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Thomas Case,presidente da Catho, uma das maiores empresas de recolocação profissional, não 
tira fotos para revistas, jornais nem aparece em programas de TV, mas tira de letra quando os 
assuntos são pesquisa no mercado de trabalho, economia e política. 
 
Ele tem 68 anos, é americano e está no Brasil há 30. Em seu escritório amplo, com esculturas, 
livros e folhas com estatísticas e índices grudadas em duas grandes paredes, Thomas Case 
recebeu a repórter para um bate-papo. Sem meias palavras, ele é categórico ao não querer falar 
sobre sua vida e sua ascensão profissional. "Não tenho coragem de andar duas quadras a pé. Já 
sofri ameaças de seqüestro", justifica. Durante quase uma hora com o presidente da Catho - 
empresa de recolocação profissional no mercado que oferece cerca de 150 mil vagas por mês, via 
internet -, conversou sobre a carreira dos executivos brasileiros, a relação da política com a 
economia e a oferta de vagas de trabalho. Com uma língua ferina, ele não poupa elogios ao 
conservadorismo do presidente Lula e diz que 2006 será um ótimo ano, cheio de oportunidades. 
Mas acredita que 2007 será um período terrível. 
 
VE - Como está o mercado de trabalho no Brasil? 
THOMAS CASE - Fiz uma pesquisa entre maio e junho de 2005 e constatei que o tempo médio de 
desemprego dos executivos está diminuindo. Até 2002 estava aumentando, mas a partir daí 
começou a baixar. Essa é uma conseqüência lógica da melhora na economia no Brasil. As pessoas 
criaram mais empregos no ano passado, que foi um ótimo ano. E 2006 será melhor. Os juros 
começaram cair, o governo está abrindo a torneira, gastando adoidado, e a economia explodindo.  
 
VE - Por que existe uma oscilação tão grande no mercado de trabalho e pequenas oscilações na 
economia?  
THOMAS CASE – Quando a economia tem um resfriado, o mercado de trabalho tem uma 
pneumonia. Um dado interessante de uma pesquisa que fiz é que 53% das contratações dos 
executivos são para cargos que não existiam antes. E isso acontece quando as empresas 
investem, e quando elas fazem isso aquecem a economia. Quando param a economia pega um 
resfriado. 
 
VE - E os profissionais estão preparados para essas novas profissões? Alguns especialistas dizem 
que não. 
THOMAS CASE – Tem de tudo, só depende do preço. Se você quer contratar um milagroso, tem 
de pagar. É um mercado muito competitivo. Para se ter idéia, as universidades brasileiras, nos 
últimos 10 anos, dobraram o número de formados. Tem muita gente qualificada no mercado, que 
está ficando cada vez mais competitivo. 
 
VE - Por que?  
THOMAS CASE – Por causa das mulheres, que estão avançando no mercado de trabalho de forma 
galopante. 
 



 
 
VE - Mas isso é negativo? 
THOMAS CASE – Bom, os homens estavam sozinhos, daí vem um monte de concorrentes que 
cobram menos (risos). Então, tem uma concorrência desleal chamada mulheres que torna o 
mercado mais competitivo 
 
VE - Mas elas cobram menos ou são os patrões que não pagam mais?  
THOMAS CASE – Bom, pela pesquisa que tenho, elas ganham um pouco menos. Isso é fato. 
 
VE - E por que isso acontece? 
THOMAS CASE – Para um produto novo entrar no mercado é necessário baixar o preço. Cobrar 
menos. E a mulher é um novo produto. Elas estão acirrando a concorrência. Então, quando 
alguém diz que os profissionais não estão preparados, é uma bobagem.. 
 
VE - Então, o senhor acha que os especialistas em mercado de trabalho estão falando besteira? 
THOMAS CASE – Claro que estão. 
 
VE - E onde estão as melhores vagas? Quais são as áreas mais aquecidas?  
THOMAS CASE – A área de TI (tecnologia da informação) está aquecidíssima. A de 
telecomunicações também. Vemos de novo um boom na internet. As multinacionais em geral 
estão contratando. Agora, é um mercado bastante exigente. O profissional precisa falar inglês. O 
mercado gosta de jovens, porque as empresas não querem pagar muito e o jovem é mais barato. 
O mercado também gosta de gente com MBA, mestrado e doutorado. 
 
VE - Assim, é preciso investir muito na carreira? 
THOMAS CASE – Com certeza. 
 
VE - O senhor contrata para trabalhar em sua empresa algum profissional que não tenha alguns 
desses requisitos? 
THOMAS CASE – Não. 



 
VE - Qual é o diferencial na hora de contratar um profissional? 
THOMAS CASE – Eu quero gente que faz. Verifico as referências. Quero saber quais os resultados 
que a pessoa obteve em sua carreira, qual o grau de comprometimento com o trabalho. 
 
VE - Mas quem está entrando no mercado não tem essa biografia nem experiência? 
THOMAS CASE – Não, mas os jovens são contratados porque são sorridentes, têm bom astral e 
porque são baratos. Então, se um jovem comete um erro, é um erro barato, pequeno. Agora, 
quando se contrata um executivo que tem experiência de 10 ou 15 anos, ele é caro. E aí, se ele 
não produz... xiiiiiiii (risos). O erro sai caro. 
 
VE - Qual característica o senhor não admite em um profissional? 
THOMAS CASE – Desleixo. Também há outra: a burrice, uma coisa que não tem cura. Aqui todo 
mundo precisa passar por testes de inteligência e, se não for inteligente, não entra. 
 
VE - O candidato faz teste de QI? 
THOMAS CASE – Claro que sim. Todos que entram na empresa. 
 
VE - Qual é o seu QI? 
THOMAS CASE – Digamos que 90% da população têm até uma determinada porcentagem e os 
outros 10% têm acima. Estou entre os 10%. Quem eu contrato precisa estar também. 
 
VE - Como são feitas as suas pesquisas? O senhor contrata um instituto?  
THOMAS CASE – Sou eu mesmo com minha equipe. Tenho estatísticos, programadores. Eu 
mesmo faço os questionários e as análises. 
 
VE - Estamos em ano eleitoral e de Copa do Mundo. Como isso interfere no mercado de trabalho? 
THOMAS CASE – Estão abrindo a torneira e gastando mais. Eleição e Copa deixam as pessoas com 
bom astral. 
 
VE - O senhor está otimista em relação ao mercado de trabalho? 
THOMAS CASE – Sou muito otimista, mas até 2007, que será terrível. 
 

 
 
 



 

 
 
VE - Por que? 
THOMAS CASE – Vai ser como ocorreu com o Lula. A economia estava aquecida antes de ele 
ganhar. Depois, houve um aumento da inflação. Em seguida, subiram os juros e contiveram a 
inflação, pararam de gastar. É uma coisa tão óbvia. 
 
VE - Mas, e no caso de uma reeleição? Não haveria uma continuidade?  
THOMAS CASE – Você tem de entender que tudo depende do comportamento da inflação. Quando 
você aumenta a demanda no Brasil, cresce a inflação. Então, isso é bastante cíclico, literalmente. 
A economia cresce, a inflação cresce. A economia cai, a inflação cai. Portanto, é absolutamente 
previsível que vai ter expansão neste ano. A economia vai crescer, muitos vão conseguir emprego 
e aí, a inflação vai subir e todos vão ficar assustado. Esse ciclo dura mais ou menos um ano. 
Então, o ano de 2006 vai ser ótimo, 2007 vai ser ruim e 2008 será bom. 
 
VE - É uma montanha-russa? 
THOMAS CASE – Isso mesmo. É uma montanha-russa. 
 
VE - Qual é a área menos afetada por essa montanha-russa da economia?  
THOMAS CASE – Quando a economia está ruim só conheço uma área que fica bem: os bancos. 
Todo ano eles reportam os astronômicos lucros. É um setor que vai bem mesmo quando a 
economia vai mal, porque os juros ficam altos. 
 
 
VE - E essa montanha-russa independe do partido que esteja no governo, se é de direita, de 
esquerda? 
THOMAS CASE – É, independente. Não tem nada a ver. São todos iguais e são farinha do mesmo 
saco. A maior surpresa que poderíamos ter é o Lula. Ele chegou como um lobo, mas de fato foi 



um carneiro (risos) na questão econômica. O Lula tem sido o cara mais tradicional, conservador 
na administração da economia. 
 
VE - O Lula é o melhor "aluno-presidente" que o FMI teve? 
THOMAS CASE – Isso mesmo. Exatamente. 
 
VE - O senhor me parece meio descrente com a política, com os políticos.  
THOMAS CASE – Não estão fazendo muito bem. Mas estou muito feliz com o Lula na 
administração da economia do país. Foi uma grande surpresa. Tinha um pavor do Lula. Trabalhei 
no Chile antes de vir para o Brasil, na época do Allende, que era um esquerdista, um comunista, 
como o Lula. O Allende arruinou a economia do Chile até que o metralharam. Agora, o Lula não é 
nada disso. Ele é esquerdista igual ao Allende, mas muito capitalista. O que é uma coisa 
contraditória. Ele é uma grata surpresa. 
 
VE - A sua empresa oferece vagas de trabalho, é de recolocação profissional. Como é essa relação 
com a economia do Brasil. Melhora quando a economia está mal ou quando está bem? 
THOMAS CASE – Nosso negócio vai bem quando a economia está mais ou menos bem. Mas 
quando a economia vai bem, nosso negócio vai muito, muito, muito bem. Porque o meu negócio 
não é só para desempregados. São, na grande maioria, todos empregados. E quando a economia 
está boa os profissionais começam a olhar e pensam: "vou buscar um novo emprego". Uma das 
mais interessantes estatísticas que tenho mostra que 44% dos profissionais empregados dizem 
que é altamente provável ele procurar um novo emprego. Outras 35% dizem que existe alguma 
possibilidade de mudar de emprego. Então, somando isso dá 79% dos profissionais que pensam: 
"olha, se passar uma oportunidade na minha frente vou pegar" (risos). Portanto, nosso negócio 
vai muito bem com a economia indo bem. Todo mundo acha que é a hora de pedir aumento, de 
mudar de emprego, de dar uma guinada na vida. Já quando a economia está mal, fica todo 
mundo quietinho. Pensa: "não vamos fazer nenhuma onda para não mandarem a gente embora". 
 
VE - Como está a carreira do executivo brasileiro? 
THOMAS CASE – Em média, o profissional especializado no Brasil é promovido para supervisor aos 
30 anos. Depois, de supervisor para gerente, aos 34 anos, em média. Para ser diretor, a média de 
idade é de 38 anos. O executivo brasileiro tem um problema: a corrida contra o tempo. 
 
VE - Por que? 
THOMAS CASE – Porque se ele não for promovido, ele vai permanecer no cargo com uma idade 
mais avançada. E o que acontece com os mais velhos? São mandados embora porque vão ficando 
mais caros. Então, há uma corrida para ser promovido na época certa. Já a mulher é promovida 
dois ou três anos mais jovem que o homem. Ela é mais barata. 
 
 
VE - E quais são os fatores que fazem as pessoas ganharem mais?  
THOMAS CASE – Tem uma análise que identifica 21 fatores que influenciam na remuneração dos 
executivos. Nessa pesquisa digo quanto vale cada um deles. A idade, por exemplo, é uma faca de 
dois gumes. Em nível gerencial, cada ano representa um acréscimo de R$ 57,91 por mês no 
salário dos homens e R$ 56,56 para mulheres. E aí, com o passar dos anos, o empregador pensa: 
"vou mandá-lo embora e contratar dois". Antes falavam isso das mulheres: "vou trocar uma de 40 
por duas de 20". Agora falam também isso sobre os homens (risos). 
 
VE - Ficou mais democrático? 
THOMAS CASE – Ficou (risos). No caso de experiência no cargo, cada ano representa R$ 75,82 
por mês a mais para homens e R$ 50,25 para mulheres. Se ele tiver trabalhado no exterior, vai 
ganhar R$ 839 a mais por mês, ela, R$ 770,50. E é impressionante a quantidade de executivos 
que já trabalharam no exterior. 
 
 



VE - E quem trabalha mais? 
THOMAS CASE – Nós detectamos que o grau de motivação para ganhar mais também aumenta os 
rendimentos. Os workaholics ganham mais. Eu adoro esse item (risos). Para cada hora de 
trabalho a mais, um executivo recebe R$ 94,69, e elas, R$ 90,80. Então, se ele trabalha 10 horas 
a mais por semana, vai receber R$ 946,90 a mais. Esses são dados que comprovam por que 
determinado profissional ganha bem e outro não. Gordinhos e fumantes, por exemplo, ganham 
menos. 
 
VE - Há quanto tempo o senhor está no Brasil?  
THOMAS CASE – Há 30 anos. Sou brasileiro naturalizado. 
 
VE - Onde o senhor nasceu? 
THOMAS CASE – Em Chicago (EUA). 
 
VE - Qual a sua avaliação sobre o trabalhador brasileiro? 
THOMAS CASE – Olha, eu nem lembro dos americanos. Faz tanto tempo que saí de lá. Mas diria 
que o Brasil é um país com cultura diferente dos EUA. Diria que há um segmento da população 
que tem como prioridade a carreira, o trabalho. Agora, não sei se esse segmento da população é 
maior ou menor. Também há um grande segmento que só quer sombra e água fresca. 
 
VE - Em um jogo entre o Brasil e EUA para qual dos dois times o senhor torce? 
THOMAS CASE – Para o Brasil. 
 
VE - Mas não fica nem uma pontinha de vontade de torcer para os EUA?  
THOMAS CASE – Não. Eu sou brasileiro. 
 
VE - O senhor gosta de futebol? Qual o seu time? 
THOMAS CASE – Claro, eu assisto. Meus filhos torcem para o São Paulo e minha mulher para o 
Corinthians. Leio as páginas de esportes todos os dias para saber sobre futebol e Fórmula-1. 
 
VE - O que chama mais a sua atenção ao abrir o jornal, as matérias sobre economia ou esportes? 
THOMAS CASE – Esportes. 
 
VE - O senhor pratica algum? 
THOMAS CASE – Faço exercícios todos os dias. Mas eu gosto mesmo de praticar aeromodelismo. 
 
Disponível em: <http://revistavidaexecutiva.uol.com.br>. Acesso em 16 fev. 2006.  


