
EDITORIAL CONVIDADO

e tempos em tempos surge uma 

pessoa que, em função de sua 

personalidade e de seus feitos, 

acaba se transformando em ícone, em sím-

bolo para aqueles que o seguem. Carlos Al-

berto Salles foi uma dessas pessoas. 

De caráter extremamente forte, em-

preendedor e com aguçada inteligência, 

ele foi um dos responsáveis diretos pela 

escalada da gerência de projetos em nosso 

país. Foi pioneiro no lançamento do pri-

meiro MBA em Gerência de Projetos atra-

vés da FGV-RJ, estruturando um curso 

do zero com os poucos membros do PMI 

Chapter RJ que, na época, se dispuseram a 

dar aulas de um tema ainda relativamente 

novo no Brasil. 

Foi nessa época que o conheci, há mais 

ou menos 11 anos. A primeira impressão que 

tive foi de uma pessoa um pouco arrogante, 

com voz rouca e extremamente enfático em 

suas decisões. Como faz barulho esse cara, 

pensei. De fato, era impossível estar em uma 

D mesma sala com ele sem notar a sua presen-

ça, ou sem ter o ambiente amplifi cado pela 

sua voz, seu carisma e sua essência. Era da-

quelas pessoas incomparáveis, das quais nin-

guém sai incólume ao tomar contato. 

Com o tempo descobri que aquela for-

ma de brado, com frequente uso de “pala-

vrões”, só o fazia ainda mais especial. Seu 

coração era do exato tamanho, ou ainda 

maior, de todo aquele clamor aparente. 

Seu ímpeto de ajudar os que o seguiam 

levou à estruturação de um time hoje fes-

tejado com prêmios na própria FGV e em 

outros ambientes acadêmicos. Muitos dos 

colegas que hoje fazem parte desse time 

vencedor recomeçaram suas carreiras 

como gerentes e/ou professores em função 

de sua própria competência, mas também 

a partir das oportunidades criadas por ele. 

Sem medo de errar, o mercado de gerência 

de projetos encontra-se hoje aprimorado 

da maneira que está sem dúvida por causa 

dos seus esforços, tendo sido um dos res-

ponsáveis por seu desenvolvimento.
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Sempre inquieto, sempre intenso, sempre buscando novos 

desafi os. Mas inovar não é fácil. Um verdadeiro líder sempre terá 

que enfrentar vozes contrárias em meio a seu desbravamento. Não 

importa. Sua capacidade de aglutinar e sua força eram tão grandes 

que acabou construindo uma enorme família, que o respeita, que 

o admira e que permanecerá sempre com sua forte imagem guar-

dada em seu coração.

Teve muito sucesso em sua carreira, tanto na IBM quanto na 

FGV. Para tanto, se transformava em uma verdadeira máquina de 

trabalhar. Muitos viam os resultados, mas não imaginam a carga 

de esforço e de estresse por trás disso tudo. Tradução alegre de 

profi ssionalismo, Carlos conseguia ser antes exemplo de homem, 

de amigo, de esposo e de pai. 

Salles veio a falecer no dia 2 de agosto de 2011, aos 60 anos 

recém-completos. Uma morte extremamente prematura e que 

deixará eterna saudade. Vivi momentos inesquecíveis ao seu lado. 

Momentos em que tivemos a chance de trabalhar, criar, rir, cho-

rar, viajar, discutir, beber e crescer juntos. 

Sua passagem por esse mundo defi nitivamente não foi em 

vão. Carlos deixa uma esposa maravilhosa, guerreira, e dois fi lhos 

lindos, imagem e semelhança do pai. Mais do que isso, deixa ami-

gos e amigas que têm sua história de vida marcada por ele, que 

deixa lembranças indeléveis e um legado de realizações. Este era 

meu amigo. Este era meu irmão.

Até breve “MyBoy”,

André B. Barcaui


