
Mercado se prepara para retomar crescimento  
   
Nos últimos meses o mercado de TI voltou a se agitar, em especial entre executivos de níveis 
médio e alto. A dança das cadeiras de CIOs recomeçou com força total, como não se via desde o 
fim do ano passado. Os observadores do setor já devem ter notado, no entanto, uma diferença 
fundamental nas mudanças que vêm ocorrendo.  
 
Os nomes que pipocam nos anúncios oficiais de trocas de comando são absolutamente 
inesperados. Exemplos disso são os reconhecidíssimos CIOs Adalberto Araújo, ex-Metlife, Maurício 
Ghetler, ex-Banco Santos, Clovis Tadeu David, que embora ainda esteja no Wal-Mart não 
responde mais pela direção de sistemas, e Luiz Roberto Amato, ex-HSBC. Outros exemplos são as 
duas novas contratações do Unibanco: Plínio Soares, ex-Laboratórios Fleury, e José Rubens Spada 
Jr., que passa para o outro lado do balcão. Spada deixa o comando da BMC Software no País para 
abraçar o desafio de tocar a diretoria de desenvolvimento de sistemas de processos para as áreas 
de atacado e corporativa do banco. 
 
Na esteira dessas mudanças, chegam ao mercado novos nomes. Márcio Antonio Salomão é o atual 
CIO do Banco Santos. O executivo entrou na empresa em agosto do ano passado, para 
desenvolver a processadora de cartões, voltada para soluções em meios de pagamentos 
eletrônicos. Com a saída de Ghetler, Salomão assumiu a diretoria de TI do grupo. Entre as metas 
do executivo está a mudança na imagem da área que, segundo ele, ainda é vista como técnica e 
precisa se voltar para soluções de negócio.  
 
Maurício Ghetler, por seu lado, está se dedicando agora a projetos ligados a inovações 
tecnológicas por meio da empresa de consultoria MG Systems. Embora não possa divulgar em que 
companhias já está atuando como consultor, o executivo afirma que a maioria das oportunidades 
está no mercado de telecomunicações. “Meu negócio é inovação tecnológica e consultoria de fato, 
com resultados concretos”, afirma. Tanto a saída de Ghetler quanto a promoção de Salomão 
ocorreram depois da mudança na presidência do Banco Santos. Ricardo Gribel é o novo 
presidente, em substituição ao principal acionista do banco, que acaba de se aposentar. 
 
Já a nova posição assumida por Clovis Tadeu David, que deixou a diretoria de sistemas do Wal-
Mart para fazer parte da equipe de integração entre a companhia norte-americana e a rede de 
supermercados recém-adquirida por ela, Bom Preço, abriu espaço para a chegada de Romildo 
Barros, que passa a comandar a área de TI da companhia no Brasil, na posição de vice-presidente 
de sistemas.  
 
A Cargill, multinacional da área de agronegócios e alimentos, promoveu José Parolin, na 
companhia há 18 anos. O executivo deixa a área de relacionamento com clientes de informática 
no Brasil para assumir a gerência regional de TI para América Latina, na sede da companhia em 
Minneapolis, no estado norte-americano de Minnesota. A empresa ainda não definiu quem ficará 
em seu lugar. 
 
Na área de serviços financeiros também ocorreram muitas mudanças. O ex-diretor estratégico 
para novos mercados da Metlife, Adalberto Araújo, profissional de TI responsável por mudanças 
corporativas na maior seguradora dos Estados Unidos, decidiu sair da companhia para aplicar seu 
modelo em gestão de tecnologia em outras empresas. Araújo entrou na Metlife como consultor, 
há cerca de quatro anos, época em que a seguradora estava chegando ao Brasil. Ele foi o criador 
de um modelo de gestão de TI descentralizado e com indicadores de negócios, fundamental para 
o crescimento da companhia no País – atualmente a Metlife é a quinta colocada no ranking de 
seguradoras que atuam no mercado brasileiro. O modelo o levou à posição estratégica de atuação 
em novos mercados, sendo responsável pela chegada da Metlife em países da América Latina e 
Ásia.  
 



Luiz Roberto Amato, ex-CIO do Lloyds TSB, banco de atacado adquirido pelo HSBC, está atuando 
como consultor em um grande projeto de um dos maiores bancos de varejo do País. O executivo 
pretende investir na carreira de consultor, especialmente na área financeira. 
 
Com o objetivo de melhorar a gestão de tecnologia, José Fernando Trita, atual CIO do Unibanco, 
trouxe ao banco dois renomados executivos da área. Plínio Soares, ex-CIO dos Laboratórios 
Fleury, aceitou o desafio de dirigir a área de desenvolvimento de sistemas para o banco. José 
Rubens Spada Jr., ex-gerente geral da BMC Software, assumiu a diretoria de desenvolvimento de 
sistemas de processos do Unibanco, especificamente para as áreas de atacado e corporativa. 
“Quatro diretores de processos fazem parte do meu time, utilizando os serviços de um quinto 
diretor de sistemas, responsável por entregar programas, que é o Plínio Soares”, explica Trita, 
que anteriormente contava com três diretorias de sistemas de processos, uma delas agora dividia 
em duas: varejo e atacado e corporativa.  
 
A explicação para tantas mudanças, conforme análise do Gartner, está na retomada da demanda 
por serviços de tecnologia, depois de três anos de retração. De acordo com as projeções do 
instituto de pesquisas, um dos reflexos desse reaquecimento será justamente a substituição de 
diversas posições de alta diretoria no mercado. Danielle Sarraf, headhunter da Mariaca & 
Associates, avalia que a movimentação está apenas começando. “Desta vez, o reflexo da 
economia demorou mais para acontecer do que em outros setores”, diz. Embora surpreendentes 
na maioria dos casos, as mudanças são mais um sinal de que o setor de tecnologia da informação 
começa a voltar a crescer. 
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