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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 aqui contidos foram escritos entre 1992 e 1995. Quando Peter 
Drucker os reuniu neste livro em 1995, resistiu, como explicou num subse-
quente 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  
presciente e aplicável uma tão grande parte do seu pensamento.



P R E F Á C I O

Todas as peças que compõem este livro — duas entrevistas, uma no início  
e outra no final, e os 25 capítulos que as permeiam — têm um tema comum, 
apesar da sua aparente diversidade. Todas lidam com mudanças que já aconte-
ceram de forma irreversível. Tratam, portanto, de mudanças em relação às quais 
os executivos podem — na verdade, devem — tomar medidas. Nenhuma das 
peças tenta prever o futuro. Todas lidam com o que os executivos podem fazer 
— têm de fazer — para criar o futuro.

Não é assim tão difícil prever o futuro. É apenas inútil. Muitos futurologistas 
acertam em grande parte das previsões que fazem — essa é a forma como se 
avaliam a si próprios e como são geralmente avaliados. Fazem um bom traba-
lho de predição de certas coisas. Mas o que é de longe bem mais importante são 
as mudanças fundamentais que aconteceram, embora ninguém as tenha pre-
visto ou pudesse tê-las previsto. Olhando dez anos para trás, ninguém em 1985 
previu — ou poderia ter previsto — que a criação da Comunidade Económica  
Europeia não iria desencadear um crescimento económico exponencial na 
Europa, mas que, pelo contrário, daria início a uma década de estagnação eco-
nómica e de quezílias mesquinhas. O resultado é uma Europa unificada que,  
na realidade, tem em 1995 uma presença mais fraca na economia mundial do 
que tinha a Europa fragmentada de 1985. Ninguém, há dez anos, previu — ou 
poderia ter previsto — o crescimento económico fenomenal da China conti-
nental, um crescimento que ocorreu apesar e não por causa das suas políticas 
governamentais. Ninguém previu a emergência dos 55 milhões de chineses 
ultramarinos como a nova superpotência económica. Ninguém há dez anos 
poderia ter previsto que o maior impacto da Revolução da Informação nos 
negócios seria uma reformulação e reestruturação radical do sistema de infor-
mação mais antigo, e que aparentemente estava ossificado em todas as articula- 
ções e tecidos, o modelo de contabilidade dos «contadores de feijões»1.

1 Do inglês «bean counters», expressão que designa os contabilistas, em particular de grandes empresas, 
relutantes em autorizar despesas, ainda que insignificantes. [N. da T.]
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Igualmente importante: não se pode tomar decisões para o futuro. As deci-
sões são compromissos de ação e as ações executam-se apenas e exclusivamente 
no presente. Mas as ações no presente são também a forma única e exclusiva de 
criar o futuro. Os executivos são pagos para executar — isto é, para tomar medi-
das eficazes. Isto só pode ser feito na contemplação do presente e explorando as 
mudanças que já aconteceram.

Este livro começa com o trabalho do executivo, ou seja, com a gestão. O que 
é que já aconteceu no mundo dos executivos que põe em causa — ou talvez até 
torne obsoletos — os pressupostos, regras e práticas que funcionaram durante 
estes últimos 40 anos e que, portanto, foram automaticamente considerados 
básicos? O livro analisa em seguida as implicações de uma mudança parti- 
cularmente fundamental na gestão, na economia e na sociedade: a emergência 
da informação enquanto principal recurso do executivo e enquanto esqueleto 
da organização. A premissa desta parte do livro é o velho adágio de que ou se 
é o mestre da ferramenta ou se é o seu servo. O que é que os executivos têm 
de aprender para serem mestres da nova ferramenta? Depois, este livro deixa 
o trabalho e a organização do executivo para se dedicar aos mercados e a uma 
economia mundial na qual existem novos centros de poder, novos mercados em 
crescimento, novas indústrias em crescimento. Na última parte, analisam-se 
as mudanças na sociedade e no governo — as maiores mudanças, talvez, neste 
século de transformação social, no qual os governos têm sido tanto um grande 
sucesso como o maior dos fracassos.

Apenas há 30 — talvez até 25 — anos dizia-se frequentemente que, embora 
houvesse muito mais gestores e executivos do que nos anos 20 (quanto mais antes 
da Primeira Guerra Mundial), a maioria fazia praticamente o mesmo que os 
seus antecessores, e da mesma maneira. Já em relação aos gestores e executivos  
atuais ninguém o diria. Mas uma coisa é certa: os gestores e executivos de 
amanhã farão coisas que serão ainda mais diferentes das que os gestores e exe-
cutivos de hoje fazem. E irão fazê-las de forma muito diferente. Capacitar os 
executivos de hoje para se anteciparem a este amanhã diferente — na verdade, 
para que criem o seu amanhã — é o objetivo do livro.

 Peter F. Drucker
 Claremont, Califórnia
 Maio de 1995



A G R A D E C I M E N T O S

Desde o início, em 1991, cada peça deste volume foi escrita com este livro em 
mente. Porém, cada uma delas foi também pré-publicada intencionalmente.  
É a reação dos leitores — e especialmente dos amigos de todas as partes do 
mundo, antigos alunos, atuais e antigos clientes — que acaba por determinar se 
um artigo é digno de ser incluído no livro final. A pré-publicação é, por assim 
dizer, o meu teste de mercado.

Na sua maioria, os artigos escolhidos aparecem como capítulos sem qual-
quer alteração, a não ser talvez um novo título ou uma reposição de cortes que 
tiveram de ser feitos para que determinado artigo se encaixasse numa revista 
ou jornal. Mas há três capítulos substancialmente diferentes da versão em que 
foram publicadas originalmente — são muito mais extensos aqui. O Capítulo 
Vinte e Um («Um Século de Transformação Social») foi publicado numa versão  
compacta no The Atlantic Monthly, assim como o Capítulo Vinte e Cinco 
(«Poderão as Democracias Conquistar a Paz?»). O Capítulo Treze («Lições da 
Economia Mundial sobre Comércio») foi igualmente publicado numa versão 
abreviada na revista Foreign Affairs. Os restantes capítulos extensos — as duas 
entrevistas que abrem e fecham o livro; os Capítulos Um, Sete e Doze (os três 
publicados pela primeira vez na Harvard Business Review); o Capítulo 18 (publi-
cado pela primeira vez na Foreign Affairs) e o Capítulo Vinte e Quatro (publicado  
pela primeira vez na Atlantic Monthly) — são aqui publicados na sua forma origi-
nal. Das peças curtas — impressas praticamente intocadas, exceto as que viram 
alterações no título —, todas, salvo uma, apareceram pela primeira vez no  
Wall Street Journal. O Capítulo Dezasseis foi impresso pela primeira vez  
no Asian Wall Street Journal, com o patrocínio do Citibank. O epílogo de Maio 
de 1995 do Capítulo Vinte e Quatro foi escrito especialmente para este livro.

Este é o quarto livro meu cujos foco e estrutura se devem ao meu amigo, 
o editor M. Truman Talley, da Truman Talley Books. Foi o Sr. Talley que há 
15 anos teve a ideia de organizar os meus artigos e ensaios escritos ao longo 
de alguns anos em torno de uma ideia comum e para um objetivo comum. 
Cada peça deveria ser escrita em separado e ser completamente autónoma, 
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mas acabariam por formar uma unidade — tal como acontece neste livro.  
A pré-publicação iria testá-las ou, melhor, permitiria que fossem testadas por  
executivos em todo o mundo. As que mais contribuíssem para a eficácia dos 
seus leitores seriam selecionadas para serem reeditadas num livro. A ideia reve-
lou-se extraordinariamente produtiva. Os três livros anteriores que resultaram 
dessa ideia — publicados respetivamente em 1982 (The Changing Work of the 
Executive), 1986 (The Frontiers of Management) e 1992 (Managing for the Future) 
— foram extremamente bem-sucedidos, tanto nas edições originais em inglês 
como num vasto número de traduções. Também se revelaram extremamente 
eficazes enquanto ferramentas, guias, impulsionadores de pensamento e pro-
motores de ação para executivos e gestores praticantes em todo o mundo. Para 
com M. Truman Talley, os meus leitores e eu temos, portanto, uma profunda 
dívida de gratidão. Desejo igualmente expressar o meu agradecimento aos 
associados do Sr. Talley, o editor-executivo e o editor de produção, que traba-
lharam arduamente para transformar um manuscrito num belo livro.


