
 NOTA:— 

1 — O nome correto do filho do ex-deputado federal Nelson Marchezan é Nelson Marchezan 
Júnior. Seu cargo é o de deputado federal, não de Senador, como constou do artigo passado.

2 — A sede do Banco de Desenvolvimento do BRICS fica em Xangai, não em Pequim. A propósito,
procure saber em detalhes o que é BRICS e qual é o papel do seu Banco de Desenvolvimento no 
âmbito da Organização.


O outono se está indo aos poucos, ouvem-se os “passos” do inverno. Dias nublados, já frios para os 
nossos padrões de temperatura, e tardes pesadamente escuras compartem o seu fim com o anoitecer 
apressado, semanas inteiras de convite à introspecção própria do recolhimento, às reflexões 
características do tempo fechado, meio que europeu, o efeito Staël.

Entro na muda, à espera de novas roupagens, as mesmas cores em tons mais definidos, reais; não 
fico jururu, apenas não consigo viver a grande mentira de invernos fabricados sem proteção contra o
relento. Invernos fabricados são o próprio relento pela supra realidade que criam, indissimulável, 
aparência de normalidade no brilho opaco do faz de conta, tudo inútil, nada à vera, não pode ser, 
não é; situações forjadas não produzem verdades, senão que veladas intenções limitadas pela 
incapacidade, simplesmente, de entender, alcançar, dar sentido às ilusões deliberadamente geradas.

O cenário é improvisado, os personagens, fugidios, se sabem inconsistentes, a orquestra é incapaz, o
tom estranho, o maestro não rege, fala, protagoniza-se, competências acidentais estão fora de 
contexto, peixes fora d'água, saltos incertos e mergulhos rasos; por serem competentes em suas 
águas, sabem que estão brincando de nadar, que não farão nada de efetivo, não chegarão a lugar 
nenhum por lhe faltarem as nadadeiras, que não têm, que não lhes foram fornecidas pelas fontes 
hábeis. Tudo é “por enquanto”, apenas invadiram o palco, sem cenário adequado; não sabem como 
monta-lo porque não os movem princípios consagrados, geralmente aceitos, as cenas são 
improvisadas, falta-lhes temática, sobram conveniências, projetos pessoais para futuro não muito 
distante. O pano de fundo será aquele que mais lhes aproveitar pessoalmente, sem unidade, 
consistência e racionalidade, uma colcha de retalhos, que, nem isso, sabem qual é, uma aventura, 
apenas uma aventura.

Um mínimo de visão empurrará seu detentor barco afora, para não afundar com ele, pondo a perder 
no nada as pretensões acalentadas. A situação é pior do que imaginávamos, do que imaginam, 
disseram, primeiro passo para o dizer “não dá para consertar, fazer melhor, estragaram demais”, este
blog preveniu quanto a isso artigos atrás. Então por que entraram, prometeram? Aparentemente não 
sabem sequer analisar os dados disponíveis, o que impede o equacionamento necessário, a 
tabulação e a solução competente. Uma aventura, nada mais que uma aventura!

Houve a época em São Paulo da banalização das Empresas de Consultoria; de repente muita gente 
achou que elas seriam a solução para as maiores dificuldades empresariais. A demanda por 
Consultores foi enorme, havia dentistas fazendo sem o mínimo treinamento esse tipo de trabalho — 
Nada contra os dentistas, desde que, profissionalmente, permaneçam nos consultórios dentários —, 
juro! Os salários dos Consultores experientes eram mirabolantes. Mas havia um problema sério, 
seríssimo: Os contratos eram fechados por vendedores, como quem vende uma partida de sapatos 
ou um lote de bijuteria, não por especialistas após análise da situação de cada Empresa, caso a caso;
o mote era “você tem um problema? Eu tenho a solução”. A imensa maioria das Empresas, 
especialmente as de família, chegava à Consultoria com problemas insolúveis face às suas 
expectativas, e pagavam preços irreais, algo como se o Consultor tivesse uma varinha de condão, 



batesse-a e resolvesse num átimo todos os problemas. Criaram-se situações absurdas. Reproduzo 
diálogo entre um competente Consultor contratado para um job determinado e o diretor de uma 
daquelas Empresas de Consultoria surgidas da noite para o dia, adaptadas a partir de núcleos 
empresariais completamente estranhos ao ramo. É rigorosamente real. 

— Aquela Empresa está insolvente; pode até ser consertada, mas será um trabalho 
árduo, de longo prazo.
— Nossa prática é a de permanecer num cliente por, no máximo, três meses.
— Quando a situação é complicada, em três meses as soluções estão em fase de 
implantação e algumas questões importantes estão ainda em fase de equacionamento 
por dependerem de estudos mais profundos, amplos e cuidadosos.
— Você não entendeu. Aqui na Empresa o dia mais importante da semana dos nossos 
Contultores é a sexta-feira, dia em que criam expectativas para evitar raciocínios 
maiores dos fins de semana dos nossos clientes, pegam o cheque de honorários do 
período e viajam para São Paulo.
— Expectativas falsas?
— Não necessariamente. Comece por recomendar um corte de pessoal.
— Sem análise dos quadros e funções existentes e sem estabelecer o perfil dos 
funcionários dos novos quadros e dos setores envolvidos, com descrição das funções e 
classificação de cargos e salários? É muita responsabilidade, e, de certo modo, uma 
espécie de fraude.
— Não assuma responsabilidades, dê a quantidade de funcionários a ser cortada para os 
gerentes dos departamentos e peça-lhes para fornecer-lhe a relação dos nomes a serem 
cortados.
— E se ele recusar-se?
— Recomende sua demissão, mas faça isso de saída, enquanto acreditarem que sabemos
fazer milagres.
— Não trabalho dessa maneira.
— Nós trabalhamos dessa maneira; faturamos, além de dinheiro, prestígio.
— Inventar com relação a empresas em dificuldades traz prestígio?
— Dizemos que estragaram demais a Empresa e que se tivéssemos sido chamados um 
pouco antes tudo se resolveria sem maiores problemas. Isso amplia o mercado porque 
em certa medida traz para nós Empresas que, em última análise, nem precisariam de 
Consultores, bastaria uma boa gerência que não fosse atrapalhada por ninguém.
— E por quê, numa Empresa privada, alguém atrapalharia uma gerência a ponto de 
colocar o negócio em dificuldades?
— Isso ultrapassa os seus limites, puramente operacionais.
— Não jogo esse jogo, estou saindo.
— E vai deixar para trás o monte de dinheiro e prestígio que lhe oferecemos?
— Não os quero, podem ficar com eles.

O Consultor encaminhou-se para a porta, o diretor levantou-se abruptamente, 
nervosamente, e disse em tom alterado de voz:

— Não se atreva a falar com ninguém sobre o que conversamos aqui.
— Fique tranquilo, ninguém saberá que caí numa arapuca, nem mesmo os incautos que 
os contrataram e pagam ou pagaram as fortunas cobradas por vocês.

Não se cortam funcionários ou ocupantes de quaisquer cargos por atacado, em especial 
sem uma ampla e profunda análise dos Setores envolvidos, rever-lhes os organogramas, 
cargos, funções e salários, analisar o fluxo de trabalho e as rotinas operativas, 
racionalizar os serviços, montar um novo organograma enxuto, funcional, eficiente. Isso



é consistente, mas demanda tempo e trabalho especializado. Além do mais, o corte de 
cargos e funcionários a pretexto de economia, quando de saída se pretendeu aumentar 
despesas a limites insuportáveis para a situação financeira do Empreendimento, e criar 
milhares de novos cargos, quando já se sabia que o número de funcionários existentes 
era exagerado, é coisa para deixar os acionistas absolutamente inquietos. Denota não 
apenas desconhecimento e incerteza quanto ao que fazer, mas, antes de tudo, deixa 
transparecer estreita conexão com práticas, digamos, inortodoxas, e não convence ou 
inspira confiança a quem tem o hábito de raciocinar.

O outono, de partida, o inverno, quase batendo à porta, os frios e curtos dias cinzento-
escuro que provocam o efeito Staёl trazem consigo mais do que meras reflexões; 
inauguram perfumarias cujo odor adocicado do início pode transformar-se numa 
fedentina insuportável.

Constituição Federal, Artigo 84: Compete privativamente ao Presidente da República:

Inciso VI — Dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento
de despesas nem criação ou extinção de órgãos públicos;

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

Inciso XIV — Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, (...) o presidente e os 
diretores do Banco Central (...).

Inciso XXV — Prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;

A Sra. Presidente da República não delegou as atribuições mencionadas nos incisos VI e
XXV, notadamente à Vice-Presidência, que não consta dos cargos aos quais as 
delegações de poderes podem ser feitas conforme o Artigo 84 – Parágrafo único da 
Constituição.


 
  


