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VIVIEN BARNA NA MILLENNIUM 
Millennium Network, desen-
volvedora paulistana de sis-
temas para gestão empresa-
rial , contratou Vivien Barna
como gerente de produto. A
profissional possui mais de 15
anos de atuação na área de
tecnologia e TI, na gestão e
desenvolvimento de negócios
para o mercado B2B. Vivien
assume uma função estraté-
gica e nova na empresa, o
cargo foi criado para atender
a crescente demanda por tec-
nologia no setor de moda/vestuário. Com passagens por corpora-
ções como AT&T, Algar Tecnologia e Telefônica, e tendo atendido
clientes como IBM, C&A, entre outros, a executiva é responsável
pela solução de Fashion PLM, que gerencia o ciclo de vida do pro-
duto na indústria de moda.

A Alog Data Centers
do Brasil anunciou duas
mudanças.  Eduardo
Carvalho, que era dire-
tor comercial, assumiu
a vice-presidência da
empresa. O substituto
de Carvalho é o admi-
nistrador de empresas
Rodrigo Guerrero.  As
mudanças estão alinha-
das às  estratégias da
Alog em se posicionar
como a principal fornecedora de colocation neutral-
carrier no Brasil, bem como alcançar maior abran-
gência nacional.Neste novo desafio, Rodrigo Guerrero
focará no dia a dia das operações, aproximando-se
das equipes regionais, fomentando expansão da Alog
por todo o país e, com isso, Eduardo Carvalho atuará
com mais foco na estratégia. 

MÔNICA PAIXÃO NA DIREÇÃO DO  SANTA TERESA
Mônica Paixão está de casa no-
va. Depois de emprestar seu
charme e dedicação à gerência
do Ipanema Plaza Hotel, onde
esteve à frente desde sua inau-
guração, a executiva assume
este mês, a direção geral do
Hotel Santa Teresa, no coração
cultural e histórico da cidade. 
Há mais de 25 anos no merca-
do hoteleiro, a business woman
é formada em economia pela
Universidade Cândido Mendes
e em relações públicas pela
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), com especialização
na Escola de Hotelaria de Glion, na Suíça. Em seu currículo constam
cerca de 15 anos na equipe do antigo ícone da hotelaria carioca - o Le
Méridien, e doze anos na direção do Ipanema Plaza Hotel, considerado
por dois anos consecutivos do melhor Golden Tulip das Américas.
Além de liderar a equipe comercial que conquistou as mais altas taxas de
ocupação do mercado, Mônica Paixão participou nos últimos anos de
mais de cinco feiras de turismo anuais, entre as nacionais e internacionais,
e se tornou sinônimo de competência na hotelaria carioca. A dedicação
com que vem promovendo a cidade do Rio de Janeiro no Brasil e no exte-
rior lhe rendeu o título de Embaixadora do Rio.

MANPOWER ANUNCIA NOVA GERENTE EM FORTALEZA
Veralucia Maria de Sales assume o escritório diante do desenvolvi-
mento do mercado do Nordeste com as oportunidades geradas pelos
polos industriais de Maracanaú, Eusébio e o Complexo Portuário do
Pecém para atender às necessidades das empresas na contratação de
profissionais efetivos e temporários e prestar assessoria em vários te-
mas ligados à área de recursos humanos. Veralucia será responsável
pelo atendimento aos clientes dos estados do Ceará, Maranhão, Piauí,
além de contas nacionais. Com mais de 20 anos de experiência profis-
sional, atuou no mercado de terceirização e Recrutamento & Seleção.
Veralucia é formada em Administração de Empresas pela Faculdade
Católica de Pernambuco e tem pós-graduação em Recursos Humanos
pela UPE - Universidade de Pernambuco.

eWAVE DO BRASIL TEM NOVO DIRETOR DE VENDAS 
A provedora de soluções de sof-
tware eWave do Brasil acaba de
contratar um reforço para seu
time comercial, que irá assumir
a direção do departamento.
Valdir Godoi, profissional com
18 anos de experiências em em-
presas como Oracle, Citelgroup
e Ericsson, será responsável
pelo gerenciamento dos times
de São Paulo – interior e capital
– Paraná, Rio de Janeiro, Minas
Gerais e da região Nordeste.
Godoi explica que a meta para
2012 é a de dobrar o faturamento do departamento. “Além disso, ire-
mos aumentar nossa equipe de vendas e abrir novas filiais da empresa,
no interior de São Paulo e no Nordeste”, ressalta. 
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S eja através de fusão,
aquisição ou nascida
da ideia de amigos ou
parentes, a sociedade

empresarial possui seus pon-
tos positivos e negativos. A
divisão de responsabilida-
des, por exemplo, é o maior
benefício; já a divergência de
opiniões e a necessidade de
negociação entre as partes
para chegar a um consenso
pode acabar fazendo com
que as tomadas de decisão
sejam mais demoradas.

A advogada Anna Tavares
de Mello, sócia da área Socie-
tária e de Fusões e Aquisi-
ções do escritório Trench,
Rossi e Watanabe, observa
que é preciso conhecer bas-
tante o parceiro ou parceiros
de negócio e  ter  um bom
acordo de acionistas, defi-
nindo claramente as regras
de administração e as cláu-
sulas de retirada em caso de
impasse.  Ela ressalta  que,
além de escolher bem os ad-
ministradores da sociedade,
também é preciso delimitar
as responsabilidades das par-
tes no dia a dia do negócio.
“Sem esquecer de fazer aná-
lise do local onde montar a
sociedade, pois podem exis-
tir benefícios fiscais e de ou-
tra natureza disponíveis de-
pendendo da atividade a ser
desenvolvida”, acrescenta.

O diretor da consultoria
JCI Acquisition, José Carlos
Ignácio, aponta que o lado
negativo ocorre quando os
objetivos e estilos pessoais
dos sócios não coincidem
com os objetivos e estilo de

gestão da empresa. Ele ad-
verte que o ego não pode ser
colocado à frente dos inte-
resses da sociedade. O lado
positivo, segundo Ignácio,
resume-se na palavra siner-
gia. “Quando o resultado do
trabalho dos sócios for supe-
rior à soma dos seus poten-
ciais individuais, haverá si-
nergia. Isto se evidenciará
nos resultados da empresa”,
afirma.

Ignácio acredita que a pos-
sibilidade de acontecer si-
nergia é maior quando os co-
nhecimentos dos sócios são
complementares “Por exem-
plo, um sócio expert em ven-
das e outro em planejamento
e finanças, têm mais chances
de gerarem sinergia do que
dois sócios especialistas na
mesma área.  Velocidade e
agilidade nas decisões e im-
plementações das operações
da empresa são efeitos de
uma sociedade sinergética”,
opina.

Emocional

Para o sócio-diretor  da
Corporate Consulting, espe-
cializada em gestão e rees-
truturação de empresas, Luiz
Alberto Paiva, a parte boa de
uma organização societária é
que os pontos de vista dife-
rentes fazem com que as de-
cisões sejam mais pautadas
em estudos do que em fato-
res emocionais. 

Paiva chama atenção para
a necessidade do acordo de
acionistas. “É melhor que as
opiniões, os medos e as im-
pressões sejam ditas clara-
mente e o negócio não avan-

ce, do que descobrir depois
que bastante esforço e recur-
sos já estejam empregados
na operação”, observa Paiva.

Na avaliação da Ignácio,
da JCI Acquisition, situações
de excessiva discordância,
falta de diálogo e competição
podem colocar interesses
pessoais acima dos da em-
presa. Tudo isso pode fazer (e
provavelmente fará) com que
a gestão se enfraqueça e, con-
sequentemente, a motivação
e o engajamento dos colabo-
radores se dispersem, fazen-
do com que a sociedade per-
ca competitividade.

A advogada Anna Tavares
cita como exemplos clássicos
de conflitos entre sócios as
disputas: pelo controle, indi-
cação dos administradores,
plano estratégico e investi-
mentos, exercício do direito
de preferência e das cláusu-
las de opção de venda ou de

compra previstas em acordos
de acionistas, bem como di-
vergências entre controlado-
res e minoritários. Além dis-
so, as disputas pela retirada
da sociedade e precificação
de participação acionária ou
haveres também são bastan-
te comuns, diz a advogada.

Para o diretor da JCI, é pos-
sível reverter conflitos por
meio de negociação e diálo-
go a respeito das possíveis
divergências, sobretudo se a
discussão ocorrer antes de si-
tuações reais. O consultor ci-
ta como exemplo o tratamen-
to dado ao emprego de pa-
rentes. 

Em sua opinião, a discus-
são e acordo sobre a política
a ser adotada têm muito mais
chances de ser  consenso
quando realizada antes de
qualquer dos sócios manifes-
tar desejo de empregar al-
guém da família.

EMPRESAS 

É melhor que as opiniões, os medos e as
impressões sejam ditas claramente e o
negócio não avance, do que descobrir depois
que bastante esforço e recursos já estejam
empregados na operação.”

Luiz Alberto Paiva
Sócio-diretor da Corporate Consulting

Leonardo Fajardo é sócio do
restaurante Zona Zen, com o ami-
go Adriano Amarante e mantém a
sociedade há sete anos. Para Fa-
jardo sociedade é parceria e o fato
de poder dividir responsabilida-
des é muito positivo: quando es-
tar ausente tem alguém zelando
pelo negócio com os mesmos in-
teresses. 

O  Zona Zen recebeu algumas
sugestões de clientes para fe-
char a varanda do salão do res-
taurante e climatizar com ar,
mas ficaram em impasse. Fajar-
do gostou da idéia  mas Ama-
rante queria manter o clima na-
tural, ao ar livre. “Demoramos
bastante a chegar num consen-
so, mas acabamos chegando a
um projeto que satisfez os dois”,
relata a Fajardo.

Serafim Sousa é sócio do res-
taurante Siri da Barra, sociedade
familiar com mais de 60 anos.
Em 1980, entraram os sócios.  Pa-
ra ele, os benefícios da sociedade
são a divisão de responsabilida-
des e a troca de experiências.  

O diretor da JCI Acquisition,
José Carlos Ignácio, sugere que
os empresários de sociedades já
existentes atentem para a possi-
bilidade de alavancar o negócio
por meio de diagnóstico e imp
“A relação com o sócio pode ser
a diferença entre o sucesso e o
fracasso d empresa”, afirma. 

Cases
positivos de
parcerias

MMaaiiss  ddoo  qquuee  ppaarrcceerriiaa,,  rreepprreesseennttaa  
ddiivviissããoo  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess..  NNoo  
ccoonntteexxttoo,,  oo  rreellaacciioonnaammeennttoo  ppooddee  ffaazzeerr
ddiiffeerreennççaa  eennttrree  oo  ssuucceessssoo  ee  oo  ffrraaccaassssoo
ddaa  eemmpprreessaa..  ÉÉ  pprreecciissoo  hhaavveerr  ssiinneerrggiiaa
eennttrree  aass  ppaarrtteess
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