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O alfaiate  da 
modernidade
Reconhecido expert na espinhosa arte de reestruturar empresas, Claudio Galeazzi fez 
carreira ao comandar com mão de ferro o turnaround de corporações como Pão de Açúcar, 
Lojas Americanas, O Estado de S.Paulo e Talent. Como sugere o passado recente dessas 
empresas, pode-se dizer que Galeazzi faz jus à fama de eficaz, ainda que sua passagem 
seja sempre acompanhada de críticas de quem se sente atropelado pelo forasteiro. A 
consultoria que leva seu nome continua a pleno vapor, mas Galeazzi já não dá mais 
expediente por lá desde o ano passado. No BTG Pactual, onde é sócio de André Esteves, 
Pérsio Arida e outros peixes graúdos das finanças, atua como uma espécie de olheiro da 
economia real, a prospectar oportunidades de aquisições, fusões, reestruturações e IPOs. 
E, claro, arregaça as mangas para cirurgias delicadas em pacientes como a rede varejista 
fluminense Casa&Vídeo, adquirida pelo BTG em fevereiro passado. 

Por Luiz antonio cintra e regina augusto  lcintra@grupomm.com.br e raugusto@grupomm.com.br 
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Meio & Mensagem — Qual o problema mais 
recorrente nas empresas brasileiras?
Cláudio Galeazzi — Gestão é o grande di-
ferencial das empresas. Quando você tem 
uma boa gestão, não precisa se utilizar de 
argumentos válidos como justificativa pa-
ra não ter uma boa performance. Tenho 
pavor de argumentos válidos porque eles 
levam você a não tomar uma ação. Ah, o 
governo não fez isso... A economia está 
assim ou assado... Uma boa gestão não 
procura usar essas premissas, mas sim 
apresentar soluções, ser ágil nas soluções. 
Na medida em que você tem uma gestão 
adequada, as empresas vão bem, mesmo 
na crise. E muitas vezes conseguem evo-
luir muito mais em uma crise do que em 
uma situação normal.

M&M — Mas qual o problema recorrente 
na maioria das empresas?
Galeazzi — É a falta de gestão. É necessá-
rio saber delegar, fazer o empowerment. 
Sempre penso que o management das em-
presas sabe o quê e como fazer, mas mui-
tas vezes não sabe dar início ao fazer ou 
tem uma gestão em cima muito centrali-
zadora que não permite a esse pessoal por 
em prática sua expertise. Sempre procu-
rei dentro das empresas aqueles que co-
nheciam a cultura e que tinham carisma e 
liderança. Muito mais do que os grandes 
gênios, que às vezes têm muito conteú-
do, mas não dão forma a esse conteúdo.

M&M — Como o senhor avalia o movimento 
dos grandes bancos e fundos agora 
investirem mais na chamada economia real?
Galeazzi — A tendência de ir para a eco-
nomia real é muito mais em função do 
grande interesse externo pelos mercados 
emergentes, principalmente o Brasil. Te-

mos recursos vindos do exterior que que-
rem investir aqui. E fazem isso por meio 
do braço de private equity dos bancos. 
Temos e teremos nos próximos anos uma 
quantidade de disponibilidade de dinhei-
ro para ser investido no Brasil. Por outro 
lado, o empresário está vendo que, para 
crescer, terá necessidade de captar e terá 
de abrir mão, não do controle da empre-
sa, mas de uma boa participação para que 
possa dar continuidade ao crescimento. 
É um momento no Brasil sui generis. É o 
momento ideal para esses investimentos 
e a aplicação desses recursos.

M&M — Essa questão de ter o controle é 
cultural, não?
Galeazzi — É muito latina, “eu sou o do-
no”. Tanto é que o próprio André Esteves 
aqui, dizem, que é o dono do Pactual, mas 
ele não é o dono do banco e sim o sócio 
controlador. A mesma coisa vale para ou-
tras empresas, em que eles são acionis-
tas e conseguem uma gestão muito mais 
adequada do que a gestão fechada.

M&M — O grupo de empresas brasileiras 
que estão indo para o exterior está 
aumentando?
Galeazzi — Existem aquelas empresas 
brasileiras que estão abrindo escritórios 
no exterior, cujo diferencial é que já são 
exportadoras ou querem ser produtoras 
nesses países. A diferença está aí. São em-
presas que já tinham maturidade interna e 
de exportação e que agora têm de dar um 
passo para frente, ou seja, fazer aquisições 
nos outros países, o que é bem mais fácil 
do que construir uma empresa do zero. 

M&M — Esse movimento ainda está mais 
concentrado nas commodities, não?

Galeazzi — Não necessariamente em 
commodities, tem a ver também com 
gestão. E um exemplo é o Burger King, 
o que se viu foi uma injeção de gestão. 
Os novos controladores reduziram cen-
tenas de milhões de dólares de despesas 
nos primeiros seis meses.

M&M — Esse mesmo grupo já tinha feito 
isso na Anheuser-Busch...
Galeazzi — Exatamente. A gestão brasilei-
ra hoje está sendo muito efetiva no mun-
do. Primeiro era a gestão inglesa, depois 
eram os norte-americanos e agora são os 
brasileiros. No atual momento brasileiro, 
falta mão de obra especializada e quali-
ficada. Mão de obra qualificada para os 
gestores e executivos. Por exemplo, os me-
lhores salários estão no Brasil, não na In-
glaterra, na França nem nos EUA, a não 
ser no topo da pirâmide. E no mercado 
financeiro, que são altamente remunera-
dos. Então há falta de gestores. 

M&M — Quando o senhor chegava em uma 
grande empresa para uma reestruturação, 
era o encarregado de dar as más notícias. 
Como lidou com essa questão?
Galeazzi — Obviamente que não existe 
um terno específico que serve para todo 
mundo, para isso existe o alfaiate. E ou-
tra coisa: eu já fui presidente de várias 
empresas, sempre em um momento de 
transformação. Ou de crise ou de trans-
formação. E, obviamente, seria pretensio-
so dizer que conheço todos os segmen-
tos nos quais eu fui executivo principal 
ou responsável pela condução desse pe-
ríodo de repensar e transformar a empre-
sa. Mas as pessoas de dentro da empresa 
conhecem. O fator mais importante são 
as pessoas. Em primeiro, sempre penso o 

seguinte: a pessoa que é insubstituível na 
empresa deve ser a primeira a ser substi-
tuída, porque normalmente ela concentra 
informações e poder dentro da empresa 
e não permite que os outros participem. 
Segundo, toda a transformação, reestru-
turação, turnaround deve ser promovido 
pelas pessoas de dentro. Tanto é que eu 
nunca levo uma equipe grande de fora, 
a não ser por um período curto, que era 
normalmente a Galeazzi, por seis meses, 
para complementar expertise que even-
tualmente não exista dentro da empresa 
naquele momento. E só, o resto é feito pe-
lo pessoal da empresa. Ou seja, não ten-
tar violentar a tradição e a cultura, mas 
sim levar uma opção pela modernidade, 
dando empowerment para essas pessoas  
que sabem o que fazer.

M&M — Falando da sua experiência no 
mercado de mídia e comunicação. No 
começo da década passada, a Galeazzi foi 
contratada pelo Grupo Estado para fazer 
um plano de reestruturação. Como foi essa 
experiência?
Galeazzi — O caso do Estadão, obviamen-
te, tem muita controvérsia. Havia resistên-
cia por parte de jornalistas, especialmente 
o Sandro Vaia (ex-diretor de redação do Es-
tado de S. Paulo). Ele tinha algumas críti-
cas porque tentávamos implementar cer-
tas coisas participativas que muitas vezes o 
executivo não tem interesse, não gosta, se 
sente exposto. Além disso, lidar com repór-
teres e jornalistas não é a coisa mais fácil 
do mundo, são muito politizados, tem cer-
ta independência e raciocínio intelectual 
muito grande. Então obviamente que é di-
fícil mudar e tentar implementar grandes 
mudanças culturais nesse sentido. Mas as 
mudanças lá também tiveram a participa-

Claudio Galeazzi
Sócio do BTG Pactual desde 
2010. Foi durante anos consultor 
especializado em reestruturação 
de companhias por meio de 
sua empresa, a Galeazzi & 
Associados, de onde se desligou 
no ano passado. É também ex-
presidente do Grupo Pão e Açúcar 
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“Os argumentos são válidos dos dois lados (entre ter 
uma agência externa ou interna). Analisei muito isso, 
não vi qual opção prevalecia. É questão de decisão. É 
a história da Brastemp ou da GE, uma questão de 
escolha, as duas fazem as mesmas coisas”

ção do pes soal de redação que viam aqui-
lo que precisava mudar, pois o jornal esta-
va em uma situação extremamente crítica 
financeiramente. E não está mais. A gestão 
tinha de ser profissionalizada, tanto é que 
a família saiu toda. Não adianta você ter 
uma postura intelectual, ideo lógica, contra 
o bom senso daquilo que precisa ser fei-
to naquele momento, que tem de ser fei-
to logo, tem de ser pragmático. Eu nunca 
tive um problema, por exemplo, com os 
sindicatos, pois sempre eram expostos os 
problemas, discutia-se quais eram as solu-
ções, pleiteava-se que eles apresentassem 
outras e, como não tinham opção, acaba-
vam aceitando. Eu fechei várias fábricas 
e nunca tivemos nenhum problema e era 
tratado de uma forma pragmática, com 
bom senso. Na Segunda Guerra Mundial, 
os aliados tiveram de mandar os dez mil 
paraquedistas que ficaram famosos inva-
dir a Normandia. Provavelmente a morta-
lidade daqueles dez mil foi enorme, mas 
você iria salvar cem mil vidas. O duro é ser 
um dos dez mil. Como julgar? Onde está 
a Justiça nisso? Mas infelizmente existem 
certas decisões que têm de ser tomadas.  

M&M — No ano passado, fizemos uma 
entrevista com o Júlio Ribeiro, em 
um momento em que não se sabia da 
negociação com o Publicis Groupe, e ele 
disse que o turning point da Talent foi 
quando ele contratou a Galeazzi para fazer 
uma consultoria na agência.  
Galeazzi - O Júlio é uma pessoa muito 
emotiva. Quando apresentei a ele as mu-
danças que em nossa opinião, da Ga leazzi, 
deveriam ser implementadas, ele ficou re-
lutante, mas depois de alguns dias deci-
diu que teria de fazer aquilo. Ele chorou e 
eu chorei junto porque vi a emoção dele. 
E eu estava apresentando decisões duras, 

draconianas e ele assumiu. O importante 
não foi ter feito aquela redundância, mas 
sim como ele tratou com a redundância, 
como ele tratou as pessoas.

M&M — Alguns grupos brasileiros de 
publicidade já anunciaram a intenção de 
abrir o capital. Mas por enquanto nenhum 
deles conseguiu. Como o senhor avalia esse 
mercado?
Galeazzi — Um diferencial das empresas 
estrangeiras e brasileiras de publicidade, é 
que as internacionais detêm contas mun-
diais de certos clientes. E isso faz com que 
as agências brasileiras fiquem mais vulne-
ráveis a perderem grandes contas, o que 
dificulta sua expansão. Os executivos das 
agências brasileiras precisam mudar a ca-
beça para aceitar essa realidade. O Júlio (Ri-
beiro), por exemplo, era uma pessoa difícil 
de aceitar isso, ele é muito independente, 
tem uma personalidade marcante, forte, 
mas, no entanto, aceitou de bom senso e 
fez um belíssimo negócio. 

M&M – O Grupo Pão de Açúcar decidiu há 
alguns anos, anterior à sua passagem por 
lá, internalizar a área de publicidade, com 
uma house agency. Durante o tempo em 
que esteve na empresa, como avaliou essa 
questão? Era uma decisão simplesmente 
financeira ou estratégica? 
Galeazzi – Existem mil justificativas para 
que isso fosse feito, como existem outras 
mil que justificariam igualmente o con-
trário. É uma questão de decisão, de op-
ção. Os argumentos são válidos dos dois 
lados. Com sinceridade, eu analisei mui-
to isso e não vi qual que prevalecia. Os 
dois modelos, agências terceirizadas ou 
in house , no final das contas não faziam 
muita diferença na entrega final. É aquela 
história de escolher entre uma geladeira 

Brastemp ou GE, as duas fazem as mes-
mas coisas, às vezes com um preço mui-
to similar e até o formato. 

M&M — O atual bom momento é apropriado 
às mudanças?
Galeazzi — É muito difícil um empresá-
rio, executivo ou dono achar que a coisa 
poderia ir mal em certo momento. Então 
ele deixa normalmente de fazer muitas 
coisas que deveria fazer em um momen-
to de boom de mercado. É exatamente-
mente esse o momento de agir. A Gale-
azzi, antigamente, só era chamada em 
momentos de crises nas empresas. Aí 
quando se chegava para analisar a situ-
ação não havia alternativas. Quando as 
coisas estão indo bem, a atitude do exe-
cutivo e do empresário é dizer o seguinte 
a um consultor: “Eu quero grandes mu-
danças, que mude a cultura e etc”. Mas 
ele esquece de dizer uma coisa que es-
tá no seu subconsciente: “Pode mudar, 
desde que você não mude nada!” É ver-
dade, existe a intenção, mas não existe a 
vontade. As grandes reestruturações de-
vem ser feitas nos momentos de boom, 
como agora, mas ninguém faz, é difícil. 
O Pão de Açúcar fez. No momento do 
boom, ele tomou todas as medidas ne-
cessárias. Uma empresa tem de se repen-
sar constantemente, rever sua estrutura, 

rever suas despesas, rever o seu negócio 
e o seu mercado. Precisa adequar-se ao 
mercado constantemente.

M&M — A retenção de talentos é uma 
questão crucial  hoje por  conta do 
bom momento da economia. Qual a 
r e c o m e n d a ç ã o  p a ra  u m a  e m p r e s a 
conseguir manter seus melhores talentos? 
Pagar mais e retê-los a qualquer custo?
Galeazzi — Não apenas pagando mais. 
O aumento somente da remuneração, 
do pacote todo, não é um fator que ne-
cessariamente retém, porque sempre há 
alguém que pode oferecer algo a mais. 
É preciso que haja outras preocupações, 
a preocupação com as outras pessoas, 
um projeto maior.  Em um banco, exis-
tem muitos jovens que sacrificam o dia 
de hoje em função do amanhã. Mas uma 
pessoa com mais quilometragem, mais 
velha, ela já tem um padrão de vida, os 
filhos já estão numa escola, então ele 
não vai sacrificar este momento neces-
sariamente por um momento futuro. Ele 
vai consolidar o presente e construir um 
futuro, mas não se sacrificar necessaria-
mente. Exatamente por isso, os execu-
tivos brasileiros que são muito admira-
dos e estão trabalhando em várias em-
presas ao redor do mundo estão retor-
nando ao País. 
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