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O Último Dia

Hoje é o último dia dele na empre-
sa, depois de 40 anos de dedi-
cação e muito trabalho. Começou
como estagiário. Participou do
primeiro programa de trainees da
REVELI Company no Brasil. Atuou
como gerente de produtos,
gerente de categoria de produtos,
diretor de marketing e gerente
geral de várias divisões no Brasil
e fora dele. Há dez anos con-
quistou o cargo de presidente da
companhia no Brasil. Com ele à
frente, a empresa se transformou
na fatia mais rentável do grupo e,
por isso, ocupa uma posição de
destaque na contribuição para os
resultados globais. José Carlos
Benvenuti, o enigmático. Quase
uma lenda. Um homem poderoso
e de fácil acesso aos poderosos.

Fico a pensar em como será a em-
presa sem ele. O que nos espera
daqui por diante? Como será o
sucessor? Como será trabalhar
aqui sem a presença dele no dia-
a-dia? Algumas perguntas e muitas
dúvidas. Quase todas egoístas.
Todos se referem a si e – no
máximo – sobre a empresa.
Ninguém fala dele ou sobre ele.
Não se levantam questões do tipo:
como será esse novo momento
para ele? No que será que ele está
pensando? O que e como ele fará
daqui para frente?

Entrei naquela sala pouco antes
do almoço. O normal era
encontrar a porta rigorosamente
fechada. Hoje estava entreaberta.
José Carlos Benvenuti estava ali.
Na sala dos botões. Sala onde
poucos eram convidados a entrar.
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Quando entrei, não sabia bem o que
falar. Falo? Perguntei-me. Por fim
entrei só com o silêncio dos passos.
Ele estava em pé olhando os quadros
perto da janela, em frente a um
quadro exótico, lembrança sei lá eu
de qual viagem, ou quem sabe até
fruto de uma premiação ou reco-
nhecimento. Os quadros eram glo-
bais. Representavam muitos e varia-
dos lugares do mundo, eram os fru-
tos de uma história profissional que
há muito tempo misturava-se com a
biografia. Mas nada disso parecia fa-
zer diferença diante da realidade. José
Carlos tinha chegado ao último dia.

Recebi o convite de um almoço de
trabalho há alguns dias, mas não ti-
nha ainda a clara percepção de que
aquele era – para ele – o último dia.
Agora ele entrava silenciosamente
naquela sala, onde por várias vezes
sentira frio na barriga antes de cru-
zar aquela porta. João Carlos estava
– agora – em frente aos quadros de-
le, procurando em cada um as cores
da sua existência. Não pensei em
nada. A quantidade e a intensidade
do momento exigiam máxima con-
centração. Era necessário ler e en-
tender aquele momento. Mais: era
importante perceber o sentido que
aquilo fazia para ele. Nós, parcei-
ros estratégicos de RH, não somos
chamados para falar, opinar, agir,
mas – naqueles momentos – esta-
mos ali para receber, escutar, supor-
tar, conter emoções e sentimentos
que não cabem em outros lugares;
nas decisões do dia-a-dia de um
líder. Assim, proporcionalmente ao
peso extraordinário do momento,
não era possível pensar nas minhas
perguntas. Não seria digno agir as-

sim. Só queria compartilhar com ele
um instante de grande emoção.

Os quadros pareciam interrogativos
naquele instante. Por quê? Por quê?
Por quê? Era a pergunta que cada
um parecia dirigir-lhe. Por que ago-
ra? Por que não esperar mais dois
anos? Por que daquela maneira? Por
que aquela existência? A força dos
porquês se perde ao longo de nossas
vidas. São pequenos filhos a quem
temos que conquistar. Sem medos.
Aliás, somos fascinados por nossos
porquês. Eles são os alicerces de
nossas conquistas. Mas depois,
crescendo e envelhecendo, é como
se esquecêssemos que – apesar de
adultos – continuamos a ser filhos e
que os porquês são cada vez mais,
decididamente, instigantes e
desafiadores. Nunca tinha entrado
naquela sala e o encontrado de pé,
em frente aos quadros. Em vez de
parecer-me em busca de uma
nostálgica procura pelos fragmentos
do passado, deu-me a nítida
sensação que estivera, sim, à
procura de alívio para a dolorida
via-crúcis dos porquês.

Entrei. José Carlos logo percebeu
minha presença. Não ficou surpre-
so. Estendeu a mão, recebeu-me e
disse-me que ficasse ao lado dele e
comentou:

“Catelli, este vem da Mongólia. Es-
tive lá quando ainda só tinham ban-
deiras vermelhas e militares nas ruas
congeladas de Ulambator.” “Como
deveria ser perigoso fazer – naquela
época – negócios naqueles países”,
disse para iniciar a conversa. “Peri-
goso é o Rio de Janeiro de hoje. A

Mongólia é rica em recursos natu-
rais e sabia – já naquele tempo – viver
em comunidade e com respeito aos
recursos que ela possuía; o que não
é verdade em nossa cidade.”

Como sempre, tinha uma lição de
vida a me esperar. Estava ali, diante
de mim, o velho sábio que assume o
papel de formador. E eu, como alu-
no, ansiava por conhecer os critérios
da relação e aonde levaria aquela
conversa. Convidou-me a sentar no
largo sofá. Era a primeira vez, depois
de tantos anos juntos, que nossa
conversa podia ter lugar em um outro
contexto que não à mesa de trabalho
dele. Sinal de um evento extraor-
dinário como efetivamente deveria
ser o ultimo dia. Ofereceu-me um
drinque e algumas castanhas de caju.
Aparentemente relaxado, agia com
outra velocidade, com outro ritmo
em relação ao de costume.

“Sabe do que tenho certeza em re-
lação ao amanhã?”  – Não, disse
ainda um pouco constrangido pelo
novo jeito da conversa. “Sei –
continuou – que o telefone vai parar
de tocar. Que perderei um dos
sobrenomes. E aí, passarão à minha
frente todas as fraldas do meu filho
que deixei de trocar em nome do
objetivo de cada ano, mais desafia-
dor e de – apesar de tudo – teria de
ser atingido.” Não precisei falar. Só
o meu olhar interessado e compre-
ensivo foi suficiente para que José
Carlos, normalmente considerado
pouco eloqüente, iniciasse uma lon-
ga reflexão sobre o momento.

“Em meu primeiro ano como presi-
dente a companhia valia dezoito
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vezes menos do que vale hoje, mas e
as fraldas de meu filho? Tampouco as
troquei!” O olhar dele, surpreenden-
temente, transformou-se. Parecia que
olhava aquele filho chorando, ali,
agora, naquele instante. Com os olhos
marejados, à espera de uma ajuda,
de um conforto, de uma intervenção,
que pudesse aliviar a dor das
emoções. Eu não sabia o que fazer.
Fiquei surpreso. Por instantes, o que
eu acostumara a ver mudou. O sábio
e equilibrado presidente que sabia
tudo revelava uma outra faceta. Uma
personalidade rica e complexa há
muito tempo escondida.

Só então comecei a entender porque
eu estava ali. Comecei a transitar na
dureza do momento, na intensidade
de tudo aquilo e naquela intimidade
que, enfim, se revelara. Tratava-se de
um líder. Um líder de fato e direito.
Homem de sucesso reconhecido. De
vitórias representadas em todos os
cantos da sala e nas minhas lem-
branças. Lá estava ele, no último dia
de trabalho. E o dia seguinte? Como
seria viver depois de todas as festas
e comemorações, discursos, cartas
e agradecimentos? No dia seguinte
não teria mais o carro com o fiel
motorista e tudo o mais que o
cercava de pompas e solenidades.
De repente ele diz: “Comprei um
Honda Fit. Carro pequeno. Não cha-
ma atenção e não quebra”. Falava
como se a vida recomeçasse. Como
se após muitos anos recomeçasse a
andar. Pela primeira vez senti aquela
situação mais do que ele. Pela pri-
meira vez senti que tinha finalmente
espaço para fazer perguntas a si:
Quem sou eu? Senti uma eterna ri-
queza naquele instante. Diante de
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versa com seu filho, caminhe na rua,
em baixo da sua casa, onde por
tantos dias passou no seu carro
blindado lendo o jornal e se pre-
parando para reuniões. Perceba que
ali existem tantas outras histórias
dignas quanto a sua. Com certeza
assim terá a chance de encontrar
dicas de futuro.” Ele me olhou, o
almoço nem tinha começado, e
meu cansaço emocional era,
imagino, claramente aparente. José
Carlos então me disse: “Obrigado,
Catelli, como sempre palavras
honestas e apaixonadas. Sei que
você tem uma outra reunião logo,
se precisar sair não se preocupe,
tenho ainda muitas tarefas a fazer.
Nosso papo me deu conforto, mais
uma vez, espero reencontrá-lo um
dia: cuide de nossa gente”. – “Assim
farei”, disse. “Obrigado pelo almo-
ço e pelo privilégio de estar aqui e
de ter vivido este momento com o
senhor.”

Saí da sala atordoado, sem saber o
que fazer. Pequei meu paletó e
minhas coisas. Sem falar com nin-
guém, fui para casa brincar com
minha filha.

mim estava mais do que um eterno
presidente: estava ali uma pessoa que
se abria à própria complexidade.

“Sabe o que lhe desejo?” Disse-lhe.
“O quê?” Perguntou com um olhar
de rara doçura, “que seu filho e mui-
tos outros possam aproveitar este
novo ser, e que você possa, escrever
outras histórias ricas e satisfatórias
como a que escreveu aqui. Esta é só
uma, que durou um longo e belís-
simo instante. Que você com direito
e orgulho coloca sua assinatura, mas
com certeza não será a última. Se
permite, o que nos nutre é o projeto
de nossa biografia, da qual nossa
carreira faz parte e nos acompanha
para sempre. Você escreverá outras,
importantes, úteis e grandiosas, para
você e para os seus”. – “Tenho cons-
ciência”, disse. “Talvez, além da casa
e da família e das minhas raquetes
de tênis, precisarei de um novo
sonho. Vou deixar estes quadros
onde estão, assim terei espaço para
o novo, assim não guardarei um
passado que arrisca ser minha
referência”. Pensei em suas palavras,
e, tremendo de emoção, ganhei
tempo enchendo o meu copo de
água e respondi. “Sr., tire os seus
quadros daqui, deixe que seu
sucessor, que você preparou com
tanto cuidado e antecipação, possa
ser autor como você foi. Encontre o
lugar para o seu passado, uma sala,
um armário, uma parede. Guarde só
o que é realmente importante. O
resto, o excesso, a gordura de uma
carreira tão rica jogue fora, e deixe
o lugar, a existência, a novos en-
contros, a novas realizações das
quais, talvez hoje, nem tenha a me-
nor consciência. Recupere a con-
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