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DIVULGAÇÃO

Fleury está sob novo comando

Fique por dentro

Até então vice-presidente do
conselho de administração do
Fleury, Vivien Rosso foi eleita
presidente da empresa de aná-
lises clínicas em substituição
a Omar Hauache, que passou
a presidente do conselho.

JPMorgan. O JPMorgan anun-
cia Edinardo Figueiredo, ex-
UBS, no comando da área de
private bank no Brasil.

Nextel. Gokul Hemmady, an-

tes interino, torna-se oficial-
mente presidente da Nextel
Brasil.

BMS. Com a ida de José Coli-
na para Buenos Aires, na Ar-
gentina, como diretor de ope-
rações na América Latina, Ma-
ra D’Avella foi promovida a
diretora financeira da Bristol-
Myers Squibb Brasil.

Novo Nordisk. A Novo Nor-
disk Brasil anuncia Sérgio Pa-

chedo Filho como diretor co-
mercial, vindo da Boehringer
Ingelheim.

Roche. Hamilton Nogueira
(ex-Novartis, Alcon e Telefô-
nica) assume como diretor de
TI da Roche Brasil.

Takeda. Renata Campos vai
para a Turquia como presiden-
te da subsidiária da Takeda,
deixando em seu lugar Jun
Eguti na diretoria de negócios

de prescrição/hospitalar.

EMC. A EMC Brasil anuncia
Felipe Vianna como diretor
de finanças e operações de ne-
gócio, no lugar de Sandro Vig-
nini, atual diretor sênior da
área para América Latina.

SAP. Para vice-presidente de
vendas ao setor público, a SAP
contratou Theo Pappas (ex-
Microsoft e IBM).

Renault. Bruno Hohmann foi
nomeado diretor de marke-
ting da Renault do Brasil, subs-
tituindo Frederic Posez, agora

na Alemanha.

Luft. José Roberto Corrales
chega à Luft Logistics para
ocupar o cargo de diretor de
projetos estratégicos.

Infor. Vindo da SAP, Fernan-
do Corbi ingressa na Infor co-
mo diretor de vendas de ca-
nais na América Latina.

DGB. Douglas Duran assume
o comando da DGB (do Gru-
po Abril) no lugar de Marcos
Grodetzky.

Alcoa. A área de sustentabili-

dade da Alcoa para América
Latina e Caribe está sob o co-
mando de João Batista Fialho
de Menezes.

Pieracciani. A consultoria Pie-
racciani apresenta Caio Gou-
vea (ex-Sodexo, Puratos e Nes-
tlé) como diretor de estraté-
gias e mercados.

Alto Escalão

‘É fundamental manter a curiosidade’
Líder no Brasil de companhia japonesa de tecnologia da informação diz que aprendizagem contínua é essencial para crescer na carreira

● Desafio
“Liderar um projeto tão
importante de implantação
da solução SAP na maioria
dos processos críticos
da Petrobrás foi realmente
uma experiência única”

Cláudio Marques

Aos 48 anos, o italiano Angelo
Mazzochi já tem uma vasta ex-
periência internacional de car-
reira na área da tecnologia da
informação, exercida tanto em
empresas do setor com em
consultorias. Nestas últimas
companhias, a atuação come-
çou pelos Estados Unidos, em
1991 na Ernst & Young, quan-
do deixou Milão. De Chicago
voltou para Milão e realizou vá-
rios projetos na Europa. Em
1999, se estabeleceu na filial de
Belo Horizonte da consultoria.
Em 2002, mudou-se para o Rio
de Janeiro para trabalhar na
Bearing Point, outra consulto-
ria, como manager director até
2005. Depois, foi para Value
Team, voltada para a área de
TI. Com a aquisição desta últi-
ma pela NTT Data, passou a vi-
ce-presidente de vendas e en-
tregas desta companhia. E este
ano tornou-se CEO no Brasil
da organização, que é o braço
de TI da gigante japonesa de
US$ 130 bilhões e que tem
mais de 200 mil funcionários.
Somente a NTT Data tem 60
mil funcionários. A empresa es-
tá instalada no Brasil há so-
mente dois anos. E tem 700 co-
laboradores espalhados por
três cidades. “É um grande gru-
po, embora não seja um nome
muito conhecido – os japone-
ses são low profile nas ativida-
des de marketing”, diz Mazzo-
chi, cujo desafio agora é expan-
dir a atuação da companhia no
Brasil. A seguir, trechos da en-
trevista.

● Sua trajetória começa pela Itá-
lia, passa pelos EUA e continua
no Brasil. O que o atraiu aqui?
A chegada ao Brasil não foi pla-
nejada como muitas coisas
que ocorrem na vida. Na verda-
de, eu comecei a trabalhar bas-
tante cedo, com 18 anos, agora
tenho 48, e durante uma déca-
da trabalhei na Itália com tec-
nologia. Aquele era um perío-
do muito fértil, do ponto de
vista da tecnologia da informa-
ção. Havia demanda muito
grande de serviços e pouca
oferta. Portanto, era muito fá-
cil ser empreendedor naquele
contexto. Mas depois reparei
que faltava uma dimensão in-
ternacional na minha forma-
ção, na minha experiência pro-
fissional.

● E aí decidiu ir para o exterior?
Eu tinha alguns contatos em
empresas de consultorias inter-
nacionais e aproveitei para pro-
curar trabalho em companhias
nos Estados Unidos. Daí, traba-

lhei em organizações de con-
sultoria internacionais nos Es-
tados Unidos e, depois, em vá-
rios países da Europa. Tam-
bém vim para a América Lati-
na em projetos e ainda tive al-
gumas experiências no orien-
te. Até que, afinal, apareceu
uma oportunidade de trabalho
mais estável – e desafiadora –
aqui no Brasil. Eu consegui en-
trar em contato com a realida-
de do mercado de tecnologia
da informação no Brasil e aqui
me estabeleci.

● Então, esse começo na Itália
também foi nessa área da TI?
Sim, eu sempre trabalhei com
computação e tecnologia da in-
formação, evidentemente com
diversos focos ao longo da car-
reira, mas a tônica sempre foi
a mesma.

● Esse trabalho lá na Itália era
numa empresa sua?
Bem no comecinho, trabalhei
com empresas em automação
industrial, de automação de
processos. Depois, com outros
sócios, fundei uma companhia
de desenvolvimento de softwa-
res e integração de sistemas,
que durou quase sete anos.

● Você foi na mesma área quan-
do migrou para consultoria?
Na verdade, o objeto de traba-
lho não mudou muito, afinal o
mercado de tecnologia da in-
formação tem um denomina-
dor comum que é o desenvolvi-
mento de projetos e de siste-
mas. E, independentemente
do fato de tocar essas ativida-
des como empreendedor ou
numa consultoria, elas têm si-
milaridades muito forte. Por-
tanto, a natureza do trabalho
não mudou muito, o que mu-
dou muito, evidentemente, foi
o contexto cultural, em primei-
ro lugar, e depois o fato de en-
trar numa grande multinacio-
nal de serviços, onde continua-
va sendo apreciado o meu espí-
rito empreendedor. Isso me
permitiu enfrentar desafios
mais complexos, como tama-
nho e como complexidade tec-
nológica, e me aproximar ain-
da mais de contextos culturais
diferentes.

● Essas mudanças também fo-
ram importantes em termos de
aprendizado de gestão?
Sem dúvida. O fato de conhe-
cer grandes iniciativas com di-
mensão internacional foi fun-
damental para o meu cresci-
mento profissional. De um la-
do, pelo contato com diversas
culturas e metodologias de tra-
balho, e depois pela riqueza de

entrar em contato com profis-
sionais de diversos países.

● Qual foi o momento mais desa-
fiador em sua trajetória?
O grande desafio ao longo da
minha trajetória aqui, e motivo
de grande satisfação, foi, quan-
do estava em outra companhia,

na condução de um projeto na
Petrobrás, o Sinergia, de im-
plantação da solução SAP na
maioria dos processos críticos
da empresa. Foi um dos maio-
res dessa natureza no mundo e
fundamental para que a Petro-
brás pudesse avançar no plano
de desenvolvimento estratégi-
co. Liderar um projeto tão im-
portante numa empresa como
a Petrobrás, foi realmente desa-
fiador, uma experiência única
que efetivamente contribuiu
para meu aperfeiçoamento.

● Qual foi a maior dificuldade?
Em 2000, a petroleira come-
çou um processo de mudança

dos sistemas internos para ga-
nhar produtividade, e, obvia-
mente, o tamanho da empresa
já constituía um elemento de
complexidade relevante, bem
como a quantidade de profis-
sionais envolvidos.

● O que motivou a ir para a NTT?
Em 2006, eu fui convidado por
uma empresa italiana, que que-
ria fortalecer as operações
aqui no Brasil, para assumir
umas contas estratégias. Eu
fui e depois de alguns anos, a
NTT Data adquiriu essa empre-
sa italiana. Fui, então, convida-
do a assumir as operações da
NTT no Brasil.

● Houve choque cultural em de-
corrência da aquisição?
É uma experiência interessan-
te desse ponto de vista. Eu
cresci em organizações ociden-
tais, algumas delas america-
nas, mas a cultura japonesa
traz alguns valores extrema-
mente interessantes e inovado-
res no contexto de empresas
de serviço. Assim, está sendo
um aprendizado importante
em alguns tópicos específicos.

● Pode citar um exemplo?
Um dos pontos da modalidade
japonesa de fazer negócio é o
cunho de missão da empresa,
de uma entidade que precisa
contribuir para o desenvolvi-
mento da sociedade. Esse é
um elemento pouco existente
nas companhias ocidentais. As
japonesas têm uma visão forte
de que a tecnologia da informa-
ção pode contribuir grande-
mente para criar uma socieda-
de interessante, não apenas
mais eficiente, mas também
mais justa e com melhor quali-
dade de vida para todos. Outra
coisa extremamente forte é a
preocupação constante com a
qualidade da ação visando à sa-
tisfação do cliente. É um valor
absoluto na cultura japonesa.

● Você disse que os japoneses
têm low profile em marketing.
Esse fato exige mais de você co-
mo líder da empresa?
O brand japonês tem uma asso-
ciação forte com produtos e
serviços de qualidade. E, na
verdade, o fato de ter um perfil
menos marqueteiro em gran-
des transações e projetos qua-
se ajuda a consolidar uma abor-
dagem séria e de confiança mú-
tua com o cliente. A NTT Data
tem, por exemplo, presença
forte nos setores bancário e de
telecomunicações – é um
brand relativamente bem co-
nhecido. Portanto, esse perfil
pode ajudar a transmitir uma
mensagem de confiabilidade.

● Que conselhos dá aos jovens?
Primeiro, manter uma curiosi-
dade constante na abordagem
em relação ao trabalho e, no li-
mite do possível cuidar da pró-
pria formação. Acho isso fun-
damental como fator de dife-
renciação competitiva. O Bra-
sil, de maneira geral, é o merca-
do específico da tecnologia da
informação e continua sendo
um lugar fantástico e de gran-
des oportunidades, e portanto
depende muito de nós mes-
mos e da curiosidade que te-
mos para descobrir oportuni-
dades. E aprendizagem contí-
nua é fundamental.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 set. 2013, Empregos & Carreiras, p. 4.




