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Em uma reunião realizada para avaliar o desem-
penho de um grupo de vendedores, em um cliente 
meu onde prestava serviços de consultoria, ainda em 
São Paulo, um dos diretores falava que o gerente de 
vendas não era muito bom, pois lhe faltava malícia. 
Espantei-me com a colocação. Não devia saber o 
endinheirado diretor o significado real da palavra e 
isso me fez pensar muito. 

Segundo o dicionário Houaiss, malícia é aptidão 
para fazer o mal, má índole, maldade. 

Entretanto, no mundo corporativo o termo é usa-
do muitas vezes como um adjetivo para designar 
aquele profissional esperto, sagaz, safo. Talvez alguns 
empresários esperem um pouco mais de um vende-
dor do que uma pura esperteza ingênua, mais que a 
agilidade, habilidade e bons tratos que designam um 
bom vendedor. Talvez esperem um tipo de esperteza 
maldosa, algum tipo de qualificação pendente para o 
inefável “jeitinho brasileiro” de se dar bem em tudo. 

Isso é triste. A habilidade de vender, em alguns 
casos, é a habilidade de passar a perna em quem 
compra.

Em um filme brilhante chamado “Muito Além do 
Jardim”, baseado em um livro de Jerzy Kosinsky, o 
ator Peter Sellers interpreta um jardineiro que viveu 
toda a sua vida dentro dos muros de uma mansão, 
cuidando de suas plantas. Um dia, porém, morre o 
patrão e ele é obrigado a sair para o mundo que des-
conhece. Em seus poucos momentos na rua é atro-
pelado e vai parar na casa de uma milionária que tem 
grande influência na sociedade. De repente, o ingênuo 
jardineiro se vê cercado de pessoas fúteis, falastronas 
e cheias de malícia. Ele não sabe o que é a maldade, 
ele não sabe sequer lidar direito com as palavras e 
acaba cativando a todos pela forma simples de se 
expressar, falando e tratando as pessoas do mesmo 
jeito com que tratava as plantas. Acaba comovendo 
a todos e transformando algumas pessoas.

Havemos de lidar com todos de maneira indistinta, 
em casa, no trabalho, nas atividades corriqueiras e 
sem malícia. Sem achar que todos estão a lhe passar 
a perna e sem querer prejudicar as pessoas com as 
quais nos relacionamos. 

Há que se ter uma “Ausência de Malícia”, que, por 
sinal, é título de um outro filme, excelente para se 
assistir, do diretor Sydney Pollack. Trata do “poder 
de mudar uma vida quando informações são divul-
gadas sem precisão, sem certeza, sem um trabalho 
de apuração completo”. 

Tirando esse mal de nosso cotidiano relaciona-
mento podemos transformar nossa vida. Abandone 
a malícia e viva a delícia em ser puro de coração.

Poderá ler mais a respeito 
desse tema em 
www.institutoclaitonfernandez.srv.br.
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Índice zero de furto 
seguido de extorsão
Estacionar no Centro 
de Santa Cruz do 
Sul, após Draco 
desmantelar bando 
que praticava crime, 
está mais seguro

Motos eram alvo constante dos criminosos
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Nos últ imos c inco 
anos, a frequência 
de furtos de veículos 

fez com que muitos santa-
cruzenses passassem a temer 
estacionar automóveis em 
algumas vias do Centro de 
Santa Cruz do Sul. Ir às com-
pras e deixar o carro ou moto 
estacionado em ruas como 
Fernando Abott, Marechal 
Deodoro e Borges de Medei-
ros era sinônimo de preocu-
pação. Uma quadrilha agia 
especialmente em veículos 
mais antigos, pela facilidade 
de conseguir entrar e com 
o uso de uma chave micha 
levar para após extorquir as 
vítimas, cobrando resgate 
para a devolução.

Porém, o bando foi des-
mantelado. Em desdobra-
mentos da Operação Malha 
Fina, desencadeada pela 
Draco, três homens foram 
presos e dois adolescentes 
apreendidos entre o final 
do mês passado e o início 
de outubro. Os cinco seriam 
responsáveis por grande 
parte dos casos de furtos 
seguidos de extorsão na 
cidade. Desde as prisões, o 
resultado é expressivo. Do 
dia 1ª até esta quinta-feira, 
dia 24, nenhum automóvel 
foi furtado para pedidos de 
extorsão. 

Conforme a Polícia Civil, 
no mesmo período apenas 
cinco automóveis foram 
furtados na cidade, mas 
nenhum deles tem ligação 
com pedidos de resgate. Três 
deles, inclusive, ocorreram 
antes da prisões feitas pela 
especializada. A finalidade 
dos demais casos será in-
vestigada. “Tiveram furtos, 
mas nenhum relacionado a 

extorsão. Tem outra linha 
de investigação. Em um dos 
casos, um Gol foi furtado 
para ser utilizado no assal-
to a banco em Vale do Sol, 
por exemplo”, destacou o 
delegado Marcelo Chiara 
Teixeira, titular da Draco.

PRISÕES INIBIRAM 
CRIMINOSOS
Ainda conforme Chiara, 

as investigações sobre os cri-
mes de furto de veículos se-
guidos de extorsão seguem 
e ainda buscam identificar 
outros indivíduos ligados à 
prática. “Foi um extenso tra-
balho para angariar provas 
que mostrassem a reiteração 
na prática desses indivíduos, 
Mas não paramos por aí, 

sabemos que outros podem 
estar envolvidos”, destaca.

O trabalho policial aponta 
que os cinco presos estariam 
agindo nesse tipo de crime 
há mais de um ano. Como se 
apura a presença de outros 
integrantes e até mesmo a 
existência de mais de uma 
quadrilha, a polícia acredi-
ta que as recentes prisões 
inibiram outros autores de 
furto a cometerem os deli-
tos. Mesmo assim, a Polícia 
Civil alerta que as pessoas 
sigam atentas e redobrem a 
atenção ao deixar o veícu-
lo estacionado, investindo 
também em dispositivos de 
segurança como alarmes e 
corta correntes.
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