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O que é um negócio?
Mais do que o lançamento de um bom livro, o que me
deixa realmente impressionado são livros antigos que
ainda continuam ótimos. Há vários de Peter Drucker
que se encaixam nesta categoria. Um deles, The Practi-
ce of Management, publicado em 1954, trata em seu
quinto capítulo da mais elementar questão da área de
negócios: O que é um negócio?

A pergunta ainda gera discussões acaloradas. Há os de-
safios da sustentabilidade, da competição acirrada, da fi-
nanceirização dos negócios, da visão de curto prazo, da
governança corporativa, da consolidação de setores, en-
tre outros que complicam a explicação sobre o que é um
negócio, principalmente em definir o que é o seu negócio.

Mas afinal, você sabe o que é um negócio? Drucker
descomplica sem apelar para a simplificação. Para ele,
um negócio é criado e gerenciado por pessoas e não por
forças. As forças econômicas estipulam limites para o
que a direção da empresa pode fazer, mas também criam
oportunidades. Mas as forças, sozinhas, não determinam
o que um negócio é e o que ela faz.

Um negócio não pode ser definido com base nos seus
lucros. Ele explica que um executivo mediano de negócios
responderia que uma organização existe para dar lucros.
Ele acredita que um economista mediano também daria a

mesma resposta. Mas
isto não é apenas falso, é
irrelevante, na sua opi-
nião. A teoria da maxi-
mização dos lucros, na
sua opinião, é uma for-
ma complicada de dizer
comprar barato e ven-
der caro. Lucro não é a
explicação, a causa ou
mesmo o racional no
comportamento e deci-
sões de um negócio,
mas um teste para a sua
validade.

O objetivo de um
negócio é desenvolver
clientes, afirma cate-

goricamente. O propósito de um negócio deve estar
fora da empresa em si, considerando todos por ele afe-
tado. Isto deve estar relacionado com a sociedade, le-
vando-se em consideração de que a empresa é um ór-
gão da sociedade. No entendimento de Drucker, o
cliente é a base fundamental de uma empresa e respon-
sável pela sua continuidade. Por esta razão, o que o
cliente acredita que ele está comprando, o que ele con-
sidera como valor, isto é decisivo e determina o que a
empresa é, o que ela produz e como prosperará.

Neste contexto, as funções básicas de uma empresa
são marketing e inovação. Drucker defende que estas
duas funções são empreendedoras. Como o objetivo de
um negócio é desenvolver clientes, marketing é a função
mais vital no seu entendimento, já que fica responsável
por produzir o que o mercado consumidor demanda. Ele
explica que marketing não é uma atividade especializa-
da, mas algo que deve ser exercido pela empresa inteira.

Mas como um negócio é algo que cresce, expande e
muda, há a necessidade da inovação, responsável pela
oferta de melhores bens e serviços. Já naquele momento
(1954), Drucker defendia que inovação abrangia todas
as fases do negócio. Inovação poderia estar presente no
design, no produto, nas técnicas de marketing. A inova-
ção poderia ocorrer nas formas de precificação ou nos
serviços ao cliente, na organização da empresa ou nos
métodos de gestão. E, por fim, será a produtividade da
empresa que determinará o lucro. Quando melhor a
produtividade, maior o lucro. Simples assim.

Seráqueistoexplicaonegócioemquevocêtrabalhahoje? ■

Drucker defendia
que inovação
abrangia todas as
fases do negócio. Ela
poderia ocorrer na
precificação ou nos
serviços ao cliente,
na organização
da empresa ou no
método de gestão

está mais consciente de
que antes da deficiência existe
uma pessoa. A perspectiva hoje
é pautada nas habilidades que
as pessoas possuem para
a realização de uma atividade.
E se ela é uma pessoa que já
tem um caráter empreendedor,
ela pode até mesmo desenvolver
um negócio próprio.

As inovações tecnológicas
têm facilitado essa inserção?
Se pensarmos especificamente
nas pessoas com deficiência

visual, temos os softwares de voz,
que permite que essas pessoas
tenham acesso a informações
que estão em um computador.
Então a implementação desse
tipo de programa em postos
de trabalho criou um espaço
importante para deficientes
visuais, pois a maioria dos postos
de trabalho é informatizada hoje.
As tecnologias assistivas
contribuem para a inserção
dessas pessoas no mercado
de trabalho e permitem que
elas possam ter mais

autonomia caso queriam
desenvolver um negócio próprio.

Os deficientes visuais estão
empreendendo mais?
A maioria das pessoas com
deficiência está em trabalhos
formais, inseridas em alguma
empresa. Não há muitos casos
de pessoas com deficiência que
sejam empreendedoras, não.
Mas acho que a realidade vem se
modificando. Hoje há mais recursos
e apoio para que essas pessoas
possam seguir essa direção.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 17.
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