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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 1982 e 1986. Quando Peter 
 Drucker os reuniu em 1986, 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, tam-
bém optámos por resistir à tentação de adulterar os textos originais, pois não 
tínhamos a certeza de sermos sempre capazes de distinguir entre a atualização 
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.
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P R E F Á C I O

O Futuro Está a ser Moldado Hoje

Os 37 capítulos deste volume — uma entrevista, um posfácio e 35 ensaios e 
artigos — cobrem uma vasta gama de temas. No entanto, foram planeados 
desde o início para serem publicados eventualmente num volume e enquanto 
variações sobre um tema unificador: os desafios de amanhã que os executivos 
enfrentam hoje. Se existe um único postulado subjacente a estas peças, é que o 
futuro está a ser traçado por pessoas totalmente anónimas, um CEO aqui, um 
diretor de marketing ali, um diretor de formação ou auditor ali a fazer trabalhos 
mundanos: constituir uma equipa de gestão; desenvolver uma nova estratégia 
de preços; alterar um programa de formação de modo a adequar pessoas com 
diferentes formações às novas tecnologias ou elaborar uma nova análise de cus-
tos para descobrir se compensa automatizar a linha de soldagem.

Esta é, afinal de contas, a lição deste século. Foi um século de catástrofes e 
cataclismos sem precedentes: duas guerras mundiais, um Estaline, um Hitler, 
um Mao e dezenas de vilões menores, mas não menos assassinos. De facto, em 
todas as décadas, fizemos tanta «história» quanto a que normalmente se encon-
tra num só século, e pouca foi benigna. No entanto, a maior parte deste mundo, 
e especialmente do mundo desenvolvido, conseguiu, de alguma forma, não só 
recuperar das catástrofes uma vez após outra, mas também recuperar a direção 
e a dinâmica — económica, social e até política. O principal motivo foi as pessoas 
comuns, pessoas que gerem os assuntos quotidianos das empresas e instituições 
habituais, assumirem as suas responsabilidades e continuarem a trabalhar para 
o futuro, enquanto o mundo à sua volta se desmoronava. É assim que o futuro 
está a ser moldado hoje.

E que tipo de futuro será, portanto, depende muito do conhecimento, discer-
nimento, visão e competência dos decisores de hoje e especialmente dos deciso-
res das nossas instituições, ou seja, dos executivos. No entanto, estes executivos 
são pessoas ocupadas. Cada um deles já se encontra plenamente ocupado com 
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a sua crise diária — e, de facto, a crise diária é o único acontecimento abso-
lutamente previsível no dia de trabalho do executivo. Capacitar estas pessoas 
 ocupadas a ver e entender as implicações e impactos a longo prazo das suas 
ações e decisões imediatas, diárias e urgentes é, assim, o propósito de cada uma 
das peças deste volume.

Há um segundo tema que percorre estes 37 diversos artigos e ensaios: a mudança 
é uma oportunidade. Cada uma das peças deste volume debruça-se sobre mudan-
ças. Algumas são profundas e importantes, como o impacto da informação nas 
organizações, o significado do impulso empresarial dos EUA na última década, 
ou os problemas criados pelo sucesso da gestão. Outras mudanças são talvez 
efémeras e transitórias — embora, por esse motivo, não menos importantes —, 
por exemplo, o desfasamento entre os empregos tradicionais e as expectativas 
e qualificações de uma força de trabalho nova, jovem e instruída. Cada uma 
destas mudanças pode ser vista como uma ameaça e é, de facto, vista como tal 
por um bom número de executivos. Cada uma delas precisa de ser encarada e 
explorada como uma oportunidade — para fazer algo diferente, para fazer algo 
novo, e, sobretudo, para fazer algo melhor, algo mais produtivo, algo mais rentá-
vel. Este volume procura, portanto, não só fornecer conhecimento, perspicácia, 
visão e competência; procura criar visão.

Peter F. Drucker
Claremont, Califórnia

Verão de 1986
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