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Em um período de tempo muito breve - não mais de 50 anos - abandonamos uma era de lenta 
evolução e adentramos numa ERA DE TURBULÊNCIA. A 2.ª Guerra Mundial pode ser 
considerada o ponto de inflexão. 
 
O teorizar sobre a Administração, que teve seu início moderno nos primórdios do século XX, 
com Taylor, Fayol, Gullick e tantos outros, produziu os resultados que todos conhecemos, e 
hoje gozamos os benefícios. 
 
Entretanto, começamos o 3.º milênio procurando "dar mais do mesmo", ou seja, utilizar 
conceitos e tecnologias do início do século XX para solucionar problemas do século XXI. 
 
Para mim isso equivale a dirigir um carro em alta velocidade olhando apenas para o espelho 
retrovisor. As conseqüências são altamente previsíveis. 
 
Creio não haver dúvidas de que o Administrador moderno necessita uma nova visão de mundo 
e do papel das organizações que o povoam. 
 
E para que ele possa pensar com maior clareza e propriedade, esse Administrador necessita de 
modelos e teorias mais adequados, inovadores e funcionais, que parametrizem suas ações. 
 
Em outras palavras, é impensável organizações bem-sucedidas com um Administrador que não 
possua uma teoria administrativa mais rica, que inclua em seu bojo preocupações e valores 
que transcendam o convencional: 
 
não apenas a eficiência, a racionalidade dos meios;  
não só a eficácia, a produção de resultados;  
mas também a efetividade, onde a responsabilidade pública e social e a ética estão incluídas, e 
MAIS AINDA: que contemple o HOMEM como elemento central deste grande drama a que 
chamamos VIDA.  
E se não o fizermos, isto é, se não nos preocuparmos em identificar novas formas de 
gerenciar, apoiadas em teorias administrativas mais adequadas ao momento em que vivemos, 
se concentrarmos nossa atenção nas pulgas, enquanto a manada de elefantes passa, então o 
futuro não irá nos servir, e quem terá efetiva razão será o líder "do outro lado", e não 
intelectuais trancafiados em suas torres de marfim. Palavras textuais de Marcola, líder do PCC, 
em entrevista a Jabor, no jornal O GLOBO: 
 
"Solução (para o país)? Não há mais solução, cara... A própria idéia de solução já é um erro. 
Já olhou o tamanho das 560 favelas do Rio? Já andou de helicóptero por cima da periferia de 
São Paulo? Solução como? Só viria com muitos bilhões de dólares gastos organizadamente, 
com um governante de alto nível, com uma imensa vontade política, crescimento econômico, 
revolução na educação, urbanização geral; e tudo tem que ser sob a batuta quase que de uma 
'tirania esclarecida', que pulasse por cima da paralisia burocrática secular, que passasse por 
cima do legislativo cúmplice (ou você acha que os 287 sanguessugas vão agir? Se bobear, vão 
roubar até do PCC...) e do Judiciário, que impede as punições. Teria de haver uma reforma 
radical do processo penal do país, teria de haver comunicação e inteligência entre polícias 
municipais, estaduais e federais (nós fazemos até conference calls entre presídios...). E tudo 
isso custaria bilhões de dólares e implicaria uma mudança psicossocial profunda na estrutura 
política do país. Ou seja, é impossível. Não há solução." 
 
Em resumo, se nós, profissionais da Administração, não nos engajarmos no processo de busca 
de soluções para o que aí está, iremos marchar para a morte coletiva, exatamente como a 
tropa de bois que é levada para o matadouro, e, por mais que possa nos doer, Marcola terá 
tido razão em seus prognósticos. 
 



Já é mais do que hora de nós, Administradores, arregaçarmos as mangas e, apoiados em uma 
nova concepção de Administração, começarmos a pensar em gerenciar o atual caos nacional. 
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