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Eu costumo olhar o mundo dos homens como hábitat de seres humanos razoáveis no 

ínterim em que interesses particulares, por vezes inclinações individuais, não se interpõem 
entre as pessoas e os personagens sérios ou bons meninos e boas meninas que representam. 
Em jogo interesses pessoais, chocam-se o ente real e o personagem, provocando acentuada 
mudança de comportamento que revela, não raro, facetas de personalidade peculiares dos 
envolvidos nem sempre, ou quase nunca, acorde o personagem representado, verificando-se 
casos de abrangente espectro de atropelamento do direito de ser das gentes compreendido 
nos limites da lei, tendência de deletéria encapsulação nas próprias instâncias, largo passo 
em direção ao radicalismo, com as graves repercussões observadas. 

 
A forma de ver o mundo de determinados indivíduos e grupos reclama a conversão de 

suas regras particulares em exigências para os demais, deformação que pode extremar-se ao 
radicalismo de consequências imprevisíveis. Nesta época enlouquecida, de tímida vocação 
ética e frequente frouxidão moral, analisando-se isentamente o panorama geral, constata-se, 
vivemos tempos estranhos. 

 
(…), fica claro que não há uma resposta 
única para combater o surto de barbárie. 
Antes e preciso compreendê-lo. (Dorrit 
Harazim, p. 16) 
 
Quem, entretanto, quer compreendê-lo? A quase generalidade das pessoas, segundo a 

experiência, neste ponto, passa a parecer-se muito com a Dorinha (Veríssimo, p. 17). 
 
A Constituição Federal do Brasil é um documento sábio, valioso; não deixa espaço às 

manifestações ferrabrases, de época ou moda, e.g., o inciso VI do seu Artigo 5º. Diz com as 
minúcias necessárias exatamente o que quer dizer. Não é vaga ou cúmplice, mas senhora de 
sua firme orientação. A legislação, a seu teor, não tem palavras supérfluas, nem se permite 
lacunas a serem preenchidas ao arrepio da intenção do legislador. É antídoto contra alguns 
senhores, boa parte deles desocupada, que se aplicam em sua liça de interditar a cidadania; 

até já o conseguiram, de certo modo, quando se trate de caráteres pusilânimes ou indivíduos 
desinteressados demais para desempenhar bem o papel de cidadão. Ainda assim deve haver 

“vida após a interdição” (José de Matos e Luiz Cláudio Almeida, p. 17). 
 
O bom cidadão não necessita da cidadania gerenciada por ninguém além dele, assim 



como não almeja viva de gerentes o seu país — uma empresa, sim, em seu mais completo 
sentido. Gerentes não têm conselheiros, observam diretrizes, cumprem e fazem cumprir na 
sua esfera de ação rotinas administrativas, comerciais, técnicas e operacionais. Deles não se 
espera muito mais do que isso. A empresa/país, inverta os termos, se quiser, precisa de um 
bom Controller. Queira ver neste blog meus posts sobre Controladoria: 
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                                                                                                               Controllers têm, 

precisam ter visão global dos empreendimentos sob sua ação, números, referenciais frios e 
implacáveis, e precisam saber e querer interpretá-los, independentemente de terem os seus 
auxiliares diretos especialistas em cada área abrangida por seu departamento. Integrando a 
cadeia de comando sem participar do dia a dia do empreendimento, sua divisa é: O negócio 
deve proporcionar lucros, resultados positivos, não explicações. Não têm de ser políticos — 
em algumas grandes empresas isso existe. Conciliadores em qualquer circunstância, devem 
impor-se os limites da dignidade pessoal e profissional. Se política é a arte do afago, isso é 
algo de que não podem cogitar; diretos, educados, transparentes, hão de ser lhanos de trato. 
Deles partem as recomendações de correções de rumo e os meios de fazê-lo, cabendo-lhes a  
apresentação de projetos, a sugestão de normas e a asseguração de serem cumpridas. É sua 
a responsabilidade total e indeclinável de manter o orçamento nos eixos, dando ciência aos 
acionistas do não cumprimento de suas recomendações nesse sentido, quando ocorrer, com  
pedido de providências. Hão de ser cautelosos quanto a compromissos, com as promessas; 
descuidados neste particular, estarão presos num círculo de giz. E, devem ser profissionais, 
sobretudo, pois o acionista/contribuinte nunca tem em mente aplicar recursos/destinar o seu 
voto a uma Maria Antonieta. Salvo os condenáveis casos de interesse pessoal, não existem 
eleitores, existem contribuintes a quererem de volta uma empresa, um país na exata medida 
do dinheiro pago em impostos. É uma exigência do investidor consciente, da boa cidadania 
que faz do contribuinte um acionista, cujos lucros devem estar configurados num país nobre 
de instituições que respeite e preze sua gente, além de independente, soberano.  



 
Tudo isso vale para gestores privados, governantes e políticos, que devem (deveriam) 

ser legalmente destituídos de suas funções não só por improbidade, mas, de modo especial, 
por incompetência, sem conhecimento de causa, além da má-fé, se prometeram, de antemão 
sabendo haverem acenado com o irrealizável. Não faz sentido acionistas e contribuintes se 
tornarem reféns de incompetentes e maus administradores, da desídia e da má-fé.  

 
Nota-se certa confusão entre gerência e direção (Odemiro Fonseca, p. 17), inobstante; 

um bom gerente somente faz as normas funcionarem e decide nos estreitos limites de suas 
funções. Casos há, contudo, de pretendentes a converterem sua vocação gerencial, opiniões 
e inclinações pessoais em regras gerais que, eventual e marginalmente, podem estar prenhes 
de deformidades, e que, escrevendo livros, aspiram a transformá-las em normas gerenciais 
da cidadania e da liberdade dos outros, mesmo a religiosa, inquestionável (CF, Artigo 5º, 
VI). Negar o que a Constituição assegura e qualquer Sociedade civilizada respeita — não a 
religião em si, mas o direito de professá-la — é uma grave deformidade. Não seria esse o 
caso do Sr. Richard Dawkins? O papel a que se propôs esse senhor, contudo, está mais para 
ingerência do que para gerência, com a agravante de que ignora as limitações desta última. 
Terá ele noção exata do que implica o direito das pessoas? Mais uma vez Cacá Diegues: 

 
O bom candidato a qualquer coisa é o que 
admite, como Rosa Luxemburgo, que a  
liberdade é, antes de tudo, a liberdade do 
outro. (p.17) 
 
Violadas as garantias constitucionais e legais, marcos civilizatórios, ausentes os bons 

costumes, a decência e o respeito ao ser humano, o que resultar é pura barbárie.  
__________________ 
 
Citações de Dorrit Harazim e Cacá Diegues; referências a Luís Fernando Veríssimo, 
José de Matos, Luiz Cláudio Almeida e Odemiro Fonseca: Em O Globo de domingo, 
7, Primeiro Caderno, pp. citadas. 
__________________ 
 
O refazimento deste texto, que findou por estendê-lo, deve-se à minha disposição, na 
última segunda-feira, de "sumir" das telas dos computadores dos renitentes "fiscais" e 
lá sei eu mais o que, permanentes invasores das minhas máquinas. Justiça, porém, se 
faça; nisso, que também não sei como classificar — e não estou nem um pouquinho 
preocupado a respeito — os caras são muito bons. Questão de prática, né? Quanto a 
mim, este pobre 'catamilhógrafo', em virtude do sistema, usei um teclado francês e dei 
uma cochilada na revisão. De qualquer modo, aqui entre nós, deixar passar cúmplice, 
país, entre outras três ou quatro palavras sem acento, arre! Que coisa horrível! Depois 



do jogo da Seleção não vou para a cama, vou dormir de joelhos, eu mereço. Verdade! 
__________________ 
  
 

 
 
 
 

 
 


