
cúpula do mercado de tecnolo-
gia foi renovada recentemen-
te no país. Houve troca de co-
mando na SAP, IBM, Lenovo e

Tata Consultancy Services (TCS). Em ja-
neiro, Leonel José da Costa, de 44 anos,
deixou a direção-geral da Lexmark no Bra-
sil para um cargo mais alto na América
Latina. No mesmo mês, Chu Tung, de 65
anos, da EDS, saiu para um cargo ainda
não anunciado. O que está por trás desse
fenômeno não é uma coincidência. Boa
parte dos executivos foi substituída por
causa da idade ou pela falta de uma visão
menos globalizada do mercado.

Como o mercado de TI cresce e é bastan-
te agressivo, certas empresas promoveram
uma oxigenação em seus quadros, colo-
cando gente mais jovem. "Quem entrou
terá de apresentar resultados progressivos
e rápidos. Alguns dos que saíram 'caíram
para cima', passando a ocupar urna po-
sição no conselho", diz Gilberto Guima-
rães, professor do Ibmec São Paulo, espe-
cializado em reestruturação de negócios.

De forma geral, a troca de comando te-
ve pouca repercussão no mercado. Quem
fez barulho ao deixar o posto foi José
Ruy Antunes, de 52 anos. Ele estava à
frente da SAP, líder mundial em siste-
mas de gestão. No seu lugar entrou, em
agosto, Alberto Ferreira, de 42 anos, ex-
presidente da Carlson Wagonlit Travei,
empresa de gestão de viagens de negó-
cio. A crença geral é que José Ruy geria
a companhia com um jeito particular,
o que nem sempre agrada aos negócios
globais, acostumados a seguir modelos
de gestão específicos.

O estilo pessoal do ex-CEO da SAP no
Brasil o levou a abrir a Salles BPO em
parceria com sócios de peso, como Ge-
raldo Carbone, o ex-presidente do Bank-
Bostonno Brasil. "Fiz a SAP crescer de 56
para 1000 clientes e aumentar a receita
em mais de 1000% em sete anos", diz Jo-
sé Ruy. "Não teria mais para onde cres-
cer dentro da corporação, a não ser que
aceitasse seguir carreira internacional,
o que não me interessa." O
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