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Peter Drucker (1909-2005), austríaco, advogado por formação, é considerado por muitos o pai da 

administração moderna, tendo dedicado sua vida e publicado diversos livros na área de gestão, a 

despeito de sua formação em Direito. Muitas de suas ideias, inclusive, foram fortemente 

contestadas e mal vistas por governos europeus, como o da Áustria e o da Alemanha, que 

defendiam uma presença mais abrangente do Estado, na busca do bem-estar social.  Para o autor, 

no entanto, o Estado deveria ser menor, pouco burocratizado e privatizar o máximo possível de 

suas funções.  

Para poder desenvolver suas ideias, Drucker muda-se para a Inglaterra e, posteriormente, para os 

EUA, países de orientação mais liberal e que comungavam com seus princípios. 

Como consultor de diversas empresas e professor universitário na área das ciências sociais, teve 

condições de se dedicar ao estudo da economia e da evolução do sistema capitalista, reunindo 

elementos que possibilitaram a publicação de diversos livros sobre o tema. 

Em uma de suas últimas obras, “Sociedade Pós-Capitalista”, Drucker atinge, ao mesmo tempo, o 

auge e o fim desse sistema, uma vez que busca mostrar a transição do capitalismo para outro 

modelo econômico, ao qual denomina pós-capitalista, centrado no conhecimento e, não mais, no 

capital. Para isso, descreve a evolução dos sistemas econômicos desde a Antiguidade até os tempos 

atuais, evidenciando como nesse processo de transformação gradual ao longo da História podemos 

observar a passagem de uma economia cujos recursos principais são o capital, a terra e o trabalho, 

para uma sociedade que tem o conhecimento como principal recurso das organizações e fonte de 

riqueza. 

O autor destaca como, inicialmente, o conhecimento é visto como uma habilidade, não tendo 

utilidade. O filósofo Sócrates o considerava como um meio para atingir o autoconhecimento e a 

maturidade intelectual. Os filósofos orientais também comungavam dessa ideia, uma vez que viam 

o conhecimento como uma forma de atingir a sabedoria. 
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O que se tinha, portanto, era a techné, ou seja, não havia uma aplicação específica para 

determinado saber, sendo o mesmo adquirido mediante uma atividade repetitiva e própria de um 

determinado ser, não havendo, dessa forma, princípios gerais que o norteiem. (COTRIM, 2002) 

Outros filósofos, como Heráclito, relacionavam o conhecimento ao processo de percepção das 

mudanças, ocorridas a todo o momento.  

Platão considerava essencial ir do mundo sensível ao inteligível, buscar a razão das coisas, 

separando-se, de certa forma, do objeto, abstraindo suas pré-concepções e pré-juízos. 

Assim, percebe-se que a visão do conhecimento, na Antiguidade, era de algo voltado para o 

indivíduo, e relacionado à experiência pessoal de cada um. 

Alguns movimentos transformadores ao longo da História permitiram romper com a ideia do 

conhecimento atrelado ao ser, como a defendida acima, e colocá-lo relacionado ao fazer. 

No século XIII, uma revolução nas artes e o acesso a novas tecnologias, a partir das viagens de 

Marco Polo ao Oriente, permitiram ao mundo europeu conhecer mais acerca da produção cultural 

e científica do Oriente.  

Outros elementos, como a substituição do latim pela língua própria da região e as universidades 

como centro de cultura, permitiram, igualmente, a difusão da informação e do conhecimento de 

maneira mais extensa. 

Nessa época também, o surgimento das cidades como grandes centros comerciais provocaram uma 

efervescência cultural, colocando em confronto diferentes povos, culturas e experiências, 

possibilitando maior interação e produção de novos conhecimentos. 

Elemento fundamental foi o retorno à lógica Aristotélica, sistema de pensamento dedutivo que 

validava o raciocínio. Ou seja, a partir de determinadas premissas podia-se chegar a conclusões 

lógicas a respeito de determinado objeto (VAZ, 2008) 

Os séculos XV a XVII são marcados pela (re)invenção da imprensa, por Gutenberg, pela Reforma 

Protestante, pela Renascença, pela descoberta do Novo Mundo e por investigações científicas. 

A “invenção” da imprensa permitiu a reprodução de livros e manuscritos de maneira mais ágil e 

extensa.  

A Reforma Protestante teve papel fundamental uma vez que um de seus legados foi o forte 

incentivo à educação, à utilização das línguas nacionais e da literatura (DAVIDSON, 1991) 
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O Renascimento aparece como o período marcado pela transformação de diversos aspectos da vida 

humana, provocando transformação nas relações sociais e econômicas, como também na cultura, 

na ciência, na política e na religião, permitindo a passagem do mundo medieval, feudalista, para o 

mundo capitalista. (MARTIN, 2003) 

A percepção do homem enquanto agente da própria transformação fica mais patente e prevalecem 

a racionalidade e as evidências empíricas, incentivando a pesquisa o que, consequentemente, 

acabou por desenvolver diversas inovações que permitiram, mais ainda, o avanço das sociedades 

em diversas áreas, como a física, a medicina, astronomia, filosofia, engenharia e outras. (BURKE, 

1998). 

Durante o século XVIII ocorre uma grande revolução em termos de aumento de produtividade, 

dada a evolução do conhecimento que passa a ser, efetivamente, aplicado ao saber fazer e ao 

trabalho, surgindo o conceito de tecnologia (techné + conhecimento). A grande obra dessa época, a 

Encyclopédie, organizada por Diderot e D’Alembert, reuniu e sistematizou diversos saberes e o 

conhecimento de diferentes ofícios, de maneira a facilitar o aprendizado a qualquer um que se 

dispusesse a aprender. (DRUCKER, 1993). 

O século XX é marcado como o século das grandes transformações tecnológicas, sobretudo com o 

advento da ciência da informação e dos computadores, capazes de armazenar e processar 

informações em velocidades elevadas, e de desenvolver atividades que elevam, sobremaneira, a 

produtividade. 

Outro elemento marcante desse século foi a ocidentalização da História e das civilizações, ou seja, a 

universalização do mundo segundo os padrões ocidentais. (DRUCKER, 1993) 

Para o século XXI, Drucker considera que o conhecimento será o principal meio de produção, 

superando o capital. Ele prevê uma mudança radical na ordem econômica e social da Era do 

Capitalismo e da Nação-Estado para uma Sociedade do Conhecimento e uma Sociedade de 

Organizações. 

Segundo o autor, o conhecimento produzirá, cada vez, mais conhecimento. Considera, porém, que 

isso exige um forte esforço de gestão, de educação e do papel da escola na sociedade, que deverá 

considerar os novos padrões de exigência, novas habilidades e competências dos futuros 

profissionais, para que os mesmos possam, a partir dos conhecimentos adquiridos, serem capazes 

de criar mais conhecimento, aumentando a produtividade (DRUCKER, 2003). Dessa forma, as 

organizações passariam a ser “organizações do conhecimento” e os profissionais ganhariam ainda 

mais importância no processo produtivo, uma vez que, a partir deles, a sociedade pós-capitalista 
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poderia ser vista, também, como uma sociedade dos trabalhadores do conhecimento. 

Deve-se considerar, no entanto, que para que esses novos empregados possam contribuir 

positivamente, as organizações devem possuir estruturas flexíveis, descentralizando o poder 

decisório e abolindo a hierarquia, atuando de maneira mais horizontal de modo a permitir que 

todos trabalhem conjuntamente, desenvolvam parcerias, e possam apresentar suas opiniões e 

projetos sem temor. 

Alguns autores de áreas diversas o influenciaram, como o economista austríaco Ludwig Von Mises e 

o criador da psicanálise, Sigmund Freud. Do primeiro, herdou as ideias liberais, que o posicionaram 

contra o estado de bem-estar social e a importância da desburocratização. De Freud, aproveitou os 

estudos relacionados aos aspectos humanos, psicológicos e de poder, para analisar o 

comportamento dos indivíduos, sejam como gestores, funcionários ou consumidores (RODRIGUES, 

2006). 

Interessante a relação que se pode fazer, também, com outros teóricos que pensaram o 

desenvolvimento econômico, como Schumpeter, em sua obra Ciclos Econômicos (2011). Nesse 

livro, o autor defende que a verdadeira mudança de patamar de desenvolvimento de uma 

sociedade ocorre quando há um salto de conhecimento, permitindo, assim, o surgimento de 

técnicas e equipamentos inovadores no processo produtivo. 

Se nos reportarmos à obra O Capital, de Karl Marx, pensador criticado por Drucker, nota-se que há, 

também, indicações com relação à superação do capitalismo, a partir do desenvolvimento das 

forças produtivas, intrínseco a esse sistema, o que implica, também, um processo constante de 

aplicação do conhecimento a outros conhecimentos já criados. O próprio Drucker (1993, p.21) cita, 

em sua obra “As mesmas forças que destruíram o marxismo enquanto ideologia e o comunismo 

enquanto sistema social estão, contudo, a tornar também o capitalismo obsoleto”. 

É claro, contudo, que o porvir do capitalismo para Marx é distinto da sociedade imaginada por 

Drucker. Essa nova forma de organização social mais pluralista que transcende o Estado-Nação, na 

visão de Drucker transformado em um mega-estado, e exige uma reformulação dos sistemas 

políticos, privilegiando organismos supranacionais 

Pela linha seguida na obra Sociedade Pós-Capitalista, o conhecimento é intrínseco a todas as etapas 

da vida humana, desde a Antiguidade, mesmo que, às vezes, não seja visto como tal. Esse 

conhecimento é crescente ao longo dos séculos, permitindo-o assumir o papel de principal 

condutor da sociedade no século XXI. 

 



 

Intervozes: trabalho, saúde, cultura. Petrópolis, v. 1, n. 1, p 99-103, maio/ outubro 2016 

 

103 
 

REFERÊNCIAS  

BURKE, P. The European Renaissance: Centre and Peripheries. Blackwell, 1998. 

COTRIM, G. Fundamentos da filosofia: história e grandes temas, 15ª edição, São Paulo: Saraiva, 

2002. 

DAVIDSON, N.S. A Contra Reforma. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1991. 

DRUCKER, P. Sociedade Pós-Capitalista. Rio de Janeiro: Editora Conjuntura Atual, 1993. 

DRUCKER, P. O Melhor de Peter Drucker. São Paulo: Editora Nobel, 2003. 

MARTIN, J.J. The Renaissance: Italia and abroad. Rewriting Histories. Abingdon: Routledge, 2003. 

RODRIGUES, J. N. Peter Drucker – O essencial sobre a vida e a obra do homem que inventou a 

gestão. Porto: Editora Centro Atlântica, 2006. 

SCHUMPETER, J. Economic Cycles. Abingdon: Routledge, 2003. 

VAZ, H. C. L. Escritos de Filosofia IV - Introdução à ética filosófica. São Paulo: Edições Loyola, 2008. 

  


