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Parece que o “País do futuro”, de que eu ouvi falar desde a longínqua infância, nas frases 
ufanistas da minha professora de Moral e Cívica, do Grupo Escola Inácio Montanha, em Porto 
Alegre, chegou. Petrobras, Vale, Embraer, Itaú-Unibanco, Bradesco, BRF (fusão da Perdigão 
com a Sadia), entre outras, são marcas que hoje competem em igualdade de condições com 
empresas do chamado primeiro mundo. 
 
O presidente, ministros e empresários brasileiros são recebidos com honras em todos os 
fóruns internacionais. Enfim, nos tornamos uma nação respeitável, não apenas pela pujança 
da nossa natureza, mas também pela qualidade da nossa gestão. Muito bem. Ao mesmo 
tempo, leio na Folha de S.Paulo que “a incidência de problemas de saúde é grande entre as 
executivas brasileiras, segundo levantamento da Med-Rio com 9.000 mulheres com idade 
média de 42 anos e dois filhos”. 
 
De acordo com a pesquisa, “62% das mães executivas atendidas pela clínica têm estresse, 
estilo de vida inadequado e comportamento competitivo e obsessivo por resultados”. Não sei 
que diabo de associação acabo fazendo ao falar desse Brasil grande e suas mulheres 
estressadas, mas me vem à mente uma canção que, igualmente, desde pequeno, vez ou 
outra, eu escutava. Começava assim: “O mar quando quebra na praia é bonito, é bonito... é 
bonito, é bonito...”. E ficava nessa toada um tempão, cadenciada pelo balanço da rede de 
Dorival Caymmi. 
 
E eu sempre que a escutava conseguia imaginar as ondas se espalhando pela areia. E 
sonhava, menino urbano, com a praia distante. Sempre fui um tipo muito sonhador, bastava 
um empurrãozinho para me fazer “viajar”... 
 
Essas “viagens” acabaram sendo extremamente úteis na minha vida profissional, em dois 
sentidos: primeiro, porque me faziam usar da imaginação, atitude determinante no trabalho 
criativo; segundo, por me desobrigar do carreirismo e da competitividade alucinada, ocupações 
primeiras de tanta gente boa e que atrapalham tremendamente a busca da originalidade. 
Semana passada, estive com a minha mulher em Natal, na verdade estive na Ponta Negra. 
Ficamos três dias inteiros. Fazia tempo que não tínhamos dias de praia. Você chega no 
quiosque e os meninos armam sua cadeira espreguiçadeira e o guarda-sol na areia, em frente 
ao mar. E você fica por lá horas infindas. 
 
De vez em quanto, eles vêm perguntar se você quer alguma coisa. Uma cervejinha, uma 
caipirinha, uma água de coco, um camarãozinho... Fiquei olhando o mar e lembrando de 
Caymmi... “O mar quando quebra na praia é bonito, é bonito...”. Quando voltei de viagem, um 
cliente potencial me pediu uma consultoria. É fabricante de um produto absolutamente legal e 
de grande consumo pelo pessoal que malha em academia. 
 
A princípio, me interessei, mas, depois, pensei melhor: acho que não quero... Não gostaria que 
os meus filhos usassem essas coisas. Mas e a grana? Pois é, e a grana? 
 
Dia desses, eu voava de Belo Horizonte para Goiânia, sentado ao lado de uma moça que 
trabalha como consultora de investimentos em um grande banco. Ela me disse que, antes, 
neste mesmo banco, era operadora de mesa (essa coisa de aplicações financeiras) e que 
trabalhava das 10 da manhã às 10 da noite, engordou 15 quilos e quase sucumbiu ao 
estresse. Pior sorte teve um colega seu: suicidou-se ao perder uma grana preta dos clientes. 
A força da grana é realmente impressionante. Nesses casos, ficou evidente que a grana é mais 
forte que a saúde e é mais forte do que a vida, por incrível que pareça, no julgamento do 
próprio vivente. A moça escapou com seus quinze quilos de excesso, pelo menos não morreu. 
Mas parecia “anestesiada”: contava as coisas como que ditando um boletim de ocorrência. Não 
havia sinal de reflexão na sua narrativa. 
 
Com o dinheiro ganho, comprou três casas em São Sebastião para aluguel de temporada. 
Segundo ela, um excelente negócio. Vamos imaginar que alguém nos proponha: você engorda 



quinze quilos, quase sucumbe ao estresse e ganha três casas de veraneio em São Sebastião. 
Ou então, uma aposta: você aplica o dinheiro de clientes do banco; se aplicar direito, fica rico; 
se aplicar errado, se suicida... Topa ou não topa? 
 
São coisas de primeiro mundo, de um País competitivo, o tal “Brasil grande” de que eu ouvia 
falar na escola, o “País do futuro”, tocado por gente competente, dedicada, obstinada, gente 
com “sangue nos olhos”... É triste, mas necessário, desculpem, mas tenho que ser pragmático 
como um acionista da AmBev. 
 
Que continuem assim, estressando-se, engordando e, quiçá, suicidando-se. Alguém tem que 
fazer essa parte. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 25 maio 2009, p. 18.  


