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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 deste volume foram escritos entre 1954 e 1969. Quando Peter 
Drucker os reuniu, em 1970, 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 aplicável uma tão grande parte do seu pensamento. 



P R e F Á c i O

Numa coletânea de ensaios deve haver uma unidade subjacente, um ponto de 
vista, um tema central, um tom constante em redor do qual todo o volume se 
compõe. E há, acredito, essa unidade fundamental neste volume de ensaios, não 
obstante datarem de há mais de 12 anos e discutirem uma variedade de tópi-
cos. Um dos ensaios, «Trabalho e Ferramentas», diz: «A tecnologia não trata de  
ferramentas, refere-se à forma como o Homem trabalha». Esta pode ser a intenção  
de todo o volume, se não até de todo o meu trabalho ao longo dos anos.

Todos os ensaios deste volume abordam um ou outro aspecto do que era 
chamada «a civilização material»: todos se referem às ferramentas do homem e 
aos seus materiais, às suas instituições e organizações e à forma como o homem 
trabalha e ganha a vida. Mas, em todo o volume, o trabalho e os materiais,  
as organizações e o modo de vida são vistos como «extensões do homem»,  
ao invés de artefactos materiais pertencentes à natureza inanimada. Se ref le-
tisse sobre a minha posição ao longo dos anos, diria que, desde o início, rejeitei 
a visão comum do século xix que dividia a sociedade do homem em «cultura», 
referente a ideias e símbolos, e «civilização», referindo-se aos artefactos e coisas. 
Para mim, a «civilização» sempre foi parte da personalidade do homem e uma 
área na qual ele expressa os seus ideais basilares, os seus sonhos, aspirações e 
valores. Alguns dos ensaios neste volume são sobre a tecnologia e a sua história.  
Alguns são sobre gestão e gestores. Alguns são sobre ferramentas específicas — 
o computador, por exemplo. Mas todos são sobre o homem no trabalho; todos 
são sobre os homens a tentarem ser eficazes.

No entanto, uma coletânea de ensaios também deve ter diversidade. Deve 
quebrar o pensamento do autor e funcionar como um prisma que refrate a 
luz. Na verdade, uma coletânea de ensaios verdadeiramente interessante está 
cheia de surpresas, quando o mesmo autor, ao abordar as mesmas áreas, subi-
tamente surpreende com novas abordagens e, assim, remete para novas facetas  
do assunto. Os ensaios recolhidos neste volume focam-se apenas numa das 
principais áreas que me têm preocupado — a área da «civilização material», 
mas são bastante variados. Cinco dos doze ensaios deste volume tratam  
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de tecnologia, da sua história, e do seu impacto no homem e na sua cultura. 
Contudo, são abrangentes cronologicamente, partem da «primeira revolução 
tecnológica», há setecentos anos, quando as cidades agrícolas criaram o que 
ainda hoje chamamos «civilização moderna», e terminam com uma tentativa 
de avaliar a posição da tecnologia no século presente. Todos partem do princí-
pio de que a história não pode ser escrita, e muito menos fazer sentido, sem a 
inclusão da tecnologia e da perceção do desenvolvimento de ferramentas pelo 
homem e do uso que fez delas ao longo dos tempos. Esta, escusado será dizer, 
não é uma posição que os historiadores tradicionalmente defendem; até agora, 
há apenas sinais de que começam a aperceber-se de que a tecnologia tem estado 
connosco desde os primórdios e que sempre foi uma parte intrínseca e integral 
da experiência humana, assim como, da sociedade e da história. Ao mesmo 
tempo, todos estes ensaios assumem que o tecnólogo, que usa as suas ferra-
mentas de forma construtiva, tem de conhecer bastante de história e tem de se 
posicionar e à sua disciplina em relação ao homem e à sociedade — e essa tem 
sido uma posição ainda menos popular entre os tecnólogos do que tem sido  
a ênfase na tecnologia entre os historiadores.

Quatro ensaios neste volume — os primeiros dois, o ensaio: «O Gestor do 
Passado e do Futuro», e o ensaio «Objetivos da Empresa e Necessidades de 
Sobrevivência» — colocam o gestor como agente da sociedade atual e assumem 
a gestão como uma função social central. Pressupõem que os gestores lidam 
com ferramentas, que as conhecem pormenorizadamente e que estão dispostos 
a adquirir novas, caso seja necessário. Mas, acima de tudo, questionam: «Que 
resultados esperamos do gestor; que resultados a empresa — quer seja empresa 
ou agência governamental — espera dele? Que resultados a nossa sociedade e 
os seres humanos que a compõem têm o direito de esperar de um gestor e da 
gestão?» A preocupação é com a gestão porquanto afeta a qualidade de vida — 
é um facto consumado que a gestão pode proporcionar quantidades de vida.

Os restantes três ensaios («Planeamento de Longo Prazo», «O Gestor e o Imbe-
cil», e «Pode a Gestão Vir a Ser uma Ciência?» tratam de abordagens e técnicas 
básicas. Focam-se na gestão dentro das empresas e não na gestão como função 
social. Mas salientam constantemente o objetivo da gestão, que não é ser eficaz, 
mas produtiva, para o ser humano, para a economia, para a sociedade.

Uma coletânea de ensaios, por fim, deve veicular a personalidade do autor 
melhor que um livro. É por isso que gosto de ler ensaios. Devem fazer sobres-
sair o estilo individual, a inteligência e a textura da mente do escritor. Se esta 
coletânea de ensaios faz isto, deixo ao critério do leitor. Mas espero que estes 
meus doze ensaios, escritos com diferentes propósitos, em alturas diferentes, 
desde 1957, também ajudem a estabelecer a ligação entre autor e escritor, que, 
em última análise, é o motivo por que o escritor escreve e o leitor lê.
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