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A próxima
sociedade e o
management
A sociedade em que vivemos mudará muito nas próximas
décadas e desenhará um novo ambiente para os negócios.
Quais suas características? A mobilidade social será maior
e a força de trabalho estará dividida em duas. Highlights
do novo livro de Peter Drucker

D

ez anos depois de publicar Administrando para o Futuro, e sete depois de Administração em Tempos de Grandes Mudanças, em seu mais recente livro, Managing in the Next
Society, Peter Drucker explora as tarefas imprescindíveis da alta gerência nas primeiras décadas do século XXI. Ele parte de uma minuciosa descrição do cenário de negócios
mais provável, determinado pela análise das tendências atuais mais marcantes e de suas
conseqüências mais lógicas, à luz de circunstâncias históricas esclarecedoras por suas semelhanças com as atuais.
“Já acreditei numa nova economia”, começa dizendo o mais reconhecido dos teóricos da
administração. Drucker explica que isso ocorreu em 1929, quando era estagiário nos escritórios europeus de uma grande empresa de Wall Street. Seu chefe, um economista europeu,
estava convencido de que o boom de Wall Street duraria para sempre, e o havia demonstrado de forma “conclusiva” em um livro seu. Dois dias depois da publicação, ocorreu o crash
da bolsa.

Sinopse
O maior guru do management de todos os tempos, Peter
Drucker acaba de escrever um novo livro: Managing in the
Next Society, lançado inicialmente no Japão e previsto para
chegar este ano ao Brasil. A seguir, HSM Management
antecipa com exclusividade suas principais idéias –uma das
mais surpreendentes é a previsão de que aumentará a
mobilidade social, a partir do acesso à educação formal.
Outra característica importante será a existência de
duas forças de trabalho distintas à disposição dos empregadores: a das pessoas de menos e a de mais de 50 anos de
idade. As empresas deverão remunerá-las também de
modos diferentes: as primeiras necessitarão de renda
constante e emprego estável; as segundas poderão cuidar
dos trabalhos temporários.
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Enfim, os pilares de uma empresa serão modificados:
1) o significado da produção é o conhecimento, que é
propriedade dos trabalhadores do conhecimento e é
facilmente transportável; 2) há cada vez mais trabalhadores externos, temporários ou com dedicação parcial;
3) a concentração do negócio inteiro dentro da empresa
não funciona mais, pois o conhecimento necessário
para uma atividade é altamente especializado e sai
muito caro contratar todos os funcionários que têm
um dos conhecimentos necessários; 4) agora o cliente
possui a informação; e 5) restam poucas tecnologias
únicas; as indústrias precisam dominar muitas tecnologias diferentes, com as quais nem sempre estão
familiarizadas.
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Setenta anos mais tarde, em meados dos anos 90, Drucker voltaria a ouvir falar de um
boom perpétuo do mercado acionário, dessa vez impulsionado pela nova economia. “Senti
que já havia estado ali”, escreve em Management in the Next Society, elaborado quase em sua
totalidade antes dos atentados de 11 de setembro de 2001 (exceto dois capítulos).
A seguir, apresentamos alguns destaques do que Drucker propõe em seu novo livro.

A Revolução da Informação
O impacto psicológico da Revolução da Informação, como o da Revolução Industrial, tem
sido enorme. Talvez seja até maior no que se refere à forma como as crianças aprendem.
O verdadeiro impacto revolucionário está começando a ser sentido. Não foi originado pela
“informação”, pela “inteligência artificial” ou pelo efeito dos computadores sobre a tomada
de decisões, as políticas ou a estratégia, mas por algo que praticamente ninguém prognosticou: o comércio eletrônico, que é o explosivo surgimento da Internet como um dos
principais canais –se não o principal– para a distribuição mundial de bens, serviços e postos de trabalho profissionais e gerenciais.
A ferrovia foi o elemento verdadeiramente revolucionário da Revolução Industrial. Além
de criar uma nova dimensão econômica, modificou rapidamente a “geografia mental” do
povo, expandindo os horizontes do homem comum. O comércio eletrônico é para a Revolução da Informação o que a ferrovia foi para a Revolução Industrial: um passo evolutivo
totalmente novo, sem precedentes e absolutamente inesperado.

Os presidentes de empresas e a informação
A primeira conferência de administração de que se tem notícia foi convocada em 1882,
pelo Escritório Postal Alemão. Só foram convidados os presidentes de empresas. O tema
tratado era como não ter medo ao telefone; entretanto, ninguém compareceu. Os presidentes se sentiram insultados. A idéia de que eles utilizariam o telefone era inaceitável. O telefone era para os subordinados.
A maior parte dos presidentes executivos acredita que é tarefa dos diretores de tecnologia
da informação (TI) identificar a informação que necessitam. Estão errados. O diretores de TI
fabricam a ferramenta; como usuários, são os presidentes que devem decidir como utilizá-la.
Eles têm de aprender a assumir a “responsabilidade da informação”.
A maioria das empresas tem dois sistemas de informação. Um está organizado em torno
do fluxo de dados; o outro, ao redor do antigo sistema contábil, cujo estado é deplorável. As
mudanças que veremos nos próximos 20 anos nas tecnologias da informação não são nada
se comparadas às que se registrarão na contabilidade.
O problema da contabilidade é simples. Quer se trate de uma loja de departamentos, de
uma universidade ou de um hospital, permite-nos saber quanto dinheiro entra e quanto sai
e para onde vai esse dinheiro. Contudo, não podemos relacionar os gastos com os resultados. Ninguém sabe como fazê-lo.

Empresas, comércio, mercados
Em 15 anos a administração do poder dentro de uma corporação será substancialmente
diferente. Estamos observando uma mudança fundamental na estrutura da propriedade das
empresas, e isso vem acompanhado de mudanças na administração do poder.
Um dos maiores erros que cometi durante minha carreira foi cunhar, em meados da década
de 1940, o termo “profit center” (centro de lucros). A verdade é que nas empresas só existem
centros de custos. O único centro de lucros é um cliente cujo cheque não foi devolvido.
Se você tem 30% do mercado, é um gigante. Isso significa, porém, que 70% dos clientes
não compram seu produto ou seu serviço. Esses “não-clientes”, sobre os quais você sabe
muito pouco, são muito importantes como fonte de informação, pois ajudam a estimar quais
serão as mudanças que afetarão seu setor.

A economia mundial
Os tipos de câmbio flutuante vêm dando lugar a uma extrema instabilidade das divisas,
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A alta gerência

Não mais será

que, por sua vez, têm gerado uma enorme massa de “dinheiro mundial”. Esse dinheiro não
é criado por uma atividade econômica como o investimento, a produção, o consumo ou o
comércio, mas, principalmente, pelo comércio de divisas. É totalmente anônimo e, em grande medida, virtual. Porém seu poder é real. Seus movimentos têm maior impacto do que os
fluxos de comércio ou os investimentos.
A teoria do comércio internacional admite como fato que o investimento acompanha o
comércio. A maioria das pessoas pensa em “comércio internacional de bens” quando ouve
falar de comércio internacional. No entanto, cada vez mais o comércio acompanha o investimento. Os movimentos de capitais, mais do que os movimentos de produtos, são o motor
da economia mundial.
Na economia global, as empresas multinacionais se vêem forçadas a converter-se em transnacionais. A multinacional é uma companhia nacional com subsidiárias no exterior. As transnacionais, por sua vez, têm apenas uma unidade econômica: o mundo. Além disso, embora
não estejam totalmente fora do controle dos governos nacionais, costumam considerar a si
próprias como entidades separadas.

uma extensão

Notas sobre a sociedade que se avizinha

de amanhã
será um órgão
distinto e
separado:
representará
a companhia.

da gerência
operacional

A nova economia poderá ou não se materializar, mas não resta dúvida de que a próxima
sociedade estará conosco em breve. No mundo desenvolvido, e provavelmente também nos
países emergentes, essa nova sociedade será bastante diferente da que conhecemos e do que
a maioria das pessoas espera.
A próxima sociedade será uma sociedade do conhecimento, e os trabalhadores do conhecimento serão o grupo dominante da força de trabalho. Ela terá três características principais:
desaparecimento de fronteiras, porque o conhecimento viaja com mais facilidade que o dinheiro; mobilidade ascendente, por meio da educação formal; e potencial tanto para o fracasso como para o êxito.
A nova economia do conhecimento dependerá dos trabalhadores do conhecimento, entre os quais estarão não apenas os que possuem importante formação teórica, como médicos, advogados, professores, contadores ou engenheiros químicos, mas também os “tecnólogos do conhecimento”: técnicos em computação, desenvolvedores de software, técnicos em
laboratório de análises clínicas, tecnólogos da produção e técnicos paralegais.
Assim como ocorreu com a agricultura, o declínio da produção fabril provocará uma
explosão de protecionismo, não necessariamente por meio de impostos, mas de subsídios,
quotas e regulamentos de todos os tipos. É provável que surjam blocos regionais que comercializarão livremente entre si, porém serão altamente protecionistas em relação aos mercados externos. A União Européia, o Nafta e o Mercosul já apontam para essa direção.
Na maioria dos países, e em boa quantidade de grandes empresas, a alta gerência ainda é
vista como uma extensão da gerência operacional. A alta gerência de amanhã será um órgão
distinto e separado: representará a companhia. Uma de suas principais tarefas será balancear as necessidades de resultados de curto e longo prazo com as demandas dos diversos
grupos de interessados: clientes, acionistas (em especial investidores institucionais e fundos
de pensão), trabalhadores do conhecimento e comunidades.
Em 2030, na Alemanha –a terceira maior economia do mundo–, quase a metade da população adulta terá mais de 65 anos (hoje são 20%). A menos que o índice de natalidade se recupere, a população com menos de 35 anos diminuirá duas vezes mais rápido do que aumentará a
população madura. O resultado será que a população total, hoje de 82 milhões, declinará para
70 ou 73 milhões. A do Japão, segundo prognósticos, se reduzirá dos atuais 125 milhões para
cerca de 95 milhões. E algo parecido ocorrerá na maioria dos países desenvolvidos.
A expectativa de vida tem crescido em ritmo constante nos últimos 300 anos, mas o declínio do número de jovens é algo novo. Até no máximo o ano 2030, a idade mínima para se
aposentar estará entre 70 e 80 anos em todos os países desenvolvidos, e os benefícios para os
aposentados saudáveis serão substancialmente mais baixos que os atuais.
Os mercados do mundo desenvolvido têm estado dominados por valores, hábitos e preferências da população jovem. Algumas das mais instigantes e rentáveis empresas da última
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metade do século passado, assim como a indústria automobilística, devem grande parte de
sua prosperidade ao crescimento da população jovem e ao alto índice de formação de famílias entre os anos 1950 e 2000.
No futuro haverá duas forças de trabalho diferentes, integradas pelas pessoas de menos e
de mais de 50 anos. É provável que ambas tenham diferenças acentuadas quanto a necessidades, comportamento e modalidades de trabalho. O grupo mais jovem precisará de receita
constante e de emprego estável. O crescente grupo mais velho terá muito mais opções e
poderá combinar, na proporção que lhe convier, trabalhos tradicionais e não-convencionais
e tempo de lazer.

De ontem para hoje
“Minha segunda carreira” e “a segunda metade de minha vida” já se converteram em
expressões da moda nos Estados Unidos. É cada vez mais comum que os funcionários peçam
aposentadoria mais cedo, não para deixar de trabalhar, mas para adotar uma segunda carreira de forma menos convencional (trabalho independente, temporário ou com dedicação
parcial).
Há um século, a imensa maioria das pessoas, nos países desenvolvidos, trabalhava com as
mãos: no campo, no serviço doméstico, nas fábricas ou em pequenos negócios artesanais.
Cinqüenta anos atrás, a proporção de trabalhadores braçais havia diminuído pela metade
nos EUA, embora os trabalhadores fabris continuassem sendo o maior dos segmentos (35%
do total). Hoje, menos de um quarto dos trabalhadores norte-americanos vive do trabalho
manual, e sua participação na força de trabalho caiu para 15%.
Os trabalhadores do conhecimento têm duas necessidades principais: educação formal
que os habilite a ingressar no mercado do conhecimento e formação contínua ao longo de
sua vida para se manterem atualizados. Durante séculos, os profissionais de alto conhecimento (médicos, religiosos, advogados) tiveram a sua disposição uma educação formal. Por
sua vez, os tecnólogos do conhecimento (em computadores, fabricação, educação) não dispõem de preparação organizada e sistemática senão em uns poucos países.
O dinheiro é tão importante para os trabalhadores do conhecimento como para qualquer
outro, só que para eles não constitui o critério principal nem é substituto do desempenho e
da realização profissional. Em claro contraste com os trabalhadores de ontem, para quem o
trabalho era, antes de mais nada, um meio de vida, a maior parte dos trabalhadores do
conhecimento o vê como um modo de vida.
As cinco crenças básicas sobre as empresas têm sido: 1) a empresa é o dono, e o funcionário o servidor; 2) a grande maioria dos funcionários trabalha em tempo integral; 3) a forma
mais eficaz de produzir algo é concentrar tudo em um mesmo local; 4) os fornecedores, em
especial os manufatureiros, têm poder de
Saiba mais
mercado porque contam com informações
Peter Drucker é o “pai da administração moderna”
(sobre o produto ou serviço) que o cliente
não possui, nem precisa ter, contanto que conPeter Drucker é o mais renomado dos pensadores de
fie na marca; e 5) a determinada tecnologia
administração. Presidente honorário da Drucker Foundation e professor
corresponde um, e apenas um, setor, e a um
de ciências sociais da Claremont Graduate University, Califórnia, EUA, essetor corresponde uma, e apenas uma, tecnocreveu muitos artigos e mais de 30 livros. O pensador tem produzido ao
logia.
longo de sua carreira uma mistura única de rigor intelectual, popularizaAtualizadas, essas crenças deveriam ser
ção, praticidade e profundo conhecimento das tendências cruciais, como
expressas hoje assim: 1) o significado da prodefiniu Robert Heller, fundador e editor de uma das maiores revistas de
dução é o conhecimento, que é propriedanegócios inglesas, a Management Today.
de dos trabalhadores do conhecimento e é
Pode-se afirmar que não há teoria de management que não parta da
facilmente transportável; 2) há cada vez mais
trabalhadores externos, temporários ou com
obra de Drucker. Entre seus livros mais recentes figuram Desafios Gerendedicação parcial; 3) a concentração do neciais para o Século XXI, Administrando em Tempos de Grandes Mudanças
gócio inteiro dentro da empresa não funcioe Sociedade Pós-Capitalista, todos publicados pela editora Pioneira, atuna mais, pois o conhecimento necessário para
almente Thomson.
uma atividade é altamente especializado, e
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ficará cada vez mais caro atingir uma massa crítica para cada tarefa principal dentro da
empresa, enquanto os custos das comunicações se tornaram insignificantes; 4) agora o cliente possui a informação; e 5) restam poucas tecnologias únicas; as indústrias precisam dominar muitas tecnologias diferentes, com as quais nem sempre estão familiarizadas.

O futuro da empresa
Uma coisa é certa: no futuro, não haverá somente um tipo de empresa, mas vários.
Uma importante tarefa da alta administração na próxima sociedade será equilibrar as três
dimensões da empresa: como organização econômica, como organização humana e, cada
vez mais, como organização social.
A empresa, como a conhecemos, sobreviverá? De certo modo, sim. Entidades semelhantes
a empresas terão de coordenar os recursos econômicos na próxima sociedade. Jurídica e,
talvez, financeiramente, a próxima empresa se parecerá muito com a atual, porém não constituirá um modelo único; haverá, sim, uma gama de modelos para escolher. E também se poderá optar entre vários modelos de direção.
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