
A dura vida de quem sai do
paraíso e entra no inferno

Ocupar posições de destaque em
empresas que sofrem escândalos

contábeis pode significar o fim da
carreira profissional

des. A vida da maioria dos titulares das gran-
des corporações é repleta de benefícios como
esses. Porém, nada disso é suficiente para
"segurar a barra" se as empresas que diri-
gem se envolvem em escândalos contábeis
e/ou fiscais. A relação é a mesma que sair
do céu e entrar no inferno. Ou seja, em ques-
tão de segundos, vai-se do topo para o abis-
mo, mesmo que sua proximidade com a cri-
se não seja tão acentuada. Nessa situação, a
perda do emprego é o mal menor. Pior é ver
a carreira de longos anos arranhada e com
poucas chances de ser recuperada.

Casos como o de Ricardo Gonçalves, que
presidia a Parmalat no Brasil quando, em
2003, descobriu-se que o grupo italiano es-
condia em seus balanços uma dívida de US$
14 bilhões; o de Ricardo Gribel, presidente
do Banco Santos na época (novembro do
ano passado) em que a instituição sofreu in-
tervenção do Banco Central; e o de Roberto
Calmon de Barros Barreto Filho, que ocupa-
va a vice-presidência do Banco Econômico,
durante o processo de intervenção do Ban-
co Central, em 1995, são exemplos de pro-

fissionais que tiveram a inte-
gridade profissional coloca-
da em xeque por conta da
suspeição de fraudes das em-
presas em que trabalhavam.

Os três profissionais ti-
nham carreiras marcadas
pelo sucesso. Antes da Par-
malat, Gonçalves havia fica-
do por três décadas na Nes-
tlé, chegando a presidir a
subsidiária brasileira por três
anos e meio; Calmon traba-
lhou por 17 anos no Banco
Econômico, onde ingressou
em um programa de traine-
es (funcionários que partici-
pam de programas de treina-
mento e desenvolvimento vi-

sando assumir posições gerenciais); e Gri-
bel, antes de aportar no Banco Santos pas-
sou 21 anos no Banco Real, oito deles como
presidente, e cinco anos e meio na presi-
dência da Visa.

Dizer qual é a profundidade do arranhão
na carreira desses executivos é um exercício
de futurologia. Mas, no caso dos diretores
do Banco Econômico, o estrago é grande.
Dez anos depois do fechamento do banco,
nenhum dos seis ex-vice-presidentes conse-
guiu recolocação no mercado de trabalho;
dos quase 20 diretores, apenas quatro volta-
ram ao mercado financeiro. A dificuldade
para arranjar um novo emprego reside no

fato de que ninguém está disposto a dar
oportunidades para um nome estigmatiza-
do. "O presidente de um banco disse que
sabia da minha capacidade e da minha ho-
nestidade, mas que não poderia me contra-
tar porque era a imagem dele que poderia
ficar manchada", declarou à "Exame" um dos
diretores do Econômico, recentemente ino-
centado em um processo em que era acusa-
do de formação de quadrilha e gestão frau-
dulenta.

Na realidade, as portas se fecham por-
que os diretores de recursos humanos ou as
consultorias de seleção de altos executivos
temem ser responsabilizados se a contrata-
ção não der certo. Como afirmou Sofia Este-
ves do Amaral, sócia de uma consultoria de
Recursos Humanos: "As pessoas constróem
imagens na cabeça com base no que vêem,
escutam e lêem, e quando uma pessoa apa-
rece vinculada a um fato negativo acaba au-
tomaticamente refletindo uma imagem ne-
gativa, mesmo que não tenha culpa*.

Nesta hora, pouco importa se o executi-
vo tem uma excelente formação acadêmica,
experiência em grandes corporações, fala três
ou quatro idiomas fluentemente e possui
MBA (MasterBusiness of Administration) em
uma das melhores escolas de Administração
do mundo. Para Sônia, a recolocação profis-
sional é difícil porque o presidente, apesar
de não ver tudo, tem de ser capaz de enxer-
gar as grandes questões da empresa, como
montar boas e confiáveis equipes.

O tombo e o coice

Nem sempre a empresa se envolve em
uma fraude por ação de seu presi-
dente. Na maioria dos casos, o pro-

blema tem origem nas equipes, mas ele tem
a vida complicada por ser o titular da com-
panhia. É o caso do norte-americano Ber-
nard Ebbers, ex-presidente da empresa de
telecomunicações World.Com. Mesmo juran-
do inocência e alegando que delegava todo
o trâmite financeiro da companhia a seus
executivos, foi condenado pela justiça dos
Estados Unidos em nove acusações, entre
elas a de passar informações falsas para a
Comissão de Valores Mobiliários daquele
país. Quando a sentença for estabelecida, em
junho, ele poderá pegar 85 anos de cadeia.

Só para lembrar, durante sua gestão, a
contabilidade da empresa foi fraudada em

US$ 11 bilhões para esconder o verdadeiro
estado da empresa, que tinha uma dívida de
US$ 41 bilhões.

O drama dos executivos brasileiros não é
semelhante ao de Ebbers, rnas o caso do
paulista Roberto Calmon de Barros Barreto
Filho chega próximo. Ele foi condenado em
primeira instância em cinco dos seis proces-
sos penais a que responde.

Barreto entende que sua carreira como
executivo acabou. Como declarou um ex-
funcionário do Banco Econômico, que foi
seu chefe no início da carreira. "Ele levou o
tombo e o coice", uma alusão ao fato dele
ter sido marcado duplamente: por fazer par-
te da diretoria do banco e por ser primo, em
segundo grau, do empresário Ângelo Calmon
de Sá, principal acionista do Econômico.

ltos salários, paparicação social, al-
moços de negócio em bons restau-
rantes, figuração em páginas de re-
vistas de negócios e de celebrida-



Rede de relacionamentos
pode ser a salvação

A
dificuldade para recolocar-se no
mercado de trabalho aumenta para
as pessoas que carregam algum tipo
de estigma. Além das "barreiras na-

turais", elas têm de enfrentar o "excesso" de
profissionais oriundo da redução na deman-
da de posições de alto nível, provocada
pelo enxugamento dos níveis hierárquicos
nas organizações e pela onda de fusões e
de aquisições verificadas na última década
no País. De acordo com Ana Maria Cada-
vez, gerente sênior de gestão em Recursos
Humanos da consultoria KPMG, nos últi-
mos dez anos ocorreram 3.196 fusões e
aquisições no Brasil. Como resultado, está
sobrando bons profissionais. "Metade dos
postos de presidente, de vice-presidente e
de diretores" desapareceu, afirmou.

Mas, em vez de se entregar à própria
sorte, especialista;, em Recursos Humanos
entendem que esses profissionais não de-
vem sepultar as carreiras. Devem fazer uso
de todos os artifícios, mas o que pode fa-
zer a diferença é uma boa rede de relacio-
namentos, capaz de atestar a integridade
de quem está querendo recomeçar.

Foi isso que "salvou" o ex-tesoureiro do
Banco Santos, Clive Botelho, que estava
há dois anos na empresa. Quatro dias de-

pois da intervenção no
banco, foi ocupar o mes-
mo cargo - e com o mes-
mo salário - na subsidiária
brasileira do Standard
Bank, o maior banco da
África do Sul, a convite do
presidente daquela institui-
ção que já o conhecia.

Apesar de manter o
pensamento positivo, Bo-
telho revela que durante
esses quatro dias viveu sob
forte ansiedade. "Você tem
a esperança de que o mer-
cado vai saber diferenciá-
lo da empresa, que vai
lembrar dos seus trabalhos
anteriores e reconhecer
sua integridade, mas você
precisa ter a prova disso",
declarou.

Além de Botelho, ou-
tros três ex-integrantes do primeiro esca-
lão do banco conseguiram se recolocar. No
entanto, o problema é maior, porque, ao
contrário do que sempre acontece quando
uma instituição financeira passa por uma
intervenção do Banco Central, os funcio-

nários de nível médio - cerca de 70 geren-
tes comerciais - também sofreram a conse-
qüência do escândalo. Ou seja, perderam
o emprego e, como afirmou uma ex-funci-
onária do banco, o principal ativo que pos-
suíam: a carteira de clientes.

Fonte: Administrador Profissional, ano 28, n. 227, p. 10-11, maio 2005.




