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DECATRON ANUNCIA MAURICIO SANTOS COMO DIRETOR  

Com experiência em de-
senvolvimento e venda de
soluções na área de Tecno-
logia da Informação (TI Jo-
sé Mauricio Santos vai as-
sumir a Divisão de Serviços
de Tecnologia da Decatron,
especializada em projeto,
fornecimento, gestão e oti-
mização de TI. Com passa-
gens pela Compaq, Hew-
lett-Packard e Accenture,
em que desenvolveu proje-
tos técnicos e comerciais
para grandes empresas o
executivo assume a nova
função com o objetivo de
otimizar os resultados dos
clientes da companhia por
meio do uso eficiente das
tecnologias e da melhoria
contínua dos processos.

A VMware, espe-
cializada em virtuali-
zação e em infraes-
trutura para redes de
computação em nu-
vem, anunciou Fabio
Costa como o execu-
tivo responsável pela
operação da empre-
sa no Brasil .  Com
mais de 20 anos de
experiência nas áreas
de Tecnologia da In-
formação ( TI), tele-
comunicações e co-
municação, o execu-
tivo já teve passagens
pelo Grupo Estado
de São Paulo, Tele-
mar e Oracle, em que
ocupou a vice-presi-
dência de vendas pa-
ra América Latina.
Graduado em Com-
putação pela Pontifí-
cia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ),
Costa também possui PhD em Administração de Em-
presas, com ênfase em Finanças, pela mesma institui-
ção de ensino.

ALAN TOSETTO VAI PARA  ZAMBON LABORATÓRIOS 

O Zambon Laboratórios Farmacêuticos anunciou a contratação de Alan
Tosetto para reforçar o departamento de marketing. Formado em Publici-
dade e Propaganda pela Cásper Líbero, com MBA em Gestão Empresarial
pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o profissional atua há 12 anos na in-
dústria farmacêutica. Tosetto iniciou sua carreira como representante de
vendas e se especializou em trade marketing de produto em organizações
como Sanofi-Aventis, Wyeth, GlaxoSmithKline e Johson&Johson. No
Zambon, o executivo vai assumir a gerência da linha Fluimuicil.

AGÊNCIA ÁTOMO CONTRATA EDUARDO SANTOS

Eduardo Santos acaba de assumia a diretoria de Criação da Átomo
Comunicação, agência especializada em marketing promocional, va-
rejo e mídia. Premiado nacional e internacionalmente, Santos é publi-
citário por formação, tem passagens recentes pela Wunderman Brasil
e pela Repense Comunicação, onde ocupou o mesmo cargo em que
está assumindo nos últimos quatro anos. Antes, o profissional tam-
bém teve passagens pela Zest/Grey, Y&R e Rapp Brasil.

TITAN PNEUS  APRESENTA NOVO DIRETOR

A Titan Pneus confirmou a chegada de Luiz Antonio Quevedo Marthe
para a posição de diretor de Vendas e Marketing no Brasil. Com pas-
sagens pela DuPont, Unilever e Norsk Hydro, em que ocupou ativida-
des na área comercial e de marketing estratégico, Marthe é formado
em Engenharia Agrônoma pela Universidade Estadual Paulista
(Unesp), com especialização e MBA Internacional pela Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV) e Fundação Dom Cabral.

SONDA IT TEM NOVO VICE-PRESIDENTE 

A Sonda IT, integradora de plataformas, aplicativos e serviços em Tec-
nologia da Informação (TI), confirmou que Rogério Vedovato vai lide-
rar a nova estrutura montada na empresa a partir da aquisição das
companhias Telsinc e Kaizen – fabricantes de soluções e equipamen-
tos para infraestrutura em TI. Um dos executivos-chefes da antiga Tel-
sinc, Vedovato ficará responsável por organizar a divisão de Platafor-
mas da Sonda IT, alinhando a nova estrutura às demais divisões que
compõem a organização no Brasil – Aplicativos e Serviços de TI. Jun-
tas, as três frentes se aliam ao modelo de negócio aplicado pela matriz
chilena e replicado por toda a América Latina.

VMware tem novo
comando no Brasil 
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A todo momento as or-
ganizações são impeli-
das a se reiventarem
para conseguirem

manter seus funcionários mo-
tivados e produtivos. Para se
tornar uma empresa de suces-
so, é importante oferecer boas
condições de trabalho, plano
de carreira, comunicação
aberta e, principalmente, sa-
ber vender os produtos e ser-
viços. De acordo com consul-
tores, os líderes empresariais
precisam ter em mente que ter
um departamento de vendas
bem estruturado é um fator
decisivo para o sucesso. 

Na última semana ocorreu o
6º Encontro Estadual de Ven-
das & Gestão (EEV&G), promo-
vido pelo Centro de Desenvol-
vimento do Profissional de Ven-
das (CDPV). Durante o evento,
a CPVD mostrou, por meio de
pesquisas de mercado, um pa-
norama do setor de vendas bra-
sileiro. Um delas destacou o
perfil do profissional do seg-
mento, em que foi corroborada
a alta rotatividade de pessoas
que trabalham na área.

Realizado no no primeiro
trimestre de 2012, o levanta-
mento mostrou que 78% dos
participantes ficaram menos
de um ano no trabalho ante-
rior. No estudo, foi possível
identificar também que os
profissionais da área possuem
dificuldades em conhecimen-
tos gerais, pois 95% não con-
seguiram responder correta-
mente as perguntas relativas
ao tema. Para piorar o cenário,
75% dos entrevistados afir-
mou ser de nível superior.

O presidente do grupo CD-
PV, Diego Maia, falou da impor-
tância dos profissionais da área
avaliarem o por quê da não rea-
lização de cada venda e indicou
três princípios importantes pa-
ra o sucesso. “É preciso pensar e
fazer diferente, ir onde nin-
guém quer ir. Acho que 80% dos
fracassos em vendas não são
ocasionados pela estratégia,

mas pela execução”, advertiu.
Maia enfatizou a importân-

cia das organizações investi-
rem em profissionais de ven-
das bem preparados e indicou
que, na hora das vendas, o
mensageiro deve ser sempre
mais importante do que a men-
sagem. "O vendedor pode di-
zer quanto custa, mas o cliente
é quem diz se aquilo tem va-
lor”, observou o presidente do
grupo CDPV. “É importante
também descobrir o motivo
emocional que faz com que o
consumidor compre um deter-
minado produto”, completou. 

Apoio ao empregado

No evento ocorreram tam-
bém sessões chamadas 15 mi-
nutos de inspiração, em que

executivos contaram de forma
breve algumas estratégias
bem-sucedidas de vendas. To-
dos foram unânimes em afir-
mar que de nada adianta ter
um bom serviço ou produto se
não souber vendê-lo.

A desenvolvedora de softwa-
re para a área de engenharia
Radix foi eleita a melhor em-
presa para se trabalhar logo em
seu primeiro ano de existência.
O presidente da companhia,
Luiz Eduardo Rubião, citou a
preocupação que da empresa
com a qualidade de vida de
seus funcionários. Pensando
nisso, a Radix tornou-se apoia-
dora do Circuito Adidas das 4
Estações, um evento de corrida
de rua que ocorre quatro vezes
ao ano no Rio de Janeiro. 

Na avaliação de Rubião, as

Área de vendas precisa 
se capacitar, diz entidade

QUALIFICAÇÃO

empresas precisam manter um
ambiente vencedor, em que ca-
da funcionário viva a cultura da
empresa. Para ele, todos preci-
sam estar felizes no trabalho.
"Ser útil à sociedade traz retor-
nos internos e externos. É ne-
cessário dar significado às nos-
sas atividades", finalizou.

Clima 

A fórmula da Alterdata Sof-
tware, especializada em siste-
mas de gestão administrativa e
contábil, também é investir nos
empregados. A empresa, que
surgiu em 1989, é hoje a terceira
maior empregadora no municí-
pio de Teresópolis, na Região
Serrana do Rio, com mais de
mil funcionários. Segundo seu
fundador e presidente, Ladmir
Carvalho, o que impulsiona ou
derruba os negócios é a gestão .
"As organizações devem apro-
fundar o conceito de liderança
e ouvir as pessoas", disse. 

Para criar um bom ambiente
de trabalho, a Alterdata realiza
pesquisas de clima periodica-
mente e promove encontros
com o presidente para que os
novos funcionários aprendam
os valores da companhia. Car-
valho indicou que uma empre-
sa de sucesso deve focar na qua-
lidade do produto e do atendi-
mento, buscar a expansão, ter
bons indicadores de desempe-
nho e promover a satisfação da
equipe. "Os produtos das em-
presas estão cada vez mais equi-
parados. O serviço e o atendi-
mento fazem diferença na hora
da venda", opinou. 

Carvalho citou ainda que é
importante que todos os fun-
cionários saibam para que di-
reção a organização está se-
guindo, ou seja, deve-se ter
transparência na comunica-
ção com os empregados. “Na
Alterdata os funcionário po-
dem saber o faturamento e a
lucratividade da empresa. A
cada dois meses todos são con-
vidados a participar da reu-
nião de resultados”, disse.

Meritocracia 

O vice-presidente da em-
presa de venda de imóveis Bra-
sil Brokers, Julio Piña, defen-
deu que a meritocracia deve
estar na essência de todas as
companhia. Formado por 26
imobiliárias em 16 estados
brasileiros, o grupo é respon-
sável por 5% do mercado na-
cional. “O mercado imobiliá-
rio movimenta R$ 400 bilhões
por ano e a Brasil Brokers ven-
de cerca de R$ 20 bilhões. So-
nhamos em conquistar uma
fatia maior”, disse.

Na opinião de Piña, uma
companhia não se faz sem ali-
cerces sólidos como paixão pe-
lo trabalho, respeito, qualida-
de, espírito de equipe e obsti-
nação por resultados. Para con-
quistar a confiança de clientes
e parceiros, a Brasil Brokers in-
veste em ferramentas de pes-
quisa e inteligência imobiliá-
ria, além de treinamento da
força de vendas e no desenvol-
vimento das melhores práticas
operacionais do mercado. 

“O investimento nas pes-
soas deve ser constante. Hoje,
contamos com mais de 17 mil
corretores”, disse o executivo,
acrescentando que a empresa
ofereceu mais de 945 mil horas
de treinamento para a equipe
de vendas em 2011. 

Piña ressaltou que a empre-
sa lida com um dos bens mais
desejados pelas pessoas, o que
é uma grande responsabilida-
de. "É preciso ter respeito pelo
cliente e oferecer apoio nesse
momento tão importante que
é a compra da casa própria",
observou. 

DIVULGAÇÃO

É preciso pensar e fazer diferente, ir onde
ninguém quer ir. Acho que 80% dos
fracassos em vendas não são ocasionados
pela estratégia, mas pela execução.”

Diego Maia
Presidente do Grupo CPVD 

Pesquisa do CPVD traçou perfil dos profissionais do departamento comercial
das empresas brasileiras, em que impera a alta rotatividade de funcionários  
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