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Thomas Case conseguiu transformar um insucesso profissional em uma carreira muito bem 
sucedida como empreendedor, segundo sua própria avaliação. Depois de ter sido cortado do 
quadro da subsidiária multinacional Rejotec , companhia de armazenamento de cereais, localizada 
em Londrina (PR), onde ocupava a cadeira de presidente, o então executivo encontrou em um 
livro a solução para seu desemprego: criou um novo negócio. Hoje, o Grupo Catho, fundado por  
 
Case em 1977, é uma das maiores empresas especializadas do País em recolocação e seleção 
profissional.  
 
“Tive muito sucesso como presidente da Rejotec, mas briguei com o meu chefe e fui demitido. Em 
momentos como esse, normalmente, os profissionais com perfil empreendedor sempre 
conseguem sua recolocação”, diz. 
 
Quando ficou desempregado à época, o leitor assíduo encontrou na obra norte-americana 
Executive Jobs Unlimited (Trabalhos para Executivos Ilimitados), de Carl R. Boll, uma nova 
oportunidade de recolocação. “A obra me ensinou que o envio de cartas a empresas é um 
importante aliado na busca de uma oferta de emprego”, afirma. 
 
O executivo seguiu todas as orientações do livro. Todos os dias, escrevia cartas e as assinava 
individualmente. Ele conta que, por dia, chegou a enviar 40 correspondências às empresas. “Em 
menos de três meses eu estava recolocado novamente como presidente da empresa Motores 
Búfalo ”, afirma.  
 
Case aproveitou essa experiência para, nas horas vagas, pensar em um novo negócio: escrever 
cartas para as empresas. Só que, desta vez, não pensando em sua própria recolocação, mas sim 
em ajudar quem buscasse emprego no mercado. 
 
Hoje, o fundador da Catho tornou-se referência no mercado de recolocação profissional. A página 
da consultoria na Internet chega a receber mais de 220 milhões de visitas/dia. Atualmente, cerca 
de 40 mil profissionais cadastram os seus currículos no site da empresa. Segundo ele, desse total 
de candidatos às vagas, 90% são executivos médios. “Até hoje prestamos o mesmo serviço e o 
envio de cartas, sem dúvida, gera muitas entrevistas. Com o uso da Internet foi possível acelerar 
mais esse processo de recolocação profissional. O trabalho é árduo, porém, quando bem feito, 
traz excelentes resultados”, garante. Até cinco mil pessoas chegam a conseguir uma recolocação 
no mês utilizando os nossos serviços”, afirma.  
 
A Catho, que atua há 28 anos no mercado, em 1994 foi certificada pela ISO 9001 (norma de 
qualidade da gestão dos serviços). Além das consultorias para recolocação, a empresa realiza 
também seminários sobre gestão de projetos.  
 
Formação 
 
Thomas Case, formado em Engenharia, com Ph.D. em Negócios Internacionais pela Universidade 
de Michigan e M.B.A. em Finanças da Oklahoma City University, nasceu em Chicago, nos Estados 
Unidos, em 1937. 
 
Durante os quatro anos em que estava na faculdade, Thomas trabalhava na construção civil para 
arcar com as despesas do curso de engenharia. Em 1959, depois de formado, conseguiu o seu 
primeiro emprego em Nova York, numa empresa fabricante de bombas e compressores. Nessa 
companhia trabalhava no departamento de vendas para o exterior.  
 



Em Nova York, o engenheiro, à época com 23 anos, teve uma proposta para trabalhar na 
Companhia do Salitre, localizada no extremo norte do Chile. Nessa organização, o executivo ficou 
por seis anos e chegou a conquistar seis promoções. Com 29 anos já era gerente e tinha sob a 
sua coordenação 1,2 mil colaboradores.  
 
Depois de quase uma década no comando da companhia, Thomas Case retorna aos Estados 
Unidos e ingressa na Kerr-McGee Corporation , uma mineradora de carvão. “Nessa fase da vida 
percebi que minha carreira não estava indo bem. Foi aí que resolvi fazer um Ph.D. (doutorado) 
em Negócios Internacionais pela Universidade de Michigan”, relembra.  
 
Em 1964, depois de conseguir o Ph.D., o executivo chegou a lecionar aulas de finanças em 
algumas universidades. “O estudo pode ajudar muito o executivo a alcançar melhores posições na 
empresa e ter os melhores salários”. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 03 ago. 2005, Carreiras & Gestão, p. B-3 


