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Uma vez, perguntaram a Hans Werthen, que foi CEO da Eletrolux durante as décadas de 1970 
e 1980, o que permitira que uma pequena empresa sueca se tornasse líder mundial em 
eletrodomésticos da linha branca. A resposta foi simples: "Tigres não comem grama." Para 
Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna, o principal atributo de um 
presidente de empresa realmente especial seria a coragem. Para decidir que vale a pena seguir 
determinado caminho que pode reduzir os lucros no curto prazo para aumentá-los de forma 
expressiva no futuro. Para implementar políticas que podem eventualmente ser consideradas 
arriscadas por analistas e concorrentes e mesmo pelos funcionários da empresa. Para 
desenvolver o que se poderia caracterizar como a "personalidade" de um grupo empresarial. 
Para assumir os erros e os fracassos: quando as coisas vão mal, o CEO é o responsável e ele 
não pode dizer que não sabia. Em todos esses casos, a coragem do presidente da empresa é 
essencial.   
 
No mais recente - mas certamente não o último - livro sobre a vida e a obra de Drucker, um 
dos capítulos é integralmente dedicado a dissecar suas experiências e sugestões sobre como 
deve trabalhar um Chief Executive Officer, cuja sigla em inglês já foi devidamente incorporada 
ao jargão da administração de empresas do Brasil. Para ele, existiriam três características 
únicas dos CEOs: 1. explorar amplo campo de visão e dispor de grande capacidade de 
perguntar e responder o que precisa ser feito: 2. infundir o próprio DNA no caráter e na 
personalidade da sua organização: e 3. influenciar pessoas - como indivíduos ou como grupos.   
 
O livro em questão, que procura detalhar o que pensava Drucker não apenas sobre os 
presidentes de companhias, é "A Essência de Peter Drucker", da Editora Campus, que está 
sendo lançado no Brasil. Austríaco de nascimento, mas tendo vivido a maior parte da sua sua 
vida nos Estados Unidos, Drucker morreu em novembro de 2005, por causas naturais, aos 95 
anos de idade, no sul da Califórnia, na sua casa modesta que ficava a poucos quilômetros da 
Graduate School of Management, que leva o seu nome, em Claremont. Em 75 anos de 
carreira, Drucker teve uma produção invejável e hoje tem uma verdadeira legião de 
seguidores e admiradores, entre os quais alguns dos mais bem-sucedidos administradores e 
donos de empresas em todo o mundo.   
 
Elizabeth Haas Edersheim, a autora da obra, teve um privilégio a poucos concedido - foi 
escolhida por um dos seus ídolos, Drucker, para uma série de entrevistas a fim de que 
contasse em um livro como ele havia criado o conceito de gestão.   
 
Elizabeth é uma consultora de empresas americana que publicou há alguns anos uma biografia 
de um fundador da McKinsey. Logo depois que essa obra foi lançada nos Estados Unidos, um 
dia o telefone da sua casa tocou e quem estava do outro lado da linha era o próprio Drucker, o 
homem a quem se atribui a invenção da disciplina da gestão, que escreveu 39 livros sobre o 
tema - muitos dos quais best-sellers -, que deu assessoria para os presidentes de empresas 
como a General Motors, a Ford e a General Electric, e teria até mesmo orientado a então 
primeira-ministra Margaret Thatcher no processo de privatização da Inglaterra que mudou a 
história econômica do país. Ele não queria uma biografia tradicional nem uma biografia 
autorizada: "Não oculte nada."   
 
Os dois tiveram uma série de encontros na casa de Drucker e o livro resultante dessas tantas 
horas de conversa não é, de fato, uma biografia tradicional, mas, sem dúvida, ganhou muito 
em interesse com as observações sobre a personalidade e o estilo de Drucker.   
 
Uma das grandes atrações da obra são os exemplos de empresas envolvidas em problemas de 
administração ou dilemas cruciais para sua sobrevivência e as propostas feitas por Drucker. 
São ilustrações que ajudam o leitor a avaliar a atualidade e o poder das fórmulas dele.   
 
Um caso simples, mas emblemático, citado na obra é o da Starbucks, a gigantesca rede de 
cafeterias que, aliás, chegou recentemente ao Brasil. Quando Elizabeth Haas Edersheim 
começou suas entrevistas com Drucker, a Starbucks estava pressionando um distribuidor a 



entregar copos e guardanapos todos os dias porque as lojas tinham pouco espaço para 
armazenar esses produtos e os funcionários, pouco tempo para gastar recebendo e guardando 
as mercadorias - o objetivo final era, claramente, reduzir custos. A pergunta a ser feita, 
seguindo o "estilo Drucker" seria: o que geraria mais valor para os clientes? A solução acabou 
sendo negociar com os fornecedores para que eles abastecessem as lojas com todo o 
necessário para o seu funcionamento, desde o reabastecimento automático dos produtos até 
máquinas que oferecem copos aos clientes. Dessa forma, os funcionários das lojas poderiam 
passar a se dedicar ao que realmente interessa: atender os clientes.   
 
Outro exemplo tratado com detalhes no livro, em especial no capítulo dedicado aos CEOs, é o 
do banco de investimento DLJ, fundado no fim da década de 50 e comprado pelo Credit Suisse 
há pouco mais de seis anos. O banco teve um crescimento espetacular em poucos anos, 
passando de uma empresa pequena formada por três sócios a um dos pesos pesados de Wall 
Street em poucos anos, graças em grande parte à consultoria dada por Drucker, segundo o 
relato dos sócios originais, que os orientou não por meio de respostas prontas e projetos 
predeterminados, mas sim por perguntas do tipo "Como vocês crescerão? Qual é a coisa certa 
a fazer pelos clientes e pelos empregados?", com indagações cada vez mais detalhadas.   
 
Há muitos que duvidam que um consultor ou um especialista possa mudar o destino de uma 
empresa. Há quem considere que os gurus da administração não passam de espertalhões que 
conseguem vender livros e palestras em grande quantidade sem oferecer, de verdade, ajuda 
aos dirigentes de empresas. Não é esse o retrato de Drucker desenhado pelo livro de Elizabeth 
Edersheim. Pode-se dizer que ele era apenas um sujeito gentil, com idéias sensatas. Pode até 
ser, mas é inquestionável que ele foi levado em consideração por muitos dos executivos que 
fizeram suas empresas lucrar, crescer e sobreviver a crises.   
 
"A Essência de Peter Drucker" - De Elizabeth Haas Edersheim. Editora Campus/Elsevier, 250 
páginas, R$ 59   
 

 



 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 mar. 2007. Eu & Livros, p. D6. 
 


