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O QUE
DIRIA
DRUCKER

LEMBRAR DOS ENSINAMENTOS de Peter Drucker poderia ter nos
ajudado a evitar — e nos ajudará a superar — uma série de de-
safios que hoje se impõem a comunidades de todo o mundo:
restabelecer a confiança em empresas na esteira de fraudes
contábeis e da crise financeira mundial; atrair e motivar os me-
lhores talentos sem criar obrigações financeiras engessantes;
enfrentar problemas da sociedade como o aquecimento global,
a saúde, a educação; lidar com focos de conflitos na Ásia Cen-
tral e no Oriente Médio.

Se ainda estivesse entre nós, o que Peter Drucker teria a di-
zer sobre temas tão prementes? A primeira coisa talvez fosse
um "Bem que av i s e i ! " e com todo direito. Em textos incrivel-
mente proféticos, Drucker vislumbrou tendências importantes
e desastres que se armavam. Deu uma olhada panorâmica no
contexto ao redor de organizações, assinalando eventos disso-
nantes que chamou de descontinuidades. E já que os sinais de
dificuldades futuras estavam aí durante todo esse tempo, Dru-
cker talvez emendasse com o seguinte conselho: "Atenção aos
sistemas subjacentes". Drucker raramente isolava ou culpava o
indivíduo; a seu ver, a raiz de problemas estava no desenho das
organizações: na estrutura, nos processos, nas normas, nas ro-
tinas. Frisaria que é responsabilidade de executivos questionar
esse desenho, sem esquecer do propósito final da empresa. Pa-
ra encerrar, talvez fizesse um par de perguntas provocativas a



líderes: "Qual sua missão? O que a empresa deveria
deixar de fazer? Em que ponto a busca de eficiência
no curto prazo minou a eficácia a longo prazo? Que
objetivos e princípios deveriam norteá-lo?

Minha credencial para psicografar Peter Drucker
vem lá do começo da minha carreira — participei a
seu lado de um evento em Bruxelas, mais de 25 anos
atrás. E esse contato segue mesmo depois de sua mor-
te: na pesquisa com multinacionais para meu último
livro, SuperCorp, há marcas de Drucker por toda par-
te. Dirigentes empresariais do mundo todo, sobretu-
do da Ásia, dizem que o encontro com Drucker foi
crucial para que aprimorassem a gestão da empresa
e contribuíssem para o desenvolvimento de seu país.

Drucker bem que avisara
No processo de identificar as tarefas do gerente,
Drucker traçou sua responsabilidade em garantir
a sobrevivência da organização num mundo em
constante transformação. Abaixo, algumas das prin-
cipais questões por ele levantadas.

A celeuma dos bônus. Drucker não teria se es-
pantado com o fato de que incentivos para que em-
presas e indivíduos assumissem riscos desmedidos
tenham contribuído para a última crise. Lá atrás, em

meados da década de 1980, já aler-
tara para a revolta pública diante
do salário de executivos — grande
tema na pauta do governo ame-
ricano na esteira do colapso dos
bancos em 2008. Mais de 20 anos
atrás, Drucker observou que a re-
lação entre o maior e o menor sa-
lário em empresas já ultrapassava
40 para 1. Pouco antes de sua mor-
te, essa proporção era superior a
400 para 1.

Drucker não se opunha ao acú-
mulo de riqueza, mas era pragmá-
tico quanto ao trabalho de organi-
zações e da sociedade. Para ele, o
papel do executivo era coordenar
os atos de indivíduos cuja moti-
vação (e, por conseguinte, remu-
neração) era indispensável para a
realização do trabalho. Defendia,
ainda, que o salário devia ser as-
sociado ao desempenho; era um
argumento crucial da administra-
ção por objetivos, talvez sua mais
notória contribuição à prática

administrativa. A atenção aos ensinamentos de Dru-
cker talvez tivesse coibido parte dos excessos liga-
dos a Wall Street em geral e à seguradora americana
AIG em particular — onde o bônus foi atacado não
só por seu valor, mas também pelo constante desca-
samento com os resultados da empresa. Drucker sus-
tentou que o trabalhador do conhecimento — cres-
cente parcela da força de trabalho — devia ser moti-
vado por um senso de propósito, não só por dinheiro.
E definiu o desempenho em termos amplos, de mo-
do a abarcar a responsabilidade para com um vasto
leque de stakeholders, não só acionistas. Drucker fri-
sou que garantir a saúde da empresa a longo prazo
— e evitar gols imediatistas que pusessem em risco o
futuro — era a principal função do executivo.

Calvário das montadoras e destruição criado-
ra. Drucker esteve bem perto de prever a derrocada
da General Motors, empresa que louvara no come-
ço da carreira pela estrutura organizacional descen-
tralizada. Anos atrás, alertou para problemas mais
adiante caso os executivos da montadora seguissem
presos à lembrança de sucessos passados e não se fi-
zessem uma de suas famosas perguntas: "O que dei-
xar de fazer?". A GM exemplificava com perfeição a
incapacidade de uma empresa de enxergar a neces-
sidade de inovações de vulto; sua estrutura estava
fossilizada e seus executivos eram incapazes de con-
siderar uma mudança.

Da infância na Áustria, Drucker trouxe a influ-
ência de um amigo do pai: Joseph Schumpeter, o
economista cujo conceito de destruição criadora
definiu gerações de empreendedores. Inovação e
empreendedorismo tinham papel central nas teo-
rias de Drucker — que fez a distinção entre efici-
ência (algo que o gerente poderia atingir ao fazer
mais do mesmo com menos esforço ou menor cus-
to) e eficácia (que significava definir as metas certas
e transformar a organização à medida que as con-
dições mudassem).

Numa "era de descontinuidade", como Drucker
chamou nossos tempos, um empreendedor poderia
achar grandes oportunidades para criar ou transfor-
mar sua organização se estivesse disposto a se ante-
cipar a mudanças na sociedade. Segundo Drucker,
a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Uma
descontinuidade abria, na sociedade, espaços que
podiam ser preenchidos com criatividade. Observe
a ênfase na sociedade, e não em mercados: Drucker
achava que o inovador deveria estar atento a neces-
sidades não contempladas, que ainda nem apare-
ciam em pesquisas de mercado.



Uma empresa como a GM não poderia, portan-
to, sobreviver apenas fazendo o mesmo de sempre
com eficiência redobrada e custo menor. Seria pre-
ciso repensar drasticamente todo o modelo organi-
zacional e premissas correlatas. Não bastaria, por
exemplo, exortar a montadora a reduzir o número
de modelos ou de concessionárias e "voltar a fabricar
carros que o americano quer". Às vezes, não há vol-
ta — pois as condições do setor e as necessidades da
sociedade mudaram para sempre, o que exige que a
organização faça o que faz de modo radicalmente
novo. A estrutura divisional da GM, com marcas dis-
tintas, ajudara a empresa a se diferenciar das demais,
mas virou um entrave com o tempo, à medida que
cada divisão foi virando um silo estanque, com ati-
vidades redundantes, uma profusão de produtos e
custos totais cada vez maiores. Drucker viu que em-
presas da área industrial teriam de operar de outra
maneira na era da informação; precisavam, em par-
ticular, conviver com a ambigüidade. Seu desafio era
criar uma organização que pudesse prosperar num
mundo em rápida transformação, em que sinais con-
flitantes faziam da agilidade um requisito básico e,
da inovação, a chave para o sucesso.

As novas potências econômicas. Lá atrás, Dru-
cker avisara que mercados emergentes um dia iriam
desafiar o domínio econômico global dos EUA. Ob-
servou que potências econômicas em ascensão es-
tavam adotando lições de gestão americanas que os
próprios americanos vinham esquecendo e que as
idéias dele próprio, Drucker, se alastravam e eram
consumidas com entusiasmo em países que sonha-
vam em expandir sua economia. Tive uma noção
de como Drucker enxergara à frente quando fui
a Kyoto estudar a japonesa Omron, que iria usar
como um dos exemplos de empresa em meu livro
SuperCorp. Os líderes da Omron tinham uma histó-
ria sobre Drucker a contar. Em 1959 Drucker visita-
ra o fundador da Omron, Kazuma Tateisi, e saíra im-
pressionado com os valores e os princípios que ele
criara para a empresa. Tateisi ficava atento a neces-
sidades da sociedade para promover a busca discipli-
nada e incessante de inovação e um contínuo apri-
moramento. Em carta à mulher, Drucker disse que
se o Japão tivesse outras empresas como aquela, em
breve o país seria uma grande potência industrial.

Não surpreende que Drucker seja um herói em
países emergentes, onde proliferam sociedades de-
dicadas a estudar sua obra. Drucker muniu líderes
nessas nações com os conceitos e a permissão para
migrarem do tribalismo para o corporativismo, e do



negócio de família para a administração profissio-
nal. Isso abriu caminho para empresas capazes de
crescer e competir em mercados internacionais. O
surgimento de organizações eficazes, de gestão pro-
fissional, ajudou a criar uma classe média e transfor-
mou regimes políticos.

O terceiro setor. Drucker foi um austríaco que
fugiu do autoritarismo para se tornar um ameri-
cano que defendia a ação voluntária. Seu interesse
era saber qual a melhor maneira de a organização
atingir seu propósito, não a atividade empresarial
em si mesma ou o lucro como principal indicador
de sucesso. Defendia uma robusta sociedade civil
de organizações voluntárias sem fins lucrativos co-
mo base essencial para a prosperidade de empresas
e indivíduos, já que esse setor exerce um papel vital
na promoção da saúde, da educação e do bem-estar
social. Em sua obra o papel do Estado é menos cla-
ro, embora seja patente que Drucker desconfiava da
centralização do poder e julgava a máquina buro-
crática fonte de rigidez, não de inovação. Acredita-
va na ação voluntária do pessoal de empresas — so-
bretudo trabalhadores do conhecimento, cuja con-
tribuição não ocorreria por coação — e na de cida-
dãos que formam ou participam de entidades sem
fins lucrativos para atingir uma meta social. Achava
que o empresariado tinha a aprender com o tercei-
ro setor sobre fontes de motivação que não resulta-
dos financeiros. Também achava que um país como
os EUA negligenciava por sua conta e risco o inves-
timento em organizações sem fins lucrativos e res-
ponsabilidades comunitárias.

O que foi ouvido
A extraordinária capacidade de Drucker de detectar
tendências e antever problemas iminentes não era
magia. Drucker estava mais interessado em achar
histórias do que em testar hipóteses e podia, por-
tanto, tecer narrativas de ações e reações. Situava a
empresa no contexto da sociedade e via a socieda-
de como formada, cada vez mais, de organizações
com ampla variedade de metas. Ao examinar todos
os tipos em vez de se especializar num punhado de-
las, enxergava interdependências e descobria impli-
cações de pequenas mudanças numa área para ati-
vidades em outro setor. Tinha, como todo inovador,
o dom de enxergar, em pequenas perturbações, os
primeiros indícios de transformações sísmicas.

Drucker foi o guru da administração mais admi-
rado de sua época (detestava o rótulo, mas convi-
via com ele); altos líderes buscavam seu conselho e

convertiam seus livros em best sellers. Agora, se su-
as idéias estavam certas, o que teria impedido a ação
no momento oportuno? Se pararmos para pensar, o
"Bem que avisei" não dá cabo da pergunta.

Drucker obviamente tinha pontos cegos. A racio-
nalidade que torna tão sensata sua obra também é
uma limitação. A impressão é que ele achava que
a força da lógica seria o bastante para vencer qual-
quer discussão. Drucker acreditava no objetivismo.



Partia do princípio de que o gerente acharia o ca-
minho certo uma vez identificados seus objetivos.
Achava que o esforço e o mérito prevaleceriam, co-
mo se administração por objetivos fosse o mesmo
que objetividade na administração.

Essa crença impediu que desse mais atenção ao
papel de vieses e estereótipos, da política de identi-
dade, do persistente tribalismo, da busca de poder
e da ganância — coisas que distorciam o juízo. Em-
bora tenha aplaudido mulheres de sucesso no co-
mando de entidades do terceiro setor, minimizou
a importância da luta da mulher e de minorias pe-
lo acesso a postos de liderança na iniciativa priva-
da e no poder público e não percebeu que, para as
elites, a semelhança social vinha antes do talento.
Pouco disse sobre a religião como fonte de tensão
na sociedade, incluindo o poder faccionário do fun-
damentalismo na política americana e a força por
vezes violenta do fundamentalismo em nações mu-
çulmanas. No mundo de Drucker, emoções cediam

l
espaço a idéias — daí seu legado ter pouco a nos
ensinar sobre circunstâncias politizadas ou de alta
carga emocional.

Certos líderes extraíram da obra de Drucker
aquilo que queriam ouvir e descartaram o resto. As
idéias sobre a administração por objetivos foram
especialmente populares. As perguntas simples que
lançou sobre as metas do empreendimento e aquilo
que a organização deveria parar de fazer colabora-
ram para o descarte de divisões pouco promissoras
e ajudaram a definir a carteira de operações da em-
presa. Outro salutar chamado à ação: tornar a orga-
nização mais eficaz com a adoção de ferramentas de
gestão profissional como objetivos claros e mensu-
racão do desempenho.

Outras idéias de Drucker, igualmente importan-
tes, não penetraram fundo o bastante em organiza-
ções. Uma delas pregava que a responsabilidade da
empresa não podia se restringir a suas atividades.
Somente um punhado de executivos ouviu o ser-
mão inteiro de Drucker ou levou a sério o chamado.
Para Drucker, a administração, com suas responsa-
bilidades maiores, era uma honrável vocação. Em
vez de atribuir ao gerente o papel de desafiar o siste-
ma, Drucker pregava que a fonte de problemas — e
de soluções — estava sempre no sistema subjacente.
Expôs a ascensão do trabalhador do conhecimento
— que não podia ser comandado ou controlado, que
usava a cabeça e dizia o que pensava e cujas orga-
nizações não tinham parâmetros suficientes sobre
a melhor maneira de administrá-los. Acreditava na
mudança e pediu cuidado com empresas que per-
petuavam o mandato de seus executivos à custa da
sustentabilidade do empreendimento — alerta ig-
norado por pelo menos alguns dos responsáveis pe-
los colapsos do começo da década de 2000.

Lições para o futuro
Drucker foi um intelectual da era industrial que li-
derou o avanço rumo à fluidez e à rápida transfor-
mação da era da informação. A seu ver, o homem
era um ativo que merecia autonomia, não uma má-
quina a ser comandada. Seu viés não era a racionali-
dade cega do mercado, mas o "raciocínio certo" que
deveria emanar da compreensão do propósito e da
definição de objetivos com base nisso. Era mais de-
fensor da intencionalidade do que da racionalidade.

Drucker iniciou a carreira num mundo no qual
definir e manter fronteiras organizacionais era algo
fácil. As tarefas de definição de metas e coordenação
que para ele formavam a essência da administração



eram coisas simples. No mundo atual — mundo de
alianças, parcerias, ecossistemas de negócios e re-
des auto-organizadas, as fronteiras são cada vez
mais indefinidas. O problema de coordenação ficou
muito mais difícil. Mas, de certa forma, isso torna a
perspectiva de Drucker ainda mais útil. Quando as
coisas estão em fluxo, um senso de propósito e va-
lores comuns permitem que as pessoas trabalhem
bem juntas. Se o século 20 fez nascer o trabalhador
do conhecimento com profunda expertise, o século
21 vai exigir líderes capazes de promover o raciocí-
nio integrador e a colaboração de áreas e especia-
lidades distintas. Colaboração, e não coordenação,
será a tarefa da administração.

O que diria Peter sobre o caminho à frente um
século depois de seu nascimento? Drucker não foi
um grande defensor de desfechos; era um mestre do
processo. Ainda assim, podemos usar sua obra para
tentar achar uma maneira de refletir sobre proble-
mas atuais e desafios futuros.

Para que a empresa volte a inspirar confiança,
Drucker recomendaria a executivos a autorregula-
mentação — já que cruzar os braços pode signifi-
car uma regulamentação externa excessiva (Drucker
não defendia a centralização de poder no governo
ou na empresa). Aplaudiria o punhado de executi-
vos que, num gesto corajoso, impõem limites ao pró-
prio salário. Instaria executivos a entrar em alianças
e associações para reformar o modelo de remunera-
ção e estabelecer termos que a sociedade considere
justos. Pediria profissionalismo da parte de conse-
lheiros de empresas de capital aberto — o fim do
compadrio e a adoção de ferramentas e métodos cla-
ros e objetivos pelo conselho. Quero imaginar que
Drucker seria o primeiro a louvar o novo juramento
que um grupo de alunos do MBA da Harvard Busi-
ness School fez na cerimônia de formatura em 2009,
juramento inspirado em grande parte no trabalho
dos professores Rakesh Khurana e Nitin Nohria (ve-
ja "É hora de fazer da administração uma profissão
de verdade", HBR Outubro 2008). O juramento faz o
administrador lembrar que seu trabalho tem um fim
maior do que seus próprios interesses.

Para avanços no setor de saúde ou educação,
Drucker examinaria todo o sistema, incluindo orga-
nizações comunitárias. Exortaria governos, iniciati-
va privada e sociedade civil a cooperarem para pro-
mover mudanças. Para a colaboração internacional
em questões ambientais como o aquecimento do
planeta, pediria que dirigentes públicos pensassem

além da soberania nacional e achassem um senso
de propósito comum. Para reduzir a tensão em zo-
nas problemáticas do globo, sugeriria que o gover-
no de nações ricas investisse em empreendedores
capazes de erguer empresas do futuro e apoiasse o
desenvolvimento da sociedade civil. Incentivaria a
inovação por empreendedores sociais que estimu-
lassem a ação voluntária por meio de organizações
sem fins lucrativos, criando as bases para a esperan-
ça e a prosperidade.

É possível resumir a essência das idéias de Dru-
cker em três temas repetidos e reforçados ao longo
de sua carreira:

• A administração deve ser uma profissão. Exe-
cutivos e gerentes devem lembrar que sua principal
função é cuidar da saúde a longo prazo da organi-
zação. Isso significa olhar para fora, para a socieda-
de em geral, e assumir a responsabilidade por seu
bem-estar, não só pela geração de riqueza.

• O trabalhador do conhecimento não pode ser
controlado; deve ser motivado. Esse trabalhador de-
ve enxergar um propósito maior que o ganho pesso-
al. Quando só se pensa em dinheiro, crescem as dis-
paridades na sociedade, pois os favorecidos ficam
com a maior fatia do bolo.

• Organizações sem fins lucrativos são um ingre-
diente indispensável de uma boa sociedade — so-
ciedade na qual a empresa possa prosperar. A socie-
dade civil complementa o poder público na satisfa-
ção de necessidades humanas.

Drucker não era um revolucionário. Apenas pedia
que questionássemos o que tomávamos por verdade.
Pregava a constância e a visão de longo prazo. Viu
que, para liderar em tempos turbulentos, é preciso
não só prever para onde as coisas vão como também
entender o que não irá mudar. Lembraria a todos
nós que a melhor receita para uma jornada tran-
qüila — mesmo ao atravessar um mar revolto ou a
transpor grandes abismos — é ter o claro sentido de
um propósito relevante.
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