


í n d i c e

  Nota do Editor 9
  Agradecimentos 11

 Parte i O que é a Gestão?

 capítulo um Porquê Gestores? 15
 capítulo dois  Gestão: As Suas Raízes e o Seu   

 Nascimento 21
 capítulo três  Gestão: Um Olhar Sobre o Passado   

 e Sobre o Futuro 31
 capítulo quatro As Dimensões da Gestão 41
 capítulo cinco Os Desaf ios da Gestão 51

 Parte ii O que é um Gestor?

 capítulo seis Os Gestores e o Seu Trabalho 63
 capítulo sete Gestão por Objetivos e Autocontrolo 79
 capítulo oito  Da Gestão Intermédia à Organização   

 do Conhecimento 93
 capítulo nove Contratação para a Excelência 103

 Parte iii O que é uma empresa?

 capítulo dez O que é uma Empresa? 111
 capítulo onze Realidades da Empresa 125
 capítulo doze O Poder e o Propósito dos Objetivos 135
 capítulo treze A Ilusão dos Lucros 143



 capítulo cator ze Gerir a Produtividade do Capital 149
 capítulo quinze  Gerir uma Instituição de Serviço   

 Público 155

 Parte iV Organizar e Gerir para o desempenho

 capítulo dezasseis A Organização Inovadora 171
 capítulo dezassete  Os Blocos de Construção das   

 Organizações… 193
 capítulo dezoito …E como Encaixam 207

 Parte V  como Podem os Gestores Usar   
a Força da equipa?

 capítulo dezanove A Gestão de Pessoal Está Falida? 217
 capítulo vinte  Aquilo que Sabemos sobre o Trabalho,   

 o Trabalhador e Trabalhar 231
 capítulo vinte e um  Trabalhador e Trabalho: Teorias  

 e Realidade 249
 capítulo vinte e dois Como Ser um Empregado 265

 Parte Vi A Gestão na Sociedade e na cultura

 capítulo vinte e três Gestão e Qualidade de Vida 279
 capítulo vinte e quatro Impactos Sociais e Problemas Sociais 293
 capítulo vinte e cinco Os Limites da Responsabilidade Social 311
 capítulo vinte e seis A Ética da Responsabil idade 321

  Def inições de palavras-chave 331



n O T A  d O  e d i T O R

Este livro é um dos vários volumes da Biblioteca de Peter Drucker publicados 
pela Harvard Business Review Press.

Os ensaios aqui contidos foram escritos entre 1952 e 1976. Quando Peter 
Drucker os reuniu em 1977, resistiu, como explicou num subsequente volume 
de ensaios, «à tentação de reescrever», argumentando que era «justo deixar que 
o leitor decidisse se as opiniões, os preconceitos e as previsões do autor tinham 
resistido ao teste do tempo».

Cerca de cinquenta anos depois, os leitores poderão achar que a linguagem 
de Drucker é, por vezes, datada ou inapropriada, e que alguns dos seus argu-
mentos são controversos ou absolutamente desviados. Mas, como editores, 
também optámos por resistir à tentação de adulterar os textos originais, pois 
não tínhamos a certeza de sermos sempre capazes de distinguir entre a atua-
lização e a censura. Além disso, achamos que um dos muitos encantos destes 
ensaios para os leitores contemporâneos, que valorizam a vantagem de uma 
perspetiva completa que se estenda a todo o período durante o qual Drucker 
fez previsões, é poderem julgar agora como se conserva admiravelmente pres-
ciente e aplicável uma tão grande parte do seu pensamento.


