paulo, v. 2, n. 8, jun. 1998. 
Resumo: Acadêmicos, consultores e grandes organizações, como Xerox e General Electric, já 
chegaram a um consenso: uma empresa leva, no mínimo, cinco anos para conseguir mudar 
sua cultura, pois é o tempo que a nova geração de dirigentes leva para substituir a anterior. 
Isso representa um pesado ônus em termos de vantagem competitiva, já que os mercados 
exigem de seus protagonistas movimentos cada vez mais rápidos.  
 
KAHNEMAN D. Como nascem os erros. HSM Management, São Paulo, v. 8, n. 44, jun. 
2004. 
Resumo: Erros cometidos insistentemente por pessoas inteligentes ao tomar decisões são o 
foco da inovadora pesquisa de Daniel Kahneman, professor de psicologia da Princeton 
University e vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2002. O professor Kahneman criou 
a “teoria do prospecto”, que explora empiricamente a avaliação de riscos pelas pessoas, sua 
aversão a perdas e sua dependência de referências. Com suas idéias, surgiu uma nova 
abordagem da teoria das finanças denominada “finanças comportamentais”, que busca 
explicar por que tanta gente se comporta de maneiras que não se encaixam na teoria 
econômica tradicional.  
 
KAPLAN S., SAWHNEY M. E-hubs: os novos mercados interempresariais. HSM 
Management, São Paulo, v. 6, n. 23, nov. 2000. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

41 

Resumo: Os negócios business-to-business (interempresariais) já estão crescendo na Internet, 
pelo menos nos Estados Unidos. Sites destinados a esse fim recebem investimentos cada vez 
maiores e grandes empresas como General Motors e Ford têm planos de construir mercados 
próprios na Web. Em suma, há um novo modelo de negócio no ambiente business-to-
business: o eletrônico.  
 
KATZ R., DICHTER A. A chave do Mercosul. HSM Management, São Paulo, v. 2, n. 10, 
set. 1998. 
Resumo: A comunicação de dados e voz pode acelerar a integração regional do Mercosul -
incluindo o Chile- de duas formas: estimulando o comércio e ajudando a recompor a cadeia de 
valor de empresas que operam na região.  
 
KEARNEY A. T. Os novos Cs da Internet. HSM Management, São Paulo, v. 7, n. 40, set. 
2003. 
Resumo: Os famosos três Cs do início da Internet - conteúdo, comunidade e comércio– estão 
sendo substituídos por conceitos bem mais estratégicos: custo, cliente e conectividade. É a 
volta aos “fundamentos básicos”, reflexo dos tempos difíceis enfrentados pelo e-business. 
 
KELLEY T. As lições de um designer. HSM Management, São Paulo, v. 8, n. 47, nov. 2004. 
Resumo: A proposta da empresa de design Ideo é levar a chama da criatividade ao mundo 
empresarial. E tudo indica que vem conseguindo isso. Nas últimas cinco edições do famoso 
Prêmio por Excelência em Desenho Industrial, outorgado pela sociedade de desenhistas 
industriais dos Estados Unidos e patrocinado pela revista Business Week, a Ideo recebeu 47 
prêmios; a empresa que ocupou o segundo lugar, a Ziba ,ficou com apenas 18. 
 
KEMPNER M. Como lidar com a imprensa numa crise. HSM Management, São Paulo, v. 1, 
n. 1, mar. 1997. 
Resumo: Em tempos de crise, a primeira reação das empresas costuma ser a de evitar que o 
assunto seja divulgado. Acontece que mergulhar a cabeça na terra, como o avestruz, pode 
acabar provocando danos irreparáveis à imagem corporativa - que constitui, sem dúvida, um 
dos principais ativos empresariais. 
 
KEVIN M. Como evitar a sabotagem cibernética. HSM Management, São Paulo, v. 7, n. 40, 
set. 2003. 
Resumo: Em entrevista exclusiva, Kevin Mitnick garante: para proteger as informações de 
uma empresa, não são necessários complexos sistemas tecnológicos. Famoso hacker que se 
converteu em consultor de empresas confiável, Mitnick lembra que o calcanhar-de-aquiles de 
seu negócio pode ser seu pessoal. 
 
KIGER P. J. Tecnologia é a resposta para emergências. HSM Management, São Paulo, v. 6, 
n. 32, jun. 2002. 
Resumo: Reportagem conta o que houve com uma empresa do World Trade Center nos 
atentados de 11 de setembro. 
 
KIRWIN W. O verdadeiro custo de um micro. HSM Management, São Paulo, v. 1, n. 2, jun. 
1997. 
Resumo: Desde que desembarcaram no mercado no início dos anos 80, os computadores 
pessoais não pararam de invadir os escritórios. Mas a pergunta-chave é: as empresas 
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aproveitam de fato essas máquinas? E mais: já calcularam quanto dinheiro perdem 
anualmente com elas? 
 
KOTLER P. Um dicionário para o novo milênio. HSM Management, São Paulo, v. 7, n. 38, 
jun. 2003. 
Resumo: Novos conceitos embasam o inovador marketing holístico, que todo administrador 
precisa dominar. São 80 os identificados pelo mestre do marketing em seu mais recente livro, 
conheça 12 deles. 
 
LEE H. L, WHANG S. Gestão da e-SCM, a cadeia de suprimento eletrônica. HSM 
Management, São Paulo, v. 6, n. 30, set. 2002. 
Resumo: Artigo ensina que garantir que haja encomenda não basta. 
 
LEITNER P. Além dos números. HSM Management, São Paulo, v. 3, n. 14, set. 1999. 
Resumo: As empresas sempre dependeram das análises financeiras feitas pelos gerentes de 
contabilidade e de finanças. Hoje, elas esperam que esses profissionais também assumam o 
papel de estrategistas corporativos. Para tanto, tesoureiros e diretores financeiros devem ir 
além dos fatores meramente monetários.  
 
LITTLE A. D. Como transformar seu produto em mania. HSM Management, São Paulo, v. 
4, n. 48, jan. 2005. 
Resumo: Os profissionais de marketing enfrentam um imenso problema hoje em dia. De um 
lado, os consumidores são bombardeados com mensagens de vendas e começam a ignorar 
totalmente a publicidade. De outro, os orçamentos de marketing de todas as empresas estão 
minguando. 
 
LIVINGSTON J., BAHL R. Alianças eletrônicas. HSM Management, São Paulo, v. 5, n. 28, 
set. 2001. 
Resumo: Artigo conta que os casamentos entre empresas podem ser complicados no mundo 
virtual. 
 
MALONE T., LAUBACHER R. A empresa dos e-lancers. HSM Management, São Paulo, v. 
3, n. 15, jul. 1999. 
Resumo: Muitos especialistas apostam num futuro em que as grandes corporações mundiais 
serão ainda maiores do que hoje e substituirão os países na organização das pessoas. Os 
autores deste artigo, contudo, ambos do Massachusetts Institute of Technology (MIT), dos 
EUA, afirmam que o cenário atual dá sinais de um fenômeno oposto: a desintegração das 
grandes corporações.  
 
MARCHETTI M. Quando o telefone toca. HSM Management, São Paulo, v. 3, n. 15, jul. 
1999. 
Resumo: Os indícios são animadores nos Estados Unidos. Nas operações business-to-
business, entre empresas, vários compradores já estão dispostos a fechar negócio com 
vendedores por telefone, oito de cada dez vezes, segundo a Moore Corporation, companhia 
especializada em soluções impressas e eletrônicas para documentos.  
 
McCUNE J. C. Yin e Yang. HSM Management, São Paulo, v. 4, n. 19, mar. 2000. 
Resumo: Com seu surpreendente crescimento, a Internet está obrigando as empresas do 
mundo inteiro a repensar seus modelos de negócio. Embora ela traga oportunidades inéditas, 
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representa também ameaças; ainda que tenha a virtude de expandir mercados, abre o campo 
de jogo para novos e inúmeros concorrentes. 
 
McIIVAINE B. A revolução dos dados. HSM Management, São Paulo, v. 1, n. 4, set. 1997. 
Resumo: O pessoal de produção quer posições de estoque, números sobre capacidade 
produtiva e pesquisas sobre padrão de compras em tempo hábil? O departamento de 
marketing pede informações sobre o mercado e o atendimento ao consumidor? Os gerentes 
financeiros desejam ter uma visão mais ampla da gestão de ativos e passivos? O novo 
superbanco de dados (tradução livre para o inglês data warehouse) pode entregar tudo que 
eles querem, quando querem e com precisão. Ele é o substituto do tradicional banco de dados 
- chamado de "cárcere de dados" por muitos profissionais da área.  
 
McLOUGHLIN B. Um plano de comunicação eficaz. HSM Management, São Paulo, v. 8, n. 
45, jul. 2004. 
Resumo: Este artigo diferencia crises, emergências e incidentes, e sugere detalhadamente 
como reagir a cada um desses acontecimentos. O autor ressalta a importância de estabelecer 
objetivos para enfrentar as dificuldades conforme seu estágio. Tais objetivos, garante, podem 
ser alcançados se a empresa seguir cinco princípios de comunicação.  
 
MELINDA L. Seis erros graves. HSM Management, São Paulo, v. 5, n. 24, jan. 2001. 
Resumo: São cada vez mais comuns as histórias de tropeços no comércio eletrônico. As 
vendas de computadores da Compaq desabaram quando seus revendedores não concordaram 
com a estratégia de comércio eletrônico adotada pela empresa. A Toys'R'Us enfrentou um 
sério problema de relações públicas por não ter condições de aceitar devoluções de 
mercadorias adquiridas pela Internet em suas lojas convencionais. 
 
MILLER R. B., WILLIAMS G. A. Mude a forma de persuadir. HSM Management, São 
Paulo, v. 6, n. 35, nov. 2002. 
Resumo: Artigo revela que os executivos costumam usar uma abordagem do tipo "tamanho 
único". 
 
NEGROPONTE N. As promessas da era digital. HSM Management, São Paulo, v. 1, n. 2, 
jun. 1997. 
Resumo: A maioria dos produtos e serviços para redes de computadores existentes hoje está 
atrasada em relação aos avanços na informática. Qual é a explicação? Segundo uma das 
maiores autoridades mundiais em tecnologias de comunicação, o norte-americano Nicholas 
Negroponte, os "criadores" estão contendo sua criatividade à espera do dia em que as fibras 
ópticas tomarem conta do mercado e aumentarem a capacidade de armazenamento e 
transmissão de dados das redes.  
 
PEPPERS D., ROGERS M., PINE II B. J. Personalizar para ganhar. HSM Management, São 
Paulo, v. 1, n. 1, mar. 1997. 
Resumo: Muitas empresas se afogam no mar de informações da interatividade e dos bancos 
de dados sobre os clientes. Poucas já sabem utilizar esse potencial como uma ferramenta de 
competitividade diferenciada. Integrado às inovações tecnológicas, esse acervo de 
informações permite à empresa oferecer ao cliente exatamente aquilo que ele quer, 
respondendo a uma exigência mercadológica cada vez mais freqüente. 
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PETERS T. E a internet reinventou os negócios... HSM Management, São Paulo, v. 4, n. 21, 
jul. 2000. 
Resumo: Este artigo é um mosaico. Trata-se de 20 entrevistas, aqui reproduzidas na forma de 
pergunta-e-resposta, organizadas por tópicos ou em texto corrido, realizadas com diversos 
personagens do mundo da Internet - do investidor ao pesquisador, do vendedor ao inovador - 
o quadro da página 22 conta mais sobre eles. Juntas, essas entrevistas dão ao leitor algumas 
idéias sobre o futuro da rede mundial de computadores. Essas reflexões foram colhidas por 
Andy Cohen, Erika Rasmusson, Chad Kaydo, Michele Marchetti e Sarah Lorge, jornalistas da 
revista Sales & Marketing Management. 
 
PINE M. H. 15 segredos para lidar com a mídia. HSM Management, São Paulo, v. 8, n. 45, 
jul. 2004. 
Resumo: Há executivos que consideram a mídia uma inimiga, e a tratam como tal. Se esse é 
seu caso, diz o experiente jornalista Mel Pine neste artigo, não há nada que se possa fazer por 
você. E ele sugere ironicamente: melhor seria contratar Donald Rumsfeld – secretário de 
Defesa dos EUA responsável pela ocupação do Iraque– para essa guerra. Ao mesmo tempo, 
há que se admitir que a mídia nem sempre é uma aliada e, por isso, as relações com a 
imprensa devem ser encaradas como uma negociação permanente. 
 
PLATT L. Aprendendo a assimilar as mudanças. HSM Management, São Paulo, v. 1, n. 2, 
jun. 1997. 
Resumo: Executivo e guru, prático e teórico. Assim é Lewis Platt, presidente de uma empresa 
que é líder mundial em tecnologia de ponta, com um faturamento anual superior a US$ 31 
bilhões e a merecida fama de campeã em inovação permanente: a Hewlett-Packard, a HP. 
 
QUELCH J. Pensar localmente, o novo paradigma. HSM Management, São Paulo, v. 5, n. 
25, mar. 2001. 
Resumo: Em entrevista, o reconhecido guru do marketing global, dá algumas dicas sobre 
marketing. 
 
QUELCH J. Contra os seis assassinos silenciosos. HSM Management, São Paulo, v. 5, n. 25, 
set. 2001. 
Resumo: Artigo mostra que existem seis obstáculos à implementação da estratégia e ao 
aprendizado presentes na administração. 
 
RANDSDELL E. O renascimento da Big Blue. HSM Management, São Paulo, v. 2, n. 9, set. 
1998. 
Resumo: A "volta por cima" dada pela IBM é, sem dúvida, um dos assuntos do momento. 
Depois de anos sendo criticada por especialistas de todas as linhas e vendo as rivais mais 
jovens roubando-lhe os melhores mercados, clientes e talentos, a companhia volta a se firmar 
no mundo empresarial, como confirma, aliás, a entrevista com o "pai da reengenharia" 
Michael Hammer publicada nesta edição. 
 
REICHHELD F., SCHEFTER P. A fidelidade na internet. HSM Management, São Paulo, v. 
5, n. 28, set. 2001. 
Resumo: Artigo mostra que, ao lançar empresas na rede mundial de computadores. 
 
REINCKE M. As idéias em 1° lugar. HSM Management, São Paulo, v. 2, n. 6, jan. 1998. 
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Resumo: A inovação é atualmente o grande desafio que todas as empresas devem enfrentar, 
qualquer que seja seu tamanho. Prova dessa tendência é o dossiê desta edição. Ou ainda o fato 
de que, entre 1994 e 1995, cerca de 275 livros publicados nos EUA levavam a palavra 
inovação no título.  
 
REINCKE M. Da teoria a prática. HSM Management, São Paulo, v. 1, n. 4, jun. 1997. 
Resumo: Provavelmente o professor que deu apenas uma nota C a Frederick Smith quando 
apresentou seu projeto de um serviço de entrega de pacotes em 24 horas, na Yale University, 
não passará à história como um homem de visão. Hoje, Frederick Smith, ou simplesmente 
Fred Smith, é o CEO da Federal Express, hoje simplesmente FedEx, a empresa de entrega de 
encomendas que ele fundou em 1973 e registra uma receita anual de mais de US$ 10 bilhões. 
 
RICHL H. Gestão baseada nas capacidades. HSM Management, São Paulo, v. 2, n. 8, jun. 
1998. 
Resumo: É uma estatística triste. Tem-se como certo que os gerentes do mundo todo delegam 
cada vez mais trabalho aos 30% dos funcionários de alto desempenho e subaproveitam os 
outros 70%. Este artigo sugere um novo método de gerenciamento para resolver o problema: 
o gerenciamento baseado nas capacidades (skills-based management). Trata-se de um 
instrumento para identificar as tarefas de cada funcionário e o que ele precisa para realizá-las. 
 
ROSE F. Uma alucinante estratégia para a internet móvel. HSM Management, São Paulo, v. 
5, n. 26, jun. 2001. 
Resumo: Reportagem conta qual será o próximo passo da revolução comandada por Jean-
Marie Messier. 
 
SAWHNEY M., PRANDELLI E., VERONA G. Inovar com a "inomediação". HSM 
Management, São Paulo, v. 7, n. 39, jul. 2003. 
Resumo: A “intermediação da inovação” cria um novo tipo de profissional: o corretor do 
conhecimento sobre os clientes. Ele atua de forma terceirizada, utiliza a Internet como 
ferramenta e vem sendo chamado de “inomediário”. Sua missão é facilitar a inovação a partir 
dos clientes. Há três tipos de inomediário. 
 
STEVENS T. Gerenciamento de idéias. HSM Management, São Paulo, v. 2, n. 26, jan. 1998. 
Resumo: Muitas empresas já perceberam que não basta estimular a inovação aqui e ali; é 
preciso criar uma estrutura que a sustente - dando autonomia aos funcionários e trabalhando 
com unidades de negócios menores orientadas para o cliente e apoiadas por grupos de 
pesquisa e desenvolvimento.  
 
STROUT E. Um e-business para sua empresa. HSM Management, São Paulo, v. 5, n. 25, 
mar. 2001. 
Resumo: Este artigo sugere um processo de quatro etapas para as companhias que precisam 
de um e-business eficiente. 
 
TAPSCOTT T. O que esperar do mundo digital. HSM Management, São Paulo, v. 3, n. 12, 
jan. 1999. 
Resumo: Nesta entrevista concedida com exclusividade a José Salibi Neto, diretor editorial de 
HSM Management, Tapscott vincula o desenvolvimento dos países à possibilidade de utilizar 
tecnologias de última geração e ressalta que a incorporação de novas tecnologias aos 
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programas de educação infantil deveria ser prioridade nos países latino-americanos em 
desenvolvimento.  
 
TICOLL D. Polêmica sobre a web. HSM Management, São Paulo, v. 5, n. 28, set. 2001. 
Resumo: Artigo questiona se a existência da Internet transforma a estratégia empresarial. 
 
TJADEN G., et al. A TI muda tudo. HSM Management, São Paulo, v. 3, n. 17, nov. 1999. 
Resumo: Muitos executivos acham que já é bastante difícil dominar as práticas atuais da 
tecnologia da informação e alegam que o futuro pode esperar. Será que pode? Para imaginar o 
impacto da tecnologia da informação (TI) na organização das empresas, basta pensar que, 
hoje, boa parte dos funcionários possui capacidade, autoridade e responsabilidade para tomar 
decisões. Por isso, a maneira como acessam a informação e o uso que fazem dela têm 
consequências monumentais: podem levar à produtividade ou à bagunça. Ou seja, é bom que 
os executivos comecem a dedicar-se rapidamente a esse assunto. 
 
URBAN G. L., SULTAN F., QUALLS W. J. A confiança na web. HSM Management, São 
Paulo, v. 5, n. 25, set. 2001. 
Resumo: Artigo mostra que as empresas devem decidir-se entre um site agressivo em vendas 
e um site que pensa. 
 
URY W. Negociar na era da informação. HSM Management, São Paulo, v. 3, n. 15, jul. 
1999. 
Resumo: A Era da Informação bem que poderia ser chamada de Era da Revolução da 
Negociação, na opinião de William Ury, um dos maiores especialistas em negociação da 
atualidade. Segundo ele, o fato de a maioria das tomadas de decisão ser agora horizontal -em 
equipes de trabalho, forças-tarefas, joint ventures, alianças estratégicas, empresas fundidas ou 
adquiridas- faz com que tudo passe a depender de um processo contínuo de negociação e 
renegociação.  
 
VISCIO A. J, PASTERNACK B. A, NEILSON G. L. Viva a organização eletrônica! HSM 
Management, São Paulo, v. 4, n. 23, set. 2000.  
Resumo: A maioria das empresas usa a Internet para se comunicar com clientes potenciais; 
algumas recorrem a tecnologias e infra-estruturas que vinculam e automatizam processos, e 
apenas um grupo reduzido aproveita as capacidades únicas da rede como plataforma para criar 
um negócio diferenciado e vencedor.  
 
WAH L. Muito além de um modismo. HSM Management, São Paulo, v. 4, n. 22, set. 2000. 
Resumo: O conceito de gestão do conhecimento surgiu no início da década de 1990 e logo se 
espalhou. Trata-se da prática de agregar valor à informação e de distribuí-la. Mas, nem 
sempre palpável, essa ferramenta criou polêmica, com muitos executivos perguntando-se se 
realmente existia alguma substância nela. 
 
WELCH J. A administração depois da internet. HSM Management, São Paulo, v. 4, n. 22, 
set. 2000. 
Resumo: Acionistas e clientes de qualquer empresa do mundo gostariam de ter a seu lado Jack 
Welch, presidente executivo e presidente do conselho da General Electric. Welch é o 
benchmark de dez entre dez executivos da atualidade, aquele que todos querem copiar, 
sinônimo de sucesso na vida real. 
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WILLIAMS J., LAIKEN S., RILEY M. A internet financeira. HSM Management, São 
Paulo, v. 5, n. 26, jun. 2001. 
Resumo: Artigo afirma que a maioria das instituições financeiras está atrasada na montagem 
de seus negócios. 
 
WISCOMBE J. Como não matar o mensageiro. HSM Management, São Paulo, v. 7, n. 36, 
set. 2003. 
Resumo: Reportagem da Workforce mostra que várias empresas têm encorajado os 
funcionários a denunciar atitudes erradas. 
 
WLADAWSKY-BERGER I. A informática commodity. HSM Management, São Paulo, v. 
1, n. 3, jul. 1997. 
Resumo: Que rumo tomará a informática nos próximos cinco a dez anos e como isso se 
traduzirá comercialmente? A resposta a essa pergunta pode valer milhões de dólares. À sua 
procura, a Technology Forecast, publicação da firma de consultoria Price-Waterhouse, 
entrevistou em videoconferência o vice-presidente mundial da IBM, Irving Wladawsky-
Berger, que jogou algumas luzes sobre o assunto.  
 
WOLFRAIM P. A gestão dos computadores. HSM Management, São Paulo, v. 1, n. 5, nov. 
1997. 
Resumo: O gerente de sistemas, ou qualquer profissional que tenha como tarefa fazer a 
atualização tecnológica de uma empresa, enfrenta o desafio de encontrar o sistema correto 
pelo melhor preço e de conseguir se desfazer de modo eficaz da tecnologia obsoleta. 
Administrar os recursos de informática se tornou uma enorme dor de cabeça para a maioria 
das empresas.. 
 
ZEFF R. Publicidade na internet. HSM Management, São Paulo, v. 3, n. 17, nov. 1999. 
Resumo: Você está pensando em anunciar seus produtos internacionalmente na Internet? 
Antes de embarcar numa campanha on-line, convém tomar uma série de providências, 
apresentadas em detalhe e de forma prática neste artigo que Robbin Zeff escreveu com 
exclusividade para HSM Management.  
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