
Os Sadins e os Midas da globalização 
 
A expressão "toque de Midas" originou-se de uma milenar lenda grega segundo a qual o deus 
Dionísio decidiu recompensar Midas, o rei da Frígia, por ter oferecido abrigo e proteção ao 
velho preceptor de Dionísio, quando este se encontrava em uma situação difícil. Midas pediu 
como recompensa o dom de transformar em ouro tudo o que tocasse, mas depois implorou ao 
deus que o livrasse desse poder, pois até os alimentos transformavam-se em ouro ao tocarem 
seus lábios - e mesmo tendo a seu dispor todo o ouro que desejasse, ele estava em vias de 
morrer de inanição.  
 
Porém, ao contrário da lenda que lhe deu origem, a expressão toque de Midas não se refere 
nem a uma bênção divina, nem a uma maldição. Refere-se, sim, à habilidade que alguns 
possuem de obter lucros onde outros parecem só obter prejuízo, de encontrar oportunidades 
onde ninguém mais as vê, de transformar idéias em negócios de sucesso. Assim como Midas 
transformava tudo em ouro, pessoas com o toque de Midas mudam para melhor tudo aquilo 
em que tocam. Se a empresa está falindo, elas a recuperam; se o negócio está afundando, 
elas o fazem prosperar; se o projeto não consegue sair do papel, elas o colocam em prática; 
se o desânimo predomina, elas reinstauram o entusiasmo; se prevalecem brigas e desavenças, 
elas instituem um ambiente cooperativo.  
 
São inúmeros os exemplos de pessoas com o toque de Midas. Silvio Santos assumiu um 
negócio cheio de dívidas que funcionava no porão de um prédio e o transformou nos carnês do 
Baú da Felicidade, até hoje um dos carros-chefes de seus empreendimentos. A partir de um 
hospital à beira da bancarrota, Edson de Godoy Bueno criou a Amil, a mais bem-sucedida 
empresa de planos de saúde do país. Em plena crise dos combustíveis nos anos setenta, Salim 
Mattar fez o que ninguém sonharia em fazer naquele momento: abriu uma empresa de aluguel 
de veículos, a Localiza, que viria a se tornar uma das maiores do Brasil. As histórias são 
muitas, e envolvem desde figuras conhecidas até outras não tão conhecidas, mas que também 
prosperam graças a seu toque de Midas. Você deve conhecer muitas delas: aquele funcionário 
que parece ter uma solução para tudo e cuja ascensão na companhia é meteórica, o vendedor 
que vende até geladeira para esquimó, o empresário que se deu bem a partir de uma idéia na 
qual ninguém acreditava, e por aí afora.  
 
Porém, se todos já ouviram falar no toque de Midas, nem todo mundo ouviu falar no seu 
oposto, o rei Sadim. Podem não conhecê-lo pelo nome, mas com certeza já o viram em ação. 
Sadim é Midas escrito ao contrário. E, conforme seu nome indica, ele é o avesso de Midas. Se 
o rei da Frígia transformava tudo em ouro, o rei Sadim tem o poder de deteriorar tudo aquilo 
em que encosta a mão. Se o negócio dá lucro, ele faz dar prejuízo; se a idéia é boa, ele a faz 
afundar; se existe amizade e cooperação, ele logo instala a desconfiança e a desarmonia. O rei 
Sadim é, no fundo, uma pessoa extremamente insegura e com uma auto-estima baixíssima. 
Contudo, como é incapaz de trabalhar seus pontos fracos, pois nem sequer admite que os têm, 
vale-se de uma enorme arrogância para ocultá-los até de si mesmo. O rei Sadim jamais se 
reconhece como tal. Ele acredita ser um Midas - mas os resultados de suas ações estão 
sempre a desmascará-lo. Naturalmente, isso não o detém: Sadim é mestre em culpar os 
outros por sua própria cegueira e incompetência, e acredita piamente nas fantasias que 
inventa para mascarar seus fracassos. E avança, impávido, alheio ao rastro de destruição que 
deixa atrás de si.  
 
Infelizmente, é inevitável que, cedo ou tarde, cruzemos com algum Sadim, seja na vida 
profissional, seja na vida pessoal. Saber reconhecê-lo, bem como as armas as quais ele 
recorre, e aprender a neutralizá-lo é, em muitos casos, uma questão de sobrevivência.  
 
Identificando o Sadim  
 
Todo ser humano é uma complexa mistura de emoções e sentimentos, uma combinação de 
elementos positivos e de outros não tão positivos, e o rei Sadim não é exceção. Acontece que 
seu sentimento de inferioridade e inadequação é tão profundo, e sua recusa em admitir isso é 
tão poderosa, que ele acaba se deixando conduzir por um incontrolável impulso de projetar 
nos outros as características que não consegue reconhecer em si - é a única forma que 



conhece de sentir-se um pouco melhor consigo mesmo. Esse comportamento faz com que ele 
seja visto quase que como uma caricatura da vaidade humana em seu sentido mais extremo. 
Nele, a arrogância, a mesquinhez e o egoísmo transparecem sem qualquer filtro, pois auto-
crítica, equilíbrio e bom senso não podem ser cultivados por uma pessoa que se recusa a 
enxergar as próprias falhas. Por isso, é fácil observarmos no rei Sadim os seguintes 
elementos:  
 
O espelho mágico - Assim como a madrasta malvada da história da Branca de Neve, o rei 
Sadim também tem um espelho especial, que lhe mostra apenas o que ele quer ver. Como 
resultado dessa distorção, ele vê sua arrogância como magnanimidade, sua mesquinhez como 
generosidade, seu rancor como justiça, sua incompetência como "culpa dos outros", e assim 
por diante.  
 
Os bobos da corte - Para que o espelho mágico seja ainda mais eficaz, o rei Sadim procura se 
cercar de um séqüito de bajuladores, cujo grau de competência é medido por sua maestria na 
arte de puxar o saco. Se você já teve um chefe Sadim, deve ter percebido que ele sempre 
coloca nas posições-chave membros de seu séqüito - mesmo às custas da saúde e da 
lucratividade da empresa. É claro que ele vai dizer que suas escolhas baseiam-se na 
competência, mas qualquer um (menos ele) pode ver que o principal, se não o único, critério é 
fortalecer sua posição e seu ego. Os bajuladores nunca o questionam nem desafiam sua 
pretensa competência, já que isso é algo que eles mesmos não possuem. Rodear-se de 
pessoas tão ou mais medíocres do que ele ajuda a aumentar sua ilusão de superioridade.  
 
A falsa modéstia - Mesmo adorando a bajulação, o rei Sadim procura manter uma fachada de 
falsa modéstia. Mas ela cai por terra no instante em que ele achar que não está recebendo a 
atenção que merece. Aí ele grita, esperneia, intimida, ameaça, calunia - tudo sob a alegação 
de estar sendo alvo de uma "injustiça", ou de querer corrigir um ato de "incompetência".  
 
Os atalhos - Se o rei Sadim é assim tão incompetente, como é possível que tantas vezes o 
encontremos em posições de destaque? Primeiro porque Sadim é, ele próprio, um bajulador, 
que sabe se aproximar e tirar proveito de Sadins mais poderosos do que ele. Mas a bajulação 
não é o seu único atalho. Em alguns casos, ele pode chegar lá por meio de um casamento de 
conveniência. Em outros, pelo simples fato de ser o filho do dono ou o "protegido" de alguém 
importante.  
 
O amigo da onça - Às vezes, pessoas que no início parecem ser nossas amigas, mais tarde se 
revelam verdadeiros Sadins. Isso ocorre porque a dissimulação é outra de suas características. 
Ele pode fingir amizade para pegar carona no sucesso de alguém, mas, cedo ou tarde, tentará 
reivindicar esse sucesso só para si - é nessa hora que o Sadim mostra as garras.  
 
A memória seletiva - O rei Sadim tem o incrível dom de reescrever a história à sua maneira. 
Naturalmente, ele se considera o próprio Salomão em termos de justiça - adora dizer: "Eu sou 
uma pessoa 'justa!'" - mas o fato é que palavras como reconhecimento e gratidão não existem 
no seu vocabulário. Ao relatar fatos passados, sempre aumenta sua importância e reduz, ou 
mesmo elimina, a importância dos outros. Pode chegar ao cúmulo de clamar para si a autoria 
de uma idéia que não foi dele ou de uma iniciativa que não foi ele quem tomou. A inveja Todo 
Sadim é um invejoso por excelência. Seus problemas de auto-estima o levam a cobiçar o que 
os outros possuem em vez de tentar obter essas coisas por esforço próprio. Ele inveja não 
apenas a riqueza e o poder, mas qualquer coisa que faça uma pessoa se distinguir: talentos, 
habilidades, méritos. Inveja o fato de alguém ser estimado pelos demais, os amigos que o 
outro possui e até mesmo a "sorte" alheia. As realizações passadas, o currículo acadêmico, o 
bom-humor, a vida familiar de alguém, tudo pode ser objeto de sua inveja.  
 
O dicionário pessoal - Sadim tem seu próprio dicionário, no qual as palavras assumem o 
sentido que ele quer lhes dar. O talento dos outros ele chama de "sorte" ou de "pistolão". Sua 
própria falta de tato e de inteligência social recebe o nome de "honestidade", e em geral vem 
acompanhada da frase: "Digo a verdade, doa a quem doer". Os mais habilidosos ele chama de 
"medíocres", e os mais competentes são sempre "incompetentes".  
 



A metamorfose ambulante - Sadim que se preza está sempre mudando de idéia, ou para 
acompanhar o que está na moda, ou para tentar contaminar os outros com sua eterna 
insegurança. Se num momento ele diz que gostou do seu trabalho, no instante seguinte pode 
dizer que você não faz nada que preste. Se hoje ele defende com unhas e dentes uma teoria, 
amanhã pode defender algo totalmente oposto. Nem tente entender: é melhor sair de perto de 
fininho e fingir que não escutou.  
 
O rancor - O rei Sadim é capaz de lembrar-se daquele coleguinha da escola primária que tirava 
as melhores notas e atraia todas as atenções - e continuar lhe reservando sua parcela de ódio 
e ressentimento. Se esquece quem lhe ajudou, jamais esquece quem acredita tê-lo ofendido. E 
não deixa passar nenhuma chance de se vingar e de destilar o seu rancor.  
 
A paranóia - Um Sadim "patológico" com o tempo descamba na paranóia. A insegurança que 
ele tanto tenta ocultar ou ignorar vai crescendo nas sombras, e o faz ver, em toda parte, 
"conspirações" para "derrubá-lo". Qualquer um que não pertença à turma dos bajuladores 
pode ser visto como "traidor" e, às vezes, até mesmo alguns dos bajuladores pagam o pato. 
Como suas atitudes conduzem à catástrofe, quanto mais os sinais dessa catástrofe forem se 
tornando evidentes, maior é sua necessidade de encontrar bodes-expiatórios. Seus delírios 
tomam a forma de uma caça às bruxas: se algo vai mal, é porque "conspiradores" estão 
tentando sabotar seus planos sempre tão perfeitos. Para o rei Sadim, o mundo gira ao seu 
redor e a principal ocupação dos outros consiste em tramar alguma coisa para derrubá-lo.  
 
O Arsenal do Sadim  
 
Para atingir seus objetivos, o rei Sadim não hesita em partir para o jogo sujo. Fique atento às 
armas que ele costuma empregar. Dissimulação - embora goste de posar de corajoso, sua 
pose não passa de uma bravata - no fundo, ele é um covarde. Quer ver o circo pegar fogo, 
mas não quer ser apontado como o autor do incêndio. Por isso recorre à dissimulação. Seus 
ataques são quase sempre indiretos. Costuma recorrer ao séqüito de bajuladores para fazer o 
trabalho sujo por ele, e só parte para o ataque quando a vítima já foi abatida e não tem 
condições de reagir no momento.  
 
Sadismo - Como todo invejoso, o rei Sadim se delicia ao ver o objeto de sua inveja passando 
por dificuldades e não perde a chance de aumentar ainda mais a aflição alheia. Quem teve um 
chefe ou um colega Sadim já deve ter passado por isso. Ele chega, coloca a mão no seu ombro 
e diz: "Ouvi dizer que alguém da diretoria está querendo a sua cabeça. Cuidado, eles estão de 
olho em você", e sorri intimamente ante a aflição de sua vítima.  
 
Desdém - Na fábula da raposa e das uvas, a raposa, por não conseguir alcançar as uvas que 
tanto cobiça, finge desdenhá-las, dizendo: "Eu não quero mesmo. Essas uvas estão verdes". O 
rei Sadim faz exatamente a mesma coisa, ou pior. Para reforçar seu desdém, ele costuma 
recorrer também ao desprezo, ao sarcasmo e ao escárnio, esforçando-se para ridicularizar 
aquilo que, no fundo, inveja.  
 
Fofocas, boatos, difamações e calúnias - Essas estão entre suas armas preferidas. O rei Sadim 
nunca sai de casa sem elas. Ele tem mestrado e doutorado na arte de iniciar e propagar 
fofocas e boatos contra seus desafetos - ou seja, as pessoas que ele inveja. Com isso, cria o 
ambiente propício para usar as armas seguintes, a difamação e a calúnia. Tudo isso muito bem 
embrulhado na dissimulação. Ele sempre começa dizendo: "Não sei se devia lhe contar, mas 
como você é meu amigo...", ou "Não quero me envolver nisso, mas você precisa saber que...", 
e uma série de outras frases do gênero. O rei Sadim sabe muito bem que boatos infundados 
podem prejudicar a reputação de alguém, pois levam muita gente a pensar que onde há 
fumaça, há fogo. Na verdade, o certo seria pensar: onde há fumaça, provavelmente há um 
Sadim começando um incêndio.  
 
Intrigas - O rei Sadim é especialista em colocar uma pessoa contra a outra, desfazer amizades 
e espalhar a desarmonia. Relacionamentos são um ponto particularmente sensível para ele. 
Como não consegue manter nenhum relacionamento saudável, morre de raiva ao ver o afeto 
sincero entre duas pessoas, ou a confiança que um chefe tem em um funcionário. E fará o que 



puder para puxar o tapete de suas vítimas. Tudo, é claro, em nome da "verdade" e da 
"justiça".  
 
Apropriação indébita - Muito cuidado ao expor uma idéia ou um projeto ao rei Sadim. Graças à 
sua memória seletiva, ele não se constrangerá de apropriar-se disso e apresentar como se 
fosse dele. Cuidado também ao pedir-lhe ajuda, mesmo que seja uma simples sugestão. 
Sadim poderá aproveitar-se da oportunidade para dizer depois que você roubou a idéia dele.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 out. 2008, Especial Empreenda n.º 100, p. D1-
D8. 


