
O mais tímido gerente sabe que despesas não se limitam, racionalizam-se.
Em linhas gerais, para detalhamento segundo as circunstâncias e natureza 
de cada Empreendimento, redirecionam-se os proveitos dos trabalhos de 
racionalização para as rubricas em estado deficitário, começando-se pelas 
atividades essenciais, de orçamento inibido pelas despesas hipertrofiadas 
de atendimento obrigatório e prioritário, adequando-as paulatinamente ao 
fluxo de caixa e às disponibilidades de fundos que, em qualquer caso, de 
modo especial quando se trate de Emprendimento Estado, não se formam 
exclusivamente a partir da operação corporativa ou impostos.

Fixar teto para despesas, salvo as não essenciais, subdimensiona qualquer 
Empreendimento que ainda não tenha alcançado a maturidade, atrofia-o, 
tendo-se em mente que um gerenciamento competente não encara os 
desembolsos em geral como despesa; eles devem representar, sempre, um 
investimento, pelo retorno necessário que devem produzir. Desembolsos 
com quadros racionais de pessoal, profissional e tecnicamente treinados, 
por exemplo, nos quais a produtividade alcance níveis de aceitáveis para 
bons ou ideais, apenas representam despesa para fins contábeis, mera 
questão de nomenclatura. Na hipótese de Empreendimento Estado, em 
dois períodos Administrativos poderão ser alcançados patamares a partir 
dos quais a otimização das atividades se desenvolverá inercialmente 
mercê de rotinas e filosofia de trabalho adequadamente formuladas, 
implantadas e permanentemene fiscalizadas.

Quem fala seriamente em limitar despesas num Empreendimento ainda 
longe da maturidade, qualquer seja ele, não sabe do que está falando, 
revela imperdoável inadequação para o seu gerenciamento ou tem 
intenções não declaradas. Limitar despesas indiscriminadamente pela 
mágica da caneta é um heresia economico/administrativa; num 
Empreendimento Estado é inclassificável, para, em homenagem à 
compostura, mais não dizer. Num Empreendimento como este úlltimo, 
pode ser necessário um amplo esforço para aprovar leis ou modificar a 
legislação extravagante ou específica existente no sentido de permitir as 
racionalizações necessárias de pessoal, como no caso do serviço público 
concursado no Brasil, o que requer muito tato e competência para não  
ensejar perseguições políticas, pessoais ou simples irresponsabilidade e 
despreparo. Isso é  possível, perfeitamente possível, considerando-se que 
qualquer racionalização de pessoal começa pela racionalização de suas 
tarefas; a simplificação do trabalho deságua por princípio em liberação de 



mão de obra porque a produtividade aumenta em níveis, às vezes, 
surpreendentes. Não é o único caminho; um trabalho competente nessa 
área começa invariavelmente por remanejamentos e, na hipohtese de 
serviços públicos, com a cessação completa dos concursos. Por outro 
lado, quando se racionaliza e simplifica, a preocupação principal repousa 
nos controles, que em geral tornam-se mais eficazes dado ser menor o 
número de passos a controlar. Os entraves burocráticos não apenas 
emperram tudo, servem também para mascarar, além de ineficiências, 
falcatruas.

De onde saiu essa ideia inoportuna, inadequada e exótica de parar o Brasil
e só voltar a crescer quando ele estiver consertado? Isso é utopia, 
eufemismo para mistérios não revelados ou sabe lá Deus o que mais possa
ser!... Dependendo das forças em ação e dos interesses dominantes, o país 
não consertará em vinte anos, nem em período de tempo nenhum. Eu 
escrevi aqui anteriormente neste sentido, queira ver. De qualquer modo, 
para efeito de raciocínio, quando acabar de consertar — o que pode ser 
apenas uma maneira de dizer —, não mais haverá condições para crescer 
porque as fontes potenciais de crescimento terão sido drenadas, 
inviabilizando os meios de crescer. Enquanto se perderiam vinte anos 
nessa “esquisita miopia”, os outros continuarão crescendo e o Brasil terá 
sido “absorvido”. E pronto!… O bonde da história terá sido perdido em 
um Empreendimento Estado mediocrizado por esquisitices e povoado por 
uma imensidade de coitadinhos. Se não explodir antes, o que é mais 
provável, ensejando medidas de força pela “necessidade” de controlar as 
“badernas” em que a propaganda oficial transformará justas 
reivindicações e gritos de desespero.

Como ficarão os nossos jovens, o seu futuro e o futuro do país? E a 
Segurança, já hoje precaríssima, e as nossas Polícias, que já não têm, hoje,
orçamentos adequados? E o nosso sistema legal, pilar da democracia, 
compreendido por todos os seus segmentos? E a Educacão, relativamente 
à qual nada se tem de explícito, concreto? E os serviços de saúde, que, 
num primeiro momento, podem até ganhar nove bilhões de Reais, 
insuficientes para as nossas atuais necessidades, quando teríamos pela 
frente mais vinte anos. É uma visão apavorante, sem exageros, só não vê 
quem não quer ou tem razões próprias para não ver, na melhor das 
hipóteses razões apenas voltadas para si mesmas, que se esgotam em si 
mesmas. Tudo isso sem falar num Executivo que se tornaria 



todo-poderoso ao ter à mão mecanismos econômicos e financeiros para 
inibir os demais poderes. Esse Executivo todo-poderoso não poderia ser 
controlado, como melhor convém a uma democracia; ao contrário, ele 
controlaria os demais poderes ao sabor de interesses que não estão clara,  
extensa e diretamente explicados. A população concorda com essa 
medida, de profundidade abissal, gravíssima num pais em 
desenvolvimento,? Todos sabemos como e onde acaba uma 
monstruosidade institucional dessas, só cogitável em repúblicas imaturas 
e vulneráveis a fugas diversas da ordem econômica. De repente de outras, 
se bem procuradas. Não estou afirmando nada, afinal, estamos vivendo no
Brasil uma atualidade de hipóteses e tentativas diversas. Das mais 
estranhas.

Fato é, porém, que não se espreme nada ou ninguém contra a parede, 
notadamente um país; insistir nessa esquisitice é no mínimo, no mínimo, 
inconsequência. Para mais não dizer.

      


