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Homenagem a Peler Drucker

nndministração PúbUca em <<tempos turbulentos»
olegado de Peter Drucker

por Paulo Martins eOctavio Pieranti

REuropa ainda nem sequer vivera a Primeiro Guerra

Mundial, quando, no capital austríaco, em 1909,

nasceu Peter Ferdinand Drucker. Depois de fugir dos

tropas nazis em 1937, e tornar·se oficialmente cidadão

norte-americano seis anos depois, Drucker começou a ga

nhar fama internacional. Em primeiro plano, pesou a seu

favor uma admirável capacidade de produção, resultando

em 39 livros publicados até o dia de suo morte, 11 de

Novembro de 2005. Mais importante que isso, porém, foi o

conhecimento acumulado e os ensinamentos passados no

campo do Administroção.

Dos 39 liuros escritos por ele até 2005,
17 discorriam sobre sociedade, economia epolitica,

ao passo que 17 uersauam especificamente
sobre ndministração de Empresas.

IPai da Administração' para uns, 'guru dos gurus' pora

outros, Drucker trabalhou conceitos inovadores no campo

do Gestão de Empresas, o que j historicamente, ofuscou sua

produção no ãmbito do Administração Público. Note-se que,

por mais que o autor seja reconhecido como guru da Gestão

Empresarial, suo produção no campo público é igualmente

notável: dos 39 livros escritos por ele até 2005, 17 discorri

am sobre sociedade, economia e política, 00 passo que 17

versavam especificamente sobre Administração de Empre

sas. Este artigo tem por objetivo discutir os teses de Drucker

no tocante à Administração Pública, revisitando conceitos

como governo, sociedade, trabalho e informação. Obvia

mente seria impossível analisar com precisão uma produção

tão vasta em poucas páginas, logo o debate aqui trovado é

limitado às restrições editoriais.

Em um primeiro momento, será discutido o novo perfil dos

governos, de acordo com Drucker, nas últimas décadas. A

seguir, o debate versa sobre transformações nos âmbitos da

sociedade e do trabalho nesse mesmo período, e, por fim,

estudo-se o prático do Gestão Público propriamente dito.

Gouernos em tempos de redefinição
Arguto observador do realidade, Drucker não se furtou à

análise conjuntural no momento preciso dos acontecimen

tos, submetendo-se aos perigos e glórias que as projeções

costumam oferecer. Experimentou as segundas, por exem

plo, em previsão feita sobre o União Soviética: «(A Perestroika

é uma revolução 'de cima poro baixo' - e revoluções desse

tipo raramente são vitoriosas. De fato, a Perestroika possui

uma notável semelhança com o última revolução européia

de cimo para baixo: a tentativa totalmente desastrosa de um

outro 'déspota esclorecida', José II no Séc. XVIII, recuperor e

revitalizar o estagnado e decadente Império Austríaco. (...)

não se pode afirmar convictamente que o tentativa de

Gorbachev não terá resultados. Mas a economia soviético,

por mais grave que seja a sua deterioração, é um problema

menor para Garbachev. O problema fundamental é o

ameaço de desintegração do Império sob os pressões do

nacionalismo e do anticolonialismo.» (Drucker, 1989, p. 26).

Meses depois do previsão de Drucker, o Muro de 8erlim

despencaria, e, nos anos seguintes, o Império Soviético

amargaria lenta derrocada e posterior ruína, em meio às

citadas pressões do nacionalismo e do anticolonialismo, até

hoie marcas indeléveis no contexto russo. Afaste·se, porém,

o apelo visionário que circunda a imagem de Drucker. Na

página seguinte da mesma obra, o autor tropeçou na cons

tatação traiçoeiro de que «no ano 2000, metade do popu

lação do União Soviético será composta de não·europeus.))

(Drucker, 1989, p. 27). Não houve, como se sobe, ano 2000

para a União Soviética.

Ressalvados os armadilhas do análise pontual, os apanta-
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mentos de Drucker, no epicentro da década de 1980, frisam

as alteraçães no âmbito público. Em uma realidade marca·

da por incógnitas, algumas poucas certezas, dentre as quais

a inviabilidade da Revolução: «O fim da crença na salvação
pela sociedade significa a morte da mais difundida e pene

trante ilusão dos últimos duzentos anos: a mística da Revo

lução, enterrada quando Gorbachev ousou chamar a

Revolução de Outubro de Lênin de 'evento histórico' - ela

que sempre foro no léxico comunista 'o início de um novo

tempo'.» (Drucker, 1989, p. 12).

Adescrença na sociedade como fundamental força modifi

cadora do contexto pública abriu espaço para a afirmação do

poder como ente central, em torno do qual gira a política.

Inovaçães tecnológicas e mudanças no panorama globaliza.
do, alvos de debates diórios e rotineiros na último quarto do

Séc. XX, não poderiam mascarar a máxima central da política

- para Drucker, «aquilo que for capaz de manter um partido

na poder ou de levó·lo a assumir o poder.» (1989, p. 14).

Ressalta Orucker, ainda, que ogouerno n~o deue
operar qualquer atiuidade que possa ser

desempenhada com igual maestria por organizações
n~o-gouernamentais, procedendo-se àpriuatização

de empresas públicas se necessário.

Entendido o poder como causa e conseqüência do políti

ca, cabe aos governos o papel central no reinvenção de suas

atividades. Em uma rotina que confunde meios e fins, pro

gramas e políticas públicos tornam-se absolutos, e o Admi·

nistração, como se verá adiante, está carente de uma lógica

básica de funcionamento. A fé cega em ações específicas

implica uma tendência constante a um imobilismo por parte

dos governos.

Para Drucker, são daras as funções dos governos. Uma

delas é o que se poderia chamar de garantia do direito ã

vida dos cidadãos, em um raio de ação que vai da

manutenção da lei e da ordem ao monopólio do defesa e

das armas. Outra é a manutenção do stotus quo - ou, nas

palavras do autor, das regras do ioga. Ressalto Drucker,
ainda, que o governo não deve operar qualquer atividade

que possa ser desempenhado com igual maestrio por orga

nizações não-governamentais, procedendo-se à privatiza

ção de empresas públicos se necessário.

ft sociedade eo«ftdmiráuel mundo nouo»
Engana·se, contudo, quem imagina ser o Estado de

Drucker algo próximo 00 imaginado pelos liberais do Séc.

XIX. O autor atribui ao Estado o papel de fomentador de
políticas em áreas específicos, como por exemplo a geração

de empregos principalmente voltados para os jovens, que,

de acordo com Drucker, «teró que preceder o orgulho

nacionalista e as convicções, os slogans, os sentimentos e os

ressentimentos tradicionais. Pois trata·se de uma questão de

sobrevivência (.. .).» (1980, p. 119).

Ao exemplificar o problema, vem à tona, ressaltado pelo

autor, o caso brasileiro, cujos postos de trabalho na década

de 1970 cresceram de forma incomparóvel, acompanhando
o 'milagre econômico' do regime militar. Não resistiria o

exemplo, porém, ao ocaso e posterior desmoronamento do

ideório e da político econêmica que o haviam fomentado. E

mais: o açodamento com vistos ao crescimento econêmico

ampliou os desigualdades sociais, reforçando o abismo
entre os beneficiados pelo milagre e os comummente

desprezados pelas circunstâncias e pela ação política.

Os novos empregos do segunda metade do Séc. XX têm

perfil diferenciado, conforme observado por Drucker. Tido o

informação como vértice central e recurso estratégico do fim

do milênio, fortalecer-se· ia como peça-chave no processo

produtivo o 'trabalhador do conhecimento', termo que

Drucker afirma ter criado ainda em 1959. Diferente do fun

cionário padrão das indústrias, o novo trabalhador acumu

la competências consoantes com a inovação tecnológica de
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seu tempo: «(...) a maioria dos novos empregos requer qua~

lificaçães que a trabalhadar industrial não possui e está mal

equipado para adquirir. Eles exigem muita educação formal

e a capacidade de aplicar conhecimentos teóricos e analíti

cos. Eles demandam uma rentabilidade e abordagem dife

rentes ao trabalho 8, acima de tudo, um aprendizado con

tínuo. Assim, trabalhadores industriais demitidos não podem

passar simplesmente para o trabalho do conhecimento da

mesma maneira pela qual os agricultores e servidores

domésticos passaram para o trabalho industrial. Na melhor

das hipóteses, eles precisam mudar suas atitudes, crenças e

valores básicos.» (Drucker, 1995, pp. 152-153).

Segundo Drucker, tanto a ascensão quanto a queda do

operariado tradicional ocorreram de forma intensa e drásti

ca. Até meados do Séc. XX, os operários eram minoria na

indústria. Com conquistas trabalhistas como seguro desem

prego, aposentadoria e férias remuneradas, ganharam

força e viram seus sindicatos tornarem-se referências ainda

na primeira metade do século. A transformação do perfil do

trabalhador também gerou mudanças, em suas formas de

representação, como era de esperar. O enfraquecimento dos

sindicatos em alguns países tem, para Drucker, explicações

diversas: «O sindicato tem bem menos a oferecer.

Praticamente tudo que ele representa já se tornou lei nos

países desenvolvidos: menos horas de trabalho, pagamento

das horas-extras, férias remuneradas, pensões de aposenta

doria, e assim por diante. O fundo salarial - i.e., a parcela

do produto nacional bruto que vai para os empregados 

hoje ultrapassa 80 ou 85% em todos os países desenvolvi

dos. Isso significa que não há nada 'mais' para um traba

lhador sindicalizado.» (Drucker, 1989, p. 163).

Drucker esquece-se da força de sindicatos específicos em

alguns países ~ normalmente, frise-se, os de atividades que

lidam com recursos estratégicos ou escassos ou os que con

seguem ser apoiados pela opinião pública, tarefa ainda

mais difícil. Éinegável, por exemplo, a capacidade de mobi

lização e de pressão do sindicato dos petroleiros no Brasil,

como pode ser constatado pelo funcionamento caótico da

economia no âmbito nacional em épocas de paralisação dos

trabalhadores desse setor.

Quais são os caminhos, entãol para a sociedade - ou

melhor, para a grande massa de trabalhadores descolados

dos postos de chefia ~, na visão de Drucker? A via extrema,

a revolução proletárial não lhe parece viável, e, de fato, caiu

em desuso. Mesmo soluções que primem pelo entendimen-
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to coletivo das demandas sociaisl como a ação dos sindi~

catosl encontram poucos espaços em um cenário marcado

pela renovação do perfil de mão-de-obra, pela inovação

tecnológica substitutivo, em alguns casos, de postos de tra

balho, e pela timidez dos governos nacionais face aos mer~

cados. Restai entãol a trilha calcada no individualismol qual

sejal o aperfeiçoamento profissional de cada um, sem que

se possa contar com a proteção estatal, de forma a enfrentar

os - ou melhor, se adaptar aos - ditames dos setores produ~

tivos.

Tropeços dil fldministrilçiio Públicil
Estabelecidos os limites de ação por parte do Estado na

realidade contemporãnea, Drucker (1990) chama a atenção

para as práticas da Administração Pública que tornam os

governos em distintas esferas ainda mais ineficazes. Para

ele, são seis os grandes pecados da Administração Pública.

O primeiro é a imprecisão na definição de objetivos dos

programas e ações governamentais. Não raro, lembra o

autor, confunde-se objetivo com explicação ou justificativa 

essas sim genéricas el no mais das vezesl com pretensões

grandiosasl como o fim da pobreza ou a educação básica

para todos.

Outra causa de fracassos é a indefinição no tocante a pri~

oridades. Quando administradores lançam-se em odisséias

quase religiosas sem foco definido, tendem a perder tempo

e gastar recursos de forma desnecessária.

Um terceiro motivo de preocupações é o exagero na com

posição das equipes de trabalho. O excesso de participantes

em um mesmo programa não vai torná~lo obrigatoriamente

mais eficaz; pelo contrário, tende a dificultar seu funciona

mento ou a imobilizá-lo, como frisa Drucker.

O apego a dogmas é outra justificativa para os maus

resultados. O maior deles é a ação permanente em grande

escalai sem experimentação e testes prévios. Dessa formal

não se possibilitam acertos, melhorias e correções de rumos

nos descaminhos dos programasl contribuindo para seu

Insucesso.

O penúltimo pecado é a incapacidade, ou falta de von

tade política, de aprender com experiências anteriores.

Cerram-se os olhos para exemplos progressos, de forma tal

que não reste outra alternativa a não ser o recomeço. Ao

mesmo tempo em que se opta por um caminho radicalmente

novo, evita-se o reconhecimento dos acertos de gestões

anterioresl chancelando-se apenas as suas falhas.
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Por fim, o que Drucker chamou de o «mais danoso e mais

comum dos pecados mortais do administrador público»

(1990, p. 39) - o resistência a abandonar programas e

ações obviamente reconhecidos como falhas e cujas cor

reções não seriam possíveis ou não se justificariam. Não

entram em questão, assim, a utilidade dos programas ou o

cumprimento de seus abjetivos, optando-se por gastos infun

dados necessários à sua manutenção contínua.

Note-se que essas são práticas razoavelmente comuns na

Administração Público, ainda mais em tempos e áreas de
profissionalismo por vezes claudicante. Se não garante uma

melhor eficiência dos programas, o combate a esses seis

pecados é pré-requisito poro o funcionamento daqueles.

Drucker lembra ainda que o fracasso de um programa não

precisa ser determinado pela ocorrência simultânea dos seis

pecados - dois, por si só, combinados de qualquer forma, iá
garantiriam o insucesso da empreitada.

Considerações finais
o 'guru dos gurus' do âmbito empresarial caracteriza-se,

no tocante à Administração Público, pelo manifestação de

projeções que, entre acertos e erros, resvalam nas armadi·

lhas da História. Caso exemplar é sua previsão sobre a

União Soviética, citada anteriormente. Ao apostar na queda

desse Império, justificando-a com motivos muitos similares

aos reais, esbarrou justamente na proieção referente à po

pulação soviêtico no ano 2000.
Não são, porém, as extrapolações e ilações futuristas de

Drucker que mais importam em sua obra. No tocante à
Administração Público, ocupo papel central sua análise con

juntural, elaborada, não raro, no epicentro dos aconteci

mentos. Novamente, seu texto, também nesses casos, é mar

cado por observações perspicazes, e, por vezes, originais,

como em sua discussão acerca dos 'trabalhadores do co

nhecimento' e da Sociedade da Informação, antes mesmo

do década de 1960.

As percepções argutas do autor contrastam com um prag

matismo latente, que, não raro, recheia-se de conteúdo sim

plisto. No munda de Drucker, governos são fracos e

titubeantes, submetidos a uma lógica administrativa irra

cional e comummente ineficiente; trabalhadores convivem

com o desamparo, no vazio deixado pelo Estado e no bojo

do enfraquecimento de seus sindicatos, oro carentes de

funçães práticos - o informação, consolidado na idêio de
conhecimento, é a única alternativa a um grande contin-

gente de pessoas. Saídas coletivas ofuscam-se em cores des

botadas de um passado distante, contrastando com o indi

vidualismo que fundamenfa e põe em funcionamento a rea

lidade contemporâneo.

Como provocação para uma necessária crítica de tão

extensa, quanto transformadora, produção no campo da

Administração Pública, destacamos alguns pontos, que, cer

tamente, devem estar presentes em qualquer esforço de

análise do pensamento de Drucker:

• Seu viés capitalista, que, mesmo quando reconhece a crise

do modelo nos nossos tempos, visualiza sua superação

em uma sociedade 'pós-capitalista', o que sugere a fata

lidade de continuação dos cânones que presidem esse

paradigma econômico;

• Uma tendência para olhar a periferia a partir do centro, e,

perigosamente, supor um grau de universalidade à suo

análise, que confronto a natureza histórico e cultural do

fenômeno administrativo;

• A já referido visão pragmática do ato de gerir, a qual,

identificada como o traço mais característico do pensa

mento da culturo de suo pátrio de odoção, restringe o

alcance desse pensamento 00 microcosmo de um único

segmento social, ainda que seja forçoso reconhecer que

esse operou uma extraordinária transformação no contex

to da Economia e da Gestão no mundo contemporâneo.

Independentemente de folhas e iloçães, o obro de Peter

Ferdinond Drucker, no que tange à Administroção Público,

merece ser observada e estudada no presente, seja por sua

amplo difusão, seja por suas investidas diretas e objetivas

sobre o cotidiano e sobre a prática da Gestão. Em um

mundo marcado por mudanças frenéticas, análises que aju

dem a compreensão do presente, no intuito de se buscarem

respostas para o futuro dinâmico, são fundamentais - ainda

mais em tempos turbulentos.•
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