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Duas trocas de presidência em duas grandes empresas mexeram com o mercado brasileiro nos 
últimos dias. Primeiro, a saída de Marco Antonio Bologna da TAM, no finalzinho de novembro. 
Depois, mais surpreendente, a de Cássio Casseb, do Grupo Pão de Açúcar, e sua substituição 
quase simultânea por Cláudio Galeazzi. Quem assumiu o posto no lugar de Bologna é David 
Barioni, que fazia parte da diretoria de Operações da empresa desde setembro. Barioni foi 
vice-presidente Técnico da Gol antes de entrar para a TAM.  
 
A dança das cadeiras, mais do que reacender o debate sobre a hora certa de um executivo sair 
de cena, mostrou que decisões importantes como essas, vêm acontecendo cada vez mais com 
maior rapidez e praticidade.  
 
Para Laís Passarelli, sócio-fundadora da Passarelli Seleção de Executivos, essas medidas são 
reflexo de um mundo de negócios cada vez mais dinâmico. “Hoje, os prazos e as metas das 
empresas estão muito mais definidos e, em paralelo, as respostas de desempenho de gestores 
ficaram muito mais rápidas” diz. “Mas a alta cobrança para o cumprimento de metas em 
cargos como a presidência de uma empresa sempre existiu, não é novidade.”   
 
Em sua explicação sobre a troca, a assessoria de imprensa do Pão de Açúcar deu a seguinte 
informação: “O Conselho do Grupo Pão de Açúcar propôs algumas metas que não coincidiam 
com o perfil de gestão de Cássio Casseb. Sua saída foi amigável para ambas as partes. Dados 
recentes da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) apontam um crescimento de 
4,4% no setor, enquanto o Grupo Pão de Açúcar teve uma expansão de apenas 1%, perdendo 
a liderança no setor para o Carrefour.”  
 
Ex-diretor do Banco do Brasil, Casseb assumiu o cargo há menos de um ano, em janeiro de 
2006, quando um dos principais objetivos do grupo, anunciados para o ano que começava, era 
justamente aumentar a rentabilidade. Galeazzi, que o substitui, é conhecido como gestor de 
performance agressiva em cortes de gastos e redução de pessoal.   
 
Marco Antonio Bologna, que assume nova função como integrante do conselho da holding TAM 
Empreendimentos e Participações S/A, também teve sua saída da presidência da aérea 
associada a uma crise. A da TAM vem se arrastando e se agravando com problemas como o 
apagão aéreo em 2006 e o acidente com o Airbus A320, em Congonhas, em julho de 2007. 
Mas crise é crise e não importa sua durabilidade, ela sempre impacta na carreira de quem está 
envolvido, muito mais ainda de quem está no comando.   
 
E quanto um profissional perde em termos de desgaste de imagem ao deixar um cargo numa 
fase assim caracterizada? Existe a hora certa de sair a tempo de não manchar a imagem? 
Bologna e Casseb acertaram esse timing?   
 
O consultor e headhunter Guilherme Velloso diz que, no caso de Bologna, apesar do óbvio 
desgaste profissional que o apagão e o acidente em Congonhas causaram ao executivo, sua 
saída da presidência da TAM não remete a uma proteção da imagem profissional. “É um ciclo 
comum dentro das empresas. Assim como grandes clubes de futebol mudam o técnico, as 
empresas também mudam sua liderança ao enfrentarem uma crise”, explica Velloso. “É uma 
forma de dar satisfação aos clientes e acionistas, no caso das empresas, e à torcida, no caso 
dos times de futebol.”  
 
Velloso acrescenta que a postura de Bologna na fase mais turbulenta da companhia aérea foi 
correta. “Mudanças no comando nunca devem ser feitas durante o auge da crise. Bologna 
permaneceu à frente da TAM até que o pior da fase do desastre em Congonhas fosse 
superado”, avalia o headhunter. “Pode haver danos à imagem profissional mas, num primeiro 
momento, a melhor saída é submergir, sair da alta exposição para, posteriormente, encontrar 
desafios com os quais o profissional possa mostrar novamente seu valor.”  



Hoje em dia, analistas avaliam que há tantos fatores envolvidos na gestão de uma carreira (e 
de uma crise empresarial) que para tudo há conserto. Célia Dutra, superintendente de RH da 
Comgás, diz que o futuro do profissional depois de uma crise depende da maneira como ele 
construiu a carreira ao longo de sua história, assim como da rede de relacionamentos que 
desenvolveu neste trajeto. “Esses fatores compõem o grande baluarte para se dar a volta por 
cima. É mais ou menos como administrar uma marca: se você tem um goodwill construído ao 
longo do tempo, a crise causa dano, mas só em situações extremas ela mata a marca. O 
mesmo acontece com o profissional: sua rede e sua história garantem que, passado o 
momento crítico, haja espaço para o retorno.”  
 
Mundo sem redoma   
 
No mundo dos negócios e das finanças, os riscos são inevitáveis e quem quer estabilidade e 
segurança máxima nem pode chegar perto porque não há redoma de vidro. Mas há prevenção 
possível. Para quem busca preservar a imagem visando o futuro, Velloso aponta que é 
fundamental ter know how para estabelecer riscos calculados e identificar desafios que 
permitam ampliar a experiência conquistando novas realizações. Isso é possível desde que o 
profissional perceba a linha tênue que separa desafios saudáveis e desafios prejudiciais.“É 
necessário fazer uma avaliação das condições de contorno da possível crise, além de conhecer 
bem as práticas de gestão da empresa, sua cultura e o perfil dos dirigentes diante de um 
desafio.”  
 
Célia Dutra tem outra dica para o profissional se prevenir de alguns prejuízos.“Os desafios e 
riscos propostos numa empresa não devem bater de frente com a legislação vigente, os 
princípios éticos que norteiam o negócio ou os valores do próprio profissional”, diz ela. “No 
mais, é difícil dizer até que ponto se pode arriscar uma trajetória. Se arriscar significa tomar 
decisões complexas durante o negócio, não há como escapar.”  
 
No futebol   
 
Na área esportiva, saber cuidar da carreira profissional, identificando momentos adequados 
para trilhar novos caminhos e desafios, também é cada dia mais essencial. O futebol, esporte 
que movimenta cerca de U$S 250 bilhões anuais, mas dá uma vida útil curta de atuação a 
seus atletas, exige um planejamento rigoroso por parte de seus profissionais. Nesse mundo da 
bola, sair ainda no auge da carreira parece ser a melhor estratégia. Quanto ao futuro, Arnaldo 
Ribeiro, redator chefe da revista Placar, diz que a metamorfose profissional que o mercado do 
futebol exige dá certo em casos de jogadores mais instruídos e com felling empreendedor.  
 
“O Leonardo, que fez parte da Seleção Brasileira na Copa de 94, decidiu encerrar suas 
atividades no auge da carreira e tornou-se dirigente do clube italiano Milan, no qual atuava. 
Deu supercerto”, aponta o jornalista. Outro jogador conhecido por ter encontrado um novo 
caminho profissional é Beckenbauer, considerado o maior jogador alemão de todos os tempos. 
“Ao deixar a vida como atleta ele tornou-se presidente do time Bayern de Munique e o grande 
mentor da Copa do Mundo da Alemanha, em 2006”, lembra Arnaldo Ribeiro.  
 
O mundo corporativo pode encontrar muitos outros exemplos no mercado de boleiros. Sempre 
haverá crises de times afetando jogadores e jogadores afetados por crises de times. Nesse ou 
em outro ramo, a regra parece ser a mesma: entrou em campo tem que marcar gol. 
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