
P eter Drucker nasceu na Áustria, em 19
de novembro de 1909, e passou boa par-
te de seus 96 anos de vida tentando en-

tender a gestão das organizações. Nos últimos
anos, houve rumores de que esse ou aquele
autor estava trabalhando em uma biografia de
Drucker a ser publicada em 2009, marcando o
centenário de seu nascimento. Tal livro ainda
não existe, o que é lamentável. O "homem que
inventou a gestão" merece um relato completo,
bem informado e crítico de sua vida e obra.

Até que se escreva esse livro, devemos nos
satisfazer com duas novas obras sobre Drucker
que podem ser consideradas prelúdios a uma
biografia. O primeiro é Living in More Than
One World: How Peter Druckers Wisdom Can
Inspire and Transform Your Life (em tradução

livre: Vivendo em Mais de Um Mundo: Como a
Sabedoria de Peter Drucker Pode Inspirar e
Transformar Sua Vida), de Bruce Rosenstein,
que relata de modo tocante como o autor apli-
cou lições da vida e dos escritos de Drucker em
épocas difíceis da vida. Apesar do foco limita-
do, a obra ganha veemência pelo fato de Rosen-
stein ter passado muito tempo com Drucker
durante os últimos 12 anos de vida do mestre.
O outro livro, Inside Druckers Brain (algo como
Dentro do Cérebro de Drucker), de Jeffrey A.
Krames, é um proveitoso destilado do pensa-
mento de Drucker. Como no livro de Rosenstein,
o conteúdo provém de entrevistas com o pen-
sador e soa mais como uma (muito merecida)
homenagem do que como biografia crítica.

Uma biografia de Drucker formal, analíti-
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ca e sentimentalmente neutra seria tarefa com-
plicada devido à grande amplitude dos interesses
de um autor, que impossibilita a categorização de
seu trabalho e dificulta uma avaliação global de
sua contribuição. Ele escreveu de forma criativa a
respeito de uma vasta gama de assuntos, entre
eles economia, tecnologia, história, política,
demografia e até mesmo arte asiática. Não era
um pensador sistemático, que propunha uma
mensagem única (na famosa definição do filóso-
fo Isaiah Berlin, Drucker era uma "raposa" com
muitas idéias e não um "ouriço" com uma grande
idéia). Escrevia com desembaraço sobre todos os
aspectos da corporação, destrinchando as com-
plexas inter-relações entre funções como plane-
jamento, estratégia, marketing, estrutura, relações
trabalhistas, avaliação de desempenho e liderança.

"Meu ponto principal" escreveu Drucker,
"é que a organização é um fenômeno humano,
social, e, principalmente, moral." Nesses termos,
enfatizou em seus escritos não o poder dos
executivos, mas sim suas responsabilidades.
Note-se que o subtítulo de sua obra magna,
Management (Gestão) - basicamente um com-
pêndio de tudo o que se sabia à época sobre o
assunto - é Tasks, Responsibilities, Pracüces (Ta-
refas, Responsabilidades, Práticas). Com a pu-
blicação de Américas Next Twenty Years (Os
Próximos Vinte Anos da América), em 1957,
ele assumiu a posição de primeiro "futurista"
da nação. Trata-se de um papel que retomou
diversas vezes, especialmente em 1976, com
The Unseen Revolution: How Pension Fund
Socialism Came to America (A Revolução Invi-
sível: Como o Socialismo Fundo de Pensão In-
vadiu os Estados Unidos, na tradução em por-
tuguês), no qual ele previu muitos dos proble-
mas que as grandes empresas encontrariam
nos anos seguintes em conseqüência da forma
como as aposentadorias eram tradicionalmente
financiadas. Certa vez, quando meu coautor
Warren Bennis elogiou-o publicamente por
seus prognósticos, Drucker reagiu de forma
surpreendente: "Seria um elogio, mas não me
agrada porque, sinceramente, estava dez anos
adiantado em todas as minhas previsões. E isso
não é elogio. Isso indica que o que eu disse não
teve impacto"

ENALTECIDO PELOS PROGNÓSTICOS CERTEIROS, DRUCKER NÃO

ACEITAVA O ELOGIO. "EU ESTAVA DEZ ANOS ADIANTADO EM

TODAS AS MINHAS PREVISÕES. ISSO INDICA QUE O QUE EU

DISSE NÃO TEVE QUALQUER IMPACTO", LAMENTOU CERTA VEZ

Sem dúvida, a parte mais difícil na avalia-
ção da obra de Drucker é dimensionar seu im-
pacto. Embora vastamente lido, o autor é pou-
co citado como referência no dia a dia de exe-
cutivos. Em seu clássico estudo de 1946 sobre
a General Motors, Concept of the Corporation
("Conceito de Corporação" republicado justa-
mente em 1972, quando a GM começou a per-
der terreno para a concorrência japonesa),
identificou os problemas culturais e orga-
nizacionais que levariam a outrora grande
empresa a curvar-se. De maneira profética,
concluiu que "a GM é uma organização de ge-
rentes e de gerência... não uma empresa ino-
vadora" Era por demais impessoal, viciada nos
aspectos técnicos, preocupada em excesso
com medições científicas e fatos controláveis
"quando o que se precisa não é de fatos mas
sim da habilidade de enxergá-los como os ou-
tros os enxergam" Os líderes da GM continua-
ram ignorando os avisos do mestre - mesmo
erro cometido por muitos executivos de ou-
tras companhias.

Em 1985, atuando como editor da revista
New Management, solicitei a seis autores proe-
minentes que escrevessem avaliações críticas
das contribuições, para a disciplina e prática
da gestão, da obra completa de Drucker (cer-
ca de 20 livros na época). Então, enviei os arti-
gos a Drucker para que comentasse, o que ele
fez com seu estilo costumeiro: imediato, frio,
analítico e algo condescendente. (Mais de uma
vez nos anos 70 e 80, quando um artigo ou
livro meu era publicado, recebi telefonemas
de Drucker, que, com seu típico grunhido gu-
tural, passava a descrever meu último esforço
como "interessante" - e na seqüência gastava
uma boa meia hora explicando em torturan-
tes detalhes como eu havia errado tudo na mi-
nha análise!)

Na retrospectiva da New Management de



1985, Tom Peters, que havia recém-terminado
de ler pela primeira vez The Practice of
Management (A Prática da Gestão), de 1954,
observou "surpreso e chocado" que lá estavam
todos os pontos-chave que ele e Bob Waterman
haviam considerado originais quando lançaram
a obra In Search of Excellence (Vencendo a Cri-
se, na tradução em português). Como Drucker
foi o primeiro a dizer quase tudo que havia para
ser dito sobre gestão, Peters perguntou-se por
que o nome do autor nunca foi citado pelos
professores de seu MBA em Stanford.

A professora de Harvard Rosabeth Moss
Kanter observou uma estranha e relevante au-
sência nos escritos de Drucker sobre gestão:
ele não acreditava na existência do mal, apenas
na ignorância. "Não há poder, política, ganân-
cia. .. Não há fraqueza humana que prejudique
a implementação da prática ideal" escreveu
Kanter. No entanto, ao considerar a extensão,
a originalidade e a importância da obra de
Drucker - apesar do idealismo do autor —,
Kanter, tal como Peters, ficou imaginando por
que "não havia druckerianos ensinando confor-
me a tradição do mestre?"

Sem dúvida, as contribuições de Drucker
nunca foram devidamente reconhecidas pelos
estudiosos devido à miopia acadêmica e a uma
aversão à modernidade e a novas idéias, e não a
limitações do pensamento do autor. Na mesma
edição da New Management, Bennis observou
que o próprio Drucker se perguntava se de fato
ele "se enquadrava" no ambiente acadêmico das
universidades e escolas de Administração.
Bennis concluiu que Drucker, como Alexis de
Tocqueville, não era facilmente rotulável e fazia
parte do grande "mundo das idéias... A menos
que se entenda isso, corremos o risco de res-
tringir Drucker a um contexto intelectual ex-
cessivamente limitado e não faremos jus à sua
singular contribuição"

Como editor da revista, tive a palavra final.
Propus que as idéias de Drucker eram tão
onipresentes que os intelectuais as usavam - e
os gestores as praticavam - sem nem mesmo
reconhecerem a origem: "Hoje, na verdade, to-
dos somos druckerianos", escrevi.

"Professor do Daniels College of Business da Universida-
de de Denver, Estados Unidos.
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