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Apesar de não ser um livro-texto,ele apresenta os
princípios e conceitos de forma ordenada e didática, e
para fadlitar o entendimento recorre a gráfiros e Uustrnções.
Tratando-se de um livro que abre novas perspectivas, ele

também interessa tanto aos professores e pesqui~adores
quanto a estudantes, principalmente de mestrndo e douto-

rado, para desenvolverem monografias e teses sobre esta
nova abordagem do marketing.
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São Paulo, Amana-Key, 1990,215 páginas.
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ene Bylínsky, redator de assuntos científicos de
Fortune, descreveu sumariamente, em 1989, os
Laboratórios Bell, conhecidos nos E.U.A. como
"Bell Labs", o maior, mais importante e mais famoso
órgão de pesquisa da América, uma divisão da maior
empresa do mundo, a American Telephone & Telegraph
Co. (AT&Tl, em Murray Hill, no norte de New Jersey:
"O escopo da pesquisa no Bel! continua mais amplo do que

G

em muitos outros laboratórios industriais e até mesmo em
algumas universidades. A equipe inclui 3.430 pessoas com
grau de Ph.D.- mais do que a equipe completa do sro mais
próximo laboratório empresarial rival, o da IBM. Entre os
cientistas do Bell, estão especialistas em física, química, ciénci11
da computação, matemática, eletrônica e diversos outros ramos. O método dos Laboratórios Bel! sempre foi reunir uma
l?l!orme massa de especialistas diversificados que interagem
intimamente. O desajeitado prédio da sede é uma imensa colméia. Ele abriga mais de 3000 pesquL'IIldores, foml?l!tadores de
produtos e equipes de apoio ao longo de extensos corredores
alinhados a centenas de pequenos laboratórios abarrotados dos
mais novos instrumentos. Somente a divisão de pesquisas
físicas emprega 250 pessoas; é maior e mais diversificada do
que a maioria dos departamentos de física de universidades"'.
Amo Penzias, laureado com o Nobel, chefia as pesquisas de alta qualidade no Bell, dirigindo a equipe
multidisciplinar de dentistas que desenvolve projetos
de ponta na área de comunicações. Seu livro, Liderando
Organizações em Ambientes High-tech é fruto daquela
fervilhante e gigantesca instalação de pesquisa empresarial, a maior nos E.U.A. por quase 70 anos de sua história, onde a pesquisa básica tem tido resultados memoráveis e tem sido forte a transferência de resultados

de pesquisa para produtos a serem comercializados.
Todavia, a obra de Penzias recebeu, em português,
um título que destoa bastante daquele que ostentava
originalmente, qual seja, Ideas and Information. É certo
que o avançadíssimo grupo Amana-key é uma "organização especializada em produtos de vanguarda em
managemenf', mas a in titulação se mostrou um pouco
dissociada do conteúdo. Afinal, é bom que se lembre,
Arno Penzias não é um teórico da administração da
tecnologia, a exemplo de Charles Perrow, James D.
Thompson, Daniel D. Roman, Herbert A. Simon, }ames
E. Rosenzweig, Joan Woodward ou dos estudiosos do
Grupo de Aston. Ademais, a pensar de ser tema emergente em administração de recursos humanos, o da Liderança, inspirando autores tais como J.P.Kotter,
Warren Bennís, Burt Nanus e Philip B. Crosby, Penzias
não se dedica a ele'. Apenas nos dois últimos capítulos
é que Penzias faz referências de valor, embora sintéticas, à administração de algumas organizações de alta
tecnologia, inclusive dos Laboratórios Bell.
Em palavra de prefácio, Penzias já vai desafiando:
"Quero desmistificar o processamento de informações
dando a voe€ um panorama do que acontece por trás da 1?1!-

ganosa face que os computadores muitas vezes apresl?l!tam a
seus usuários em potencial. Por baixo dessa camada, os
computadores têm muito em comum com seus ancestrais mais
facilmente compreensíveis: pequenos bastões l?l!talhados, tabuletas de argila, relógws e máquinas de somar."
Há crescente especulação, à medida que se desenvolve a ciência da inteligência artificial (IA), sobre as
diferenças entre a mente humana e a "mente" de uma
máquina. Mas, segundo Penzias, dentro do que se conhece hoje, computadores não são, nem serão, inteligentes. Ele afirma:
"( .. .)não tenho dúvidils de que a mais poderosa ferramenta de informações do mundo continuará a ser a mente huma-

na,n
O autor oferece uma visão de como as mentes humanas e os microchips podem se tomar parceiros e não
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