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Este número é,
antes de tudo,

uma homenagem.
Homenagem

ao cientista social
eao cidadão

interuentiuo que foi
Peter Drucker.

Editorial
«ln memoriam»

Rmorte de Peter Drucker, a 11 de Novembro de 2005, ocorreu

quando o presente número da Revista Portuguesa e Brasileira de

Gestão estava totalmente definido e em processo de edição. Os

textos que publicamos em sua memária são, por isso, a homenagem pos

sível dado o curto espaço temporal disponível entre o seu falecimento e a

finalização do impressão da Revista.

Apesar desse facto, este número é, antes de tudo, uma homenagem.

Homenagem ao cientista social e ao cidadão interventivo que foi Peter

Drucker.

Ao longo de sete décadas, através de largas centenas de artigos e mais

de três dezenas de livros, Drucker alcançou uma posição ímpar no pen·

samento contemporâneo, fanto pela sua generalidade como pela sua

enorme produtividade.

Para além das facetas de pensador, jornalista, professor e consultor, o

que impressiona em Drucker é a sua profunda simplicidade e o seu

envolvimento social. Éesta faceta de cidadão rigoroso e empenhado que

nos permite compreender melhor a sua recomendação de substituirmos

«a procura do sucesso, pela procura da contribuição», como oportuna

mente sublinha Jim Collins na introdução à obra - O Diário de Drucker

de J. Maciariella (2004).

Esperamos que os textos sobre Drucker que publicamos nesta edição da

Revista provoquem no leitor curiosidade intelectual para visitar, ou revisi

tar, a obra deste genial autor, uma vez que a actualidade do seu pensa

mento seguramente permanecerá por muitos e largos anos.

Finalmente, um agradecimento aos autores dos textos sobre Peter

Drucker que agora publicamos, dada a celeridade com que responderam

à nossa solicitação e um apelo ao leitor para que explore os restantes arti·

gos desta edição, pois encontrará certamente matérias de grande interes·

se e actualidade.
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