
INFOR TEM NOVO VP
DE VENDAS PARA A AL

A Infor, fornecedora de apli-
cações empresariais e ser-
viços com atuação global,
anunciou Ivamar Sousa co-
mo novo vice-presidente de
vendas para a América Lati-
na. Com mais de 23 anos de
experiência em vendas e
gestão de vendas de tecno-
logias e softwares de gestão
empresarial (ERPs), o exe-
cutivo ficará baseado na
subsidiária brasileira da In-
for, em São Paulo, sendo
responsável pelas metas de novos negócios e conduzir o crescimento
da companhia na região. Graduado em engenharia elétrica pela Es-
cola de Engenharia Mauá, com MBA em conhecimento, tecnologia e
inovação pela Universidade de São Paulo (USP), Souza acumula pas-
sagens pela Smart Energy, em que chegou a presidente, e na Oracle,
onde foi diretor e vice-presidente de vendas para a América Latina,
além de outras grandes multinacionais do setor de Tecnologia da In-
formação, como IBM e SAP.

A Predicta, espe-
cializada em marke-
ting digital, confirmou
a contratação de Mar-
cos Garcia como vice-
presidente de vendas e
marketing. O executi-
vo, que atuava na Hi-
Mídia, focada em ad
network de mídia ver-
tical, chega à função
com o objetivo de do-
brar a receita e reforçar
a estratégia de cresci-
mento da empresa, que
anunciou a abertura
de uma unidade em San Francisco, nos Estados Unidos,
no fim do ano passado. Com mais de 15 anos de expe-
riência no mercado digital, ele atuou como diretor co-
mercial de banda larga nos portais iG e Terra. No primei-
ro, destacou-se pela ampliação da base de assinantes
banda larga do SuperiG, que saltou de 11 mil, em 2002,
para 120 mil dois anos depois. “É com grande entusias-
mo que assumo esse desafio, pois a empresa está em um
ótimo momento, expandindo suas ações, diversificando
o portfólio e buscando aumentar ainda mais sua carteira
de clientes”, disse Garcia, que também foi presidente do
Guia da Semana, do Grupo RBS.
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PEDRO DITTRICH ASSUME COMISSÃO DE GÁS DO IBDE

Sócio responsável pela área de petróleo e gás do escritório de advoca-
cia TozziniFreire, Pedro Dittrich assumiu a coordenação da Comissão
de Gás Natural do Instituto Brasileiro de Estudos do Direito da Energia
(IBDE). Dittrich foi um dos coordenadores do grupo técnico que elabo-
rou, na Casa Civil da Presidência da República, os projetos de lei dos
campos do pré-sal, bem como o contrato de cessão onerosa. O execu-
tivo, que durante sete anos atuou no governo federal, onde passou até
pelo Ministério de Minas e Energia (MME), também participou de con-
selhos de empresas do setor elétrico, além das discussões sobre a ela-
boração e regulamentação da Lei do Gás e de outras leis importantes
do setor de energia e de biocombustíveis.

MAKE-A-WISH ANUNCIA NOVA DIRETORA-EXECUTIVA

Organizações Não Governamental (ONG) de apoio à criança com
presença em quase 50 países, a Make-A-Wish Brasil confirmou a
chegada de Claudia Lombardi para ocupar a função de diretora-
executiva, em substituição a Leda Tannus, que vai se dedicar ao
desenvolvimento de projetos corporativos da instituição. Colabo-
radora da ONG desde 2009, sempre atuando na área de planeja-
mento estratégico, a profissional chega ao cargo com o objetivo de
garantir o crescimento da Make-A-Wish no País, maximizando o
impacto social e a otimização de recursos. Formada em computa-
ção pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), Claudia possui
mais de 25 anos de experiência nas áreas de negócios, planeja-
mento estratégico, operações e tecnologia da informação, atuando
sempre em grandes empresas.

COPACABANA PALACE REFORÇA TIME DE OPERA-
ÇÕES E A&B

O Hotel Copacabana Palace anunciou a contratação Eduardo Bressane e
Miguel Garcia, que assumiram a direção do departamento de Alimentos &
Bebidas (A&B) e da gerência de operações, respectivamente. Os dois res-
ponderão diretamente à diretora-geral do tradicional hotel carioca, Andréa
Natal. Com passagens, no Brasil, por Hyatt, Caesar Park e Fasano, onde
chegou a diretor de operações, Bressane é graduado em hotelaria pela
United States International University, nos Estados Unidos, país em que
também atuou em empresas de hospitalidade, como as redes Hilton e
Loews. Natural de Lisboa e bacharel em hotelaria pela Escola Superior de
Hotelaria e Turismo de Estoril, com pós-graduação pela Les Roches Hotel
Management School, na Suíça, Garcia tem 15 anos de experiência no setor.
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A
taxa de rotatividade de
presidentes nas em-
presas brasileiras caiu
de 22,8%, em 2011, pa-

ra 19,8%, em 2012, aponta pes-
quisa mundial da Chief Execu-
tive Study, da consultoria Booz
& Company. Em sua 13ª edi-
ção, o estudo mostra que, mes-
mo registrando queda, a mé-
dia brasileira continua acima
da global, de 15%. O levanta-
mento considerou as 2,5 mil
maiores companhias de capi-
tal aberto do mundo, distri-
buídas em 67 países.

No Brasil, a maior parte das
trocas dos comandantes nas
empresas brasileiras foi plane-
jada, seguindo a tendência
mundial e o perfil dos últimos
anos no País. Em menor escala,
houve ainda sucessões geradas
por processos de fusão e aqui-
sição, bem como um número
menor ainda de mudanças “for-
çadas”, em que o executivo é
substituído por questões asso-
ciadas à sua performance ou
por alterações repentinas de
gestão na organização. A por-
centagem mundial de transi-
ções planejadas representa
72% das trocas e é a mais alta já
registrada nos treze anos em
que o estudo é realizado.

De acordo com o diretor ge-
ral da Booz & Company para o
Brasil e Cone Sul, Paolo Pigori-
ni, os conselhos de administra-
ção da maioria das empresas ti-
veram uma atitude cautelosa
em relação à mudança de presi-
dentes durante a crise econô-
mica, adiando possíveis transi-
ções e evitando adicionar às di-
ficuldades do ambiente externo
uma potencial turbulência in-
terna por conta da troca de co-
mando. Em função disto, expli-
ca o executivo, agora estão pla-
nejando as transições ativa-
mente, contando com o cená-
rio econômico mais estável e
seguindo em frente com as mu-
danças necessárias. “Sucessões
planejadas estão acontecendo
com a maior frequência já vista,

o que indica que as companhias
estão sendo mais cuidadosas
na abordagem da troca do pre-
sidente. O objetivo é assegurar
que os líderes certos estejam
nos lugares certos”, conta.

Diferentemente do resto do
mundo, no Brasil os presiden-
tes chegam ao cargo, em média,
mais jovens, com 50 anos, quan-
do a média global é de 53 anos.
Entretanto, o presidente brasi-
leiro que saiu do seu cargo em
2012 permaneceu menos tem-
po na posição – dois anos e meio
–, enquanto a média mundial é
de 4,8 anos. Além disso, segun-
do Pigorini, há uma preferência
no País em buscar o novo presi-
dente dentro de casa, já que
61% das companhias brasilei-
ras focaram nessa solução no
ano passado. “A mesma ten-
dência é vista no mundo, onde
71% das companhias buscaram
o novo comandante interna-
mente”, acrescenta o executivo
da Booz & Company.

Motivos

Presidente da EagleBurg-
mann para a América do Sul,
multinacional especializada
em vedações industriais, Beni-

to De Domenico Junior, no car-
go desde o início de 2011, avalia
que a alta taxa de rotatividade
se dá em função da queda da
atividade econômica atual e
mudanças na perspectiva de
investimentos no curto prazo.
Para o executivo, a necessidade
de profissionais com alta capa-
cidade de redirecionar estraté-
gias diante de cenários pouco
estáveis é a principal caracterís-
tica do mercado brasileiro em
relação a outros países. 

Domenico é engenheiro
com especialização em gestão
de negócios e está há 20 anos
na área. Ele ressalta que, no
Brasil, é muito comum um pre-
sidente assumir compromissos
por um período de até quatro
anos ou menos, o que confirma
a pesquisa. Além disto, outra
ação de fundamental impor-
tância no segmento é a suces-
são. “É imprescindível desen-
volver plano de sucessão inter-
no. Esse é uma das responsabi-
lidades mais importantes de
todo líder. A existência disso
traz tranquilidade e segurança
para os colaboradores e acio-
nistas”, acrescenta. 

O executivo frisa que as em-
presas no Brasil preferem bus-

Mercado mais estável
para altos executivos
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car presidentes dentro de casa
em função da cultura e conheci-
mento do mercado local. Em re-
lação à própria transição, quan-
do assumiu a EagleBurgmann,
ele recorda que houve uma rela-
ção de mútua confiança. “Mi-
nhas propostas de estratégia
para a empresa foram rapida-
mente assimiladas e aprovadas
pelos executivos principais da
matriz na Alemanha, assegu-
rando uma transição com pou-
cos sobressaltos”, relembra. 

Retenção de talentos

Diretor executivo da Hello
Research, agência de inteligên-
cia de mercado, Davi Bertonce-
llo considera que as empresas
estão cada vez mais focadas na
retenção de talentos. Por isto, a
taxa de rotatividade dos presi-
dentes diminuiu nos últimos
anos. “Rotatividade mais baixa é
sinônimo de planejamento e
um fator importante em avalia-
ções de satisfação. A diferença é
que as empresas brasileiras tem
percebido que isso vale para to-
dos os escalões, começando no
topo da cadeia”, avalia. 

Ele acrescenta que o dife-
rencial do mercado interno é a
criatividade do brasileiro, que
se destaca em um ambiente
altamente competitivo. Em
função dessa característica, o
País está exportando executi-
vos. “Outro fator que faz a cria-
tividade sobressair é a falta
deorçamento”, explica Berton-
cello, informando que isto se
dá por conta da instabilidade
do próprio mercado.

“Mercados mais maduros
sabem que momentos de su-
cessão devem ser planejados
com muita antecedência, pois
se trata de um fator crítico, um
momento de muito risco à cor-
poração. No Brasil, essa cultura
tem aumentado, mas ainda es-
tá longe do ideal”, avalia o exe-
cutivo, embora reconheça que
isto está mudando.

O estudo apontou que a taxa
de rotatividade dos presidentes
nas empresas do Cone Sul – Bra-
sil, Argentina e Chile – é a se-
gunda mais alta do mundo, de
21,1%, ficando atrás apenas do
grupo de países emergentes co-
mo Rússia e Índia. Para o Cone
Sul, foram consideradas as 175
maiores empresas de capital
aberto nessas nações.

Seguindo a tendência mun-
dial, cerca de 76% das suces-
sões acontecidas no Cone Sul
foram planejadas. Além disso,
18% das trocas na presidência
foram forçadas – os 6% restan-
tes foram associadas a proces-
sos de fusão e aquisição. 

No ano passado, a rotativi-
dade de presidentes de todas as
regiões aumentou comparati-
vamente à média de turnovers
dos cinco anos anteriores
(2007-2011), exceto no Japão.
Como grupo, o maior aumento
foi registrado no Brasil, Rússia
e Índia, onde as troca de co-
mandos na presidência au-
mentaram em 55%. 

A proporção de mulheres
presidentes registrou cresci-
mento em 2012. Ainda que
apenas 5% dos novos executi-
vos que assumiram o cargo em
2012 fossem mulheres, houve
alta notável se comparado à
média de 3% registrada nos
três anos anteriores. 

Ainda segundo o estudo, o
presidente global é mais um mi-
to do que realidade. A maioria
das empresas parece buscar fa-
miliaridade em seus novos exe-
cutivos. Muitas organizações
tenderam a escolher líderes na-
tivos dos países onde a compa-
nhia é sediada. Além disso, 25%
dos novos líderes haviam traba-
lhado somente em uma compa-
nhia em toda a carreira.
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Domenico: é imprescindível desenvolver plano de sucessão interno

Taxa de rotatividade de presidentes nas empresas brasileiras caiu de 22,8%, em
2011, para 19,8%, em 2012, aponta estudo, deixando o Brasil acima da média global
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