
Quando assumiu a presidência da
TAM, em novembro de 2007, o
executivo David Barioni recebeu
uma dura incumbência: trazer de

volta a imagem de uma companhia ino-
vadora e preocupada com a qualidade
de atendimento ao cliente — caracte-
rísticas que marcaram a gestão do co-
mandante Rolim Amaro, fundador da
empresa. Piloto de formação e um dos
responsáveis pela meteórica ascensão
da Gol, na qual ocupava a vice-presidên-
cia operacional antes de ir para a TAM,
Barioni era tido no setor de aviação co-
mo a escolha mais óbvia para ocupar o
posto. Durante quase dois anos ele se-
guiu a tarefa à risca. Passou a recepcio-
nai" os passageiros nos aeroportos, res-
pondia pessoalmente às mensagens de
clientes descontentes e, não raro, pilota-
va as aeronaves (ele guiou, dos Estados
Unidos para o Brasil, um Boeing recém-
adquirido pela TAM). Na manhã do dia

9 de outubro, porém, essa etapa do
processo de "rolinização" da compa-
nhia foi abruptamente interrompida.
Barioni saiu do comando da TAM sem
dar explicações — deixando a maior
companhia aérea do país sem presiden-
te pela terceira vez em oito anos (o pos-
to foi assumido interinamente pelo vice-
presidente financeiro, Líbano Barroso).
"Ser presidente da TAM virou emprego
de alto risco", afirma um executivo pró-
ximo à companhia. "Ninguém fica lã por
muito tempo." Procurados, TAM e Ba-
rioni não quiseram dar entrevista.

Embora tenha surpreendido o merca-
do, a saída de Barioni já era dada como
certa entre os executivos da empresa há
pelo menos cinco meses, quando o então
presidente manifestou aos membros da
família Amaro seu desejo de deixar o
cargo. Entre os motivos estava a demis-
são, feita a pedido do conselho de admi-
nistração, de Jorge Gabriel Isaac Filho.

Trazido da
Gol por Barioni
para ocupar a vice-
presidência técnica da com-
panhia, Isaac Filho foi desligado sob
a alegação de que seu estilo de gestão
gerava problemas com os subordinados.
"Barioni sentiu-se desautorizado", diz
um executivo que acompanhou o proces-
so. A gota d'água veio'numa reunião do
conselho realizada no final de setembro.
Nela, o executivo apresentou um agres-
sivo programa de corte de custos que
previa, entre outras coisas, a demissão
de cerca de l 000 funcionários e a sus-



ços durante os voos.
Apenas parte do projeto foi aprovada
pelos controladores, receosas de que a
nova política de preços aproximasse a
TAM de sua principal rival, a Gol —
algo considerado uma heresia pelos her-
deiros de Rolim. "A situação dele após
a apresentação ficou insustentável", diz
um executivo da empresa. Um sinal pú-
blico de que a situação estava tensa ocor-
reu no último Top TAM, em 3 de outu-

bro, na Bahia. Criado por Rolim Amaro,
o encontro anual premia os melhores
agentes de viagens. A presença dos exe-
cutivos da TAM no evento é, obrigatória.
Barioni foi. mas ficou pouco mais de l
hora—um comportamento que chamou
a atenção dos convidados. Barioni dei-
xou a companhia seis dias depois.

A saída de Barioni após tão pouco
tempo no cargo não chega a ser uma no-
vidade na história da TAM. Seus dois
antecessores, Marco Antônio Bologna e
Daniel Mandelli (cunhado de Rolim),
tiveram destino semelhante. Ambos su-

cumbiram à tarefa de preencher a lacuna
deixada pelo fundador. "É muito difícil
gerir uma empresa debaixo de uma som-
bra dessa magnitude", diz um ex-execu-
tivo da TAM. Assim como Barioni, Man-
delli, que assumiu a presidência da TAM
logo após a morte de Rolim, em 2001,
enfrentou resistências dos controladores
na hora de executar um duro programa
de corte de custos —justamente no pe-
ríodo em que a companhia sangrava di-
nheiro. Apesar de bem-sucedida, a estra-
tégia lhe custou o posto. Bologna, seu
sucessor, não escapou à sina. A frente da



TAM em duas das piores crises de sua
história—o caos aéreo no Natal de 2006
e o acidente no aeroporto de Congonhas,
em São Paulo, em 2007 —, Bologna não
resistiu ao desgaste de imagem e anteci-
pou em um ano e meio sua saída. (Ele
passou a integrar o conselho de adminis-
tração da TAM em agosto deste ano.)

Administrar uma companhia aérea do
porte da TAM já seria, por si só, urn tra-
balho duro. Além da volatilidade dos
preços do petróleo, é preciso conciliar
variáveis como oscilações na demanda,
concorrência crescente e margens de lu-
cro cada vez mais apertadas. O problema
é que, no caso específico da TAM, o pre-
sidente ainda tem de equilibrar outro
prato: a constante ingerência da família
Amaro no dia a dia dos negócios — em
especial, a de Maria Cláudia Amaro, fi-
lha mais velha de Rolim e atual presi-
dente do conselho de administração.
Mesmo se dividindo entre São Paulo e
sua casa nos Estados Unidos, é ela quem
dá as cartas em áreas corno marketing e
recursos humanos—papel que em geral
não é desempenhado por membros do
conselho, e sim por executivos, Na ges-

tão de Barioni, sua
presença aumentou.
Maria Cláudia man-
tinha conversas se-
manais com o de-
partamento de RH
para discutir salá-

Posto de
autoatendimento
da Azul em
Campinas:
avanço sobre o
mercado da TAM

rios, contratações e demissões de funcio-
nários, muitas vezes relacionados aos
escalões mais baixos da companhia. No
departamento de marketing, ela decidiu,
por exemplo, que a TAM deveria patro-
cinar eventos como o show da cantora
Madonna e a São Paulo Fashion Week
— a despeito da ferrenha oposição de

Barioni. (Na época, o executivo alegou,
em vão, que o investimento esmagaria
as margens de lucro da TAM.)

Para escolher seu próximo presidente,
a empresa contratou a consultoria de
headhunting Spencer Stuart. Além de
lidar com a pressão dos controladores, o
novo presidente terá um desafio extra.
Como líder de mercado, a TAM é a com-
panhia aérea que mais tem sofrido com
o avanço de concorrentes menores, co-
mo a Trip, a Webjet e, principalmente, a
Azul. do americano David Neeleman.
Em setembro, a participação de mercado
dessas empresas chegou a 11%, quase o
dobro do que foi registrado em janeiro.
No mesmo período, a fatia da TAM caiu
de 49,5% para 44% (o percentual da Gol
permaneceu praticamente estável). Por
causa do crescimento da concorrência,
os especialistas acreditam que será ine-
vitável pôr em prática algum programa
de corte de custos. "Sem reduzir os gas-
tos será difícil melhorar as margens", diz
Vanessa Ferraz, analista de aviação do
HSBC. Segundo um recente levanta-
mento do banco, a TAM tem 189 fun-
cionários para cada aeronave operada.
Entre as empresas da América Latina e
da Europa, esse índice é de 166 empre-
gados, em média. Cortar custos nunca
foi uma tarefa indolor para líderes. Res-
ta saber se o próximo presidente da TAM
estará disposto a correr mais um risco
— o da impopularidade. •
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