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Peter Drucker deixa como legado revolução na área dos
negócios e desafios para a educação

E
m novembro deste ano, o mundo dos
negócios perdeu seu grande mestre e
guru: o jornalista e intelec-
tual Peter Drucker. Con-

siderado o pai da Administração
Moderna, Drucker faleceu aos 95
anos, em sua casa na Califórnia,
Estados Unidos, após 75 anos de
carreira e 35 livros publicados.

Suas teorias revoluciona-
ram o conceito de gestão das
últimas décadas. Como obser-
vador nato, Drucker conseguia
mapear falhas e tendências da
sociedade de forma ampla e
profunda, assim como apontar
soluções para os problemas de-
tectados. O mesmo acontecia na área da Educa-
ção. O austríaco foi o primeiro a questionar as
grades curriculares, o atual modo de ensino e,
principalmente, as academias.

Drucker costumava lembrar que elas surgiram
há 500 anos, na Europa, na época do Renascimen-

As grandes escolas do
futuro serão reconhecidas
por sua competência de

ensino específica. Em
outras palavras, nenhuma

escola ou universidade
terá sucesso em diversas

áreas se não forem geridas
individualmente

Para Drucker, as universidades também
devem repensar seu papel e sua forma de
trabalhar. Ele propõe uma distinção clara

entre dois tipos de ensino: uma instituição
voltada para a trajetória acadêmica, e
outra para a vida prática do dia-a-dia

to, como manifestação ao desagrado em relação
ao ambiente universitário. Como a universidade

se tornou um lugar excessivamente
formal, burocratizado e hierár-

quico, era o último local onde
estudantes e pensadores po-
diam falar sobre inovações e
novas idéias.

Contrários a esse cenário, al-
guns professores deixaram de
discutir determinados assuntos
na universidade e começaram
a se reunir em academias. Elas
haviam se transformado em um
centro de debates e reflexões.
Em 30 anos, mais de 500 foram

fundadas por toda a Europa.
Atualmente, as academias, em especial no Bra-

sil, são mais usadas para homenagear pessoas
do que para produção científica, como a Acade-
mia Brasileira de Letras. Os chamados imortais
são senhores de carreiras consolidadas e, para
ser aceitos, seus membros precisam ser nome-
ados e eleitos pelo conselho", lembra Francisco

Alberto Madia, presidente da Ma-
dia Marketing School, palestrante
do workshop sobre Peter Drucker,
ocorrido em dezembro de 2005.

Para Drucker, as universidades
também devem repensar seu pa-
pel e sua forma de trabalhar. Ele



propõe uma distinção clara entre dois tipos de
ensino: uma instituição voltada para a trajetória
acadêmica, e outra para a vida prática do dia-a-
dia. "Quando você analisa as instituições brasilei-
ras de ensino, 80% delas estão preparadas para
formar professores, e não profissionais de merca-
do", comenta Madia.

Conforme o executivo, centenas de escolas dos
cinco continentes já separam o ensino profissio-
nal do acadêmico. Embora, no Brasil, o diploma
adquirido nessas instituições não tenha validade
como ensino superior, muitas são reconhecidas e
seus alunos absorvidos pelo mercado.

"Ser regulamentado pelo MEC não é garantia
de qualidade. Pelo contrário. Tenho a certeza de
que se a minha escola de marketing resolver virar
uma universidade, o nível de ensino vai cair muito,
pois gastaremos boa parte de nossa energia para
atender questões formais e burocráticas ao invés
de trabalhar pela excelência", acre-
dita Madia.

A escola tal como ela está
formulada, não coloca o aluno
em primeiro lugar. A educação
formal não oferece um ambien-
te e um curso capaz de fazer
com que o aluno tenha vontade
de estudar, aprender, crescer e
se desenvolver. O ensino vem
em blocos de teorias e, segun-
do Drucker, o verdadeiro apren-
dizado é adquirido na prática,
não nos bancos acadêmicos.

Sucesso segmentado

Peter Drucker enfatizava que as grandes escolas
do futuro serão reconhecidas por sua competência
de ensino específica. Em outras palavras, nenhuma
escola ou universidade terá sucesso em diversas
áreas se não forem geridas individualmente.

De acordo com o estudioso, a educação deve-
rá ter a mesma estrutura da General Motors. Para
superar a Ford, algumas décadas atrás, a GM criou
divisões no momento em que reconheceu haver
cinco tipos de consumidores no mercado. Como
não era possível uma só pessoa gerenciar todas
as unidades de negócio, cada divisão passou a ser
administrada como se fosse uma empresa inde-
pendente, com um presidente, departamento de

Nas teorias de Drucker,
as escolas têm de garantir

aos seus ex-alunos a provisão
de conhecimento para o

resto da vida. Isso significa
promover encontros periódicos

e oferecer atualizações de
técnicas, tendências, teorias e

ferramentas

marketing, recursos humanos, e
assim por diante.

Na opinião de Drucker, todos
os cursos de uma universidade
também deveriam ter sua pró-
pria gestão. Ser uma instituição
de ensino com várias escolas
ou faculdades livres, mas cada
uma com sua máxima especia-
lização.

Sociedade do conhecimento

Pouco antes de falecer, Pe-
ter Drucker disse que a educação é o setor que
mais crescerá nos próximos 20 anos. O motivo
da expansão é o fim da sociedade industrial, ca-
racterizada pelo dinheiro como capital, e o início
da sociedade de serviços, cujo bem maior é o co-
nhecimento. "Drucker referia-se essencialmente à
educação continuada e sua afirmação está reve-
lando-se uma realidade", destaca Carlos Montei-
ro, diretor-presidente da CM Consultoria.

Entretanto, ao afirmar sobre o crescimento da
área educacional, Drucker ressaltava a necessidade
de as escolas e universidades aderirem a um novo
formato. Os alunos devem ter data para começar o
curso, para receber o diploma, mas o ensino não
termina nunca. As escolas têm de garantir aos seus
ex-alunos a provisão de conhecimento para o resto
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da vida. Isso significa promover encontros periódi-
cos e oferecer atualizações de técnicas, tendências,
teorias e ferramentas. As universidades do futuro
devem ter esse compromisso.

Segundo Madia, a escola continua raciocinan-
do como nos séculos anteriores. Um ciclo de co-
meço, meio e fim. Cumpriu o curso, acabou. Mas
para o presidente da Madia Marketing School,
as novas gerações têm aceitado cada vez menos
esse modelo de ensino. "As pessoas não estão
mais dispostas a investir o dinheiro que não têm
em cursos que elas não sentem, do ponto de vista
objetivo, fazer sentido na vida delas. Pós-gradua-
ções garantem títulos. No entanto, o que se carre-
ga para o cotidiano?", desafia Madia.

A sociedade do conhecimento também bus-
ca profissionais generalistas. E não basta saber
um pouco de tudo. Para competir, é preciso sa-
ber muito. Antes de tudo, é essencial o indivíduo
saber, com profundidade, teorias, técnicas e ter
competência prática na profissão que escolheu.

"Se você é um engenheiro, tem de ser funda-
mentalmente um bom engenheiro. Mas nada lhe
impede também de saber de marketing, vendas,
história e filosofia", afirma Carlos Alberto Júlio,
presidente da HSM Management, única empresa
a trazer Peter Drucker ao Brasil.

"Uma vez, perguntei a Drucker como ele sabia
tanto de tantos assuntos diferentes. Ele respon-
deu que quando tinha 20 anos, resolveu selecionar
um tema fora de sua área de atuação e estudá-lo

de maneira aprofundada durante cinco
anos. Mas por conta da internet e

Educação executiva

Todos os administradores de em-
presas formados nos últimos 30 anos
passaram pelos ensinamentos, con-
ceitos e embasamentos de Peter Dru-
cker. Pai da Administração neoclás-
sica, o austríaco foi o primeiro dos
pensadores a tratar a gestão de uma
forma menos acadêmica e pragmáti-
ca no sentido do resultado.

Ele criou o termo management e
as funções do gerente, do executivo,
do gestor, ou seja, alguém que teria
de desenvolver habilidades como li-
derança, visão, marketing e capaci-
dade de diagnóstico. Características
imprescindíveis para se obter saldos
positivos no mundo empresarial.

Drucker também desenvolveu a
literatura de negócios. Antes dele,
não existiam livros focados nesse as-
sunto. Ele aperfeiçoou a observação
sobre os fenômenos que estavam
acontecendo dentro das empresas,
e criou toda uma disciplina chamada
administração ou gestão.

O professor ainda mostrou à socie-
dade que os negócios podem ser um
atalho para resolver problemas de mi-
séria, de crescimento de uma nação e
desenvolvimento econômico. "Ele de-
tectou o fato de as empresas serem,
junto com as famílias e as religiões,
as entidades mais importantes do co-
tidiano do que a gente poderia chamar
de vida contemporânea", diz Júlio.

A educação executiva incorporou
as teorias de Drucker ao instituir uma
série de cursos e universidades vol-
tados aos negócios. Os MBAs, por
exemplo, são programas difundidos
por todo o planeta.



vasta publicação de livros, ele sugeriu que eu estu-
dasse dois temas em três anos", revela Júlio.

O empresário aderiu aos conselhos de Dru-
cker. Há dois anos, Júlio estuda filosofia e eno-
logia. Está satisfeito e entusiasmado, e já pensa
quais serão os dois próximos assuntos. Drucker
faleceu especialista em 20 temas, mas acredita-
va ter tido mais conhecimento se, em sua juven-
tude, a informação tivesse a mesma velocidade
dos dias de hoje.

Drucker sinalizava que só compete quem sabe.
E ia mais além. Segundo ele, as pessoas não en-
velhecem mais com a idade, mas ficam obsoletas.
Isso acontece quando elas param de aprender.
"Se morrermos aprendendo, não perceberemos
nossa própria morte", dizia Drucker.

Além de ter um ideal de aprendizado contínuo,
o pensador há tempos era partidário da idéia de
que educação não é exclusiva da universidade,
mas se dá em casa, no trabalho e em todos os
ambientes onde convivemos. "Drucker acha-
va abominável prender jovens de 18 a 24 anos

entre quatro paredes sob a idéia de que estavam
lá para serem ensinados. Essa lição foi uma das
mais importantes, pois denota que as escolas
precisam estar muito mais preocupadas com o
'ensinar a aprender' nas diversas situações da
vida do que com simplesmente passar informa-
ções", conclui Carlos
Monteiro, presi-
dente da CM Con-
sultoria e consul-
tor em gestão do
ensino superior.
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