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Uma troca de comando como há tempos não se via está prestes a se concretizar na indústria de 
tecnologia da informação no Brasil. Paulo Bonucci anuncia, hoje, sua saída da presidência da 
americana PeopleSoft no país. Ele vai assumir, na primeira semana de setembro, a vice-
presidência para a América Latina da área de sistemas e tecnologia da Unisys.  

Bonucci deixa a PeopleSoft em pleno processo de fusão mundial com a J.D. Edwards. Em junho, a 
PeopleSoft comprou 88% da ex-rival, por US$ 1,8 bilhão. Além da tarefa de combinar as duas 
companhias - ambas de software de gestão de negócios ou ERP -, a PeopleSoft enfrenta uma 
tentativa de aquisição hostil pela Oracle nos EUA. A companhia de Larry Ellison ofereceu US$ 5 
bilhões aos acionistas da PeopleSoft, poucos dias depois desta anunciar a compra da concorrente.  

No Brasil, enquanto aguarda a fusão concretizar-se no dia-a-dia das operações, a J.D. Edwards 
também passa por mudanças. Há dez dias, Raphael Galiano deixou o comando da filial. Em nota, 
a empresa afirma que a saída foi uma decisão de comum acordo e não tem vínculo com o 
processo de fusão. Galiano foi substituído interinamente por Fernando Corbi, diretor de serviços.  

No caso de Bonucci, a decisão de trocar a PeopleSoft pela Unisys foi motivada por duas razões, 
segundo o executivo: o desafio de assumir uma diretoria na América Latina e a possibilidade de 
complementar sua experiência na área de TI. Até agora, Bonucci só havia trabalhado em 
empresas de software e serviços. A Unisys representa a chance de atuar na área de 
equipamentos. A empresa tem negócios nos três segmentos de TI. No ano passado, por exemplo, 
conquistou um contrato de R$ 93 milhões para fornecer 51 mil urnas eletrônicas para as eleições 
e treinar 10 mil profissionais.  

"Vejo as oportunidades e desafios na Unisys como o maior motivador da mudança. É certamente 
um 'upgrade' na minha carreira", diz o executivo de 42 anos. O primeiro contato da Unisys 
ocorreu há três meses. "O grande desafio era entender para onde a Unisys queria ir. Quando vi 
que era uma proposta de alto valor agregado, o nome de Bonucci saltou logo aos olhos", conta o 
headhunter Paulo Feliciano, da Panelli Motta Cabrera, responsável pela busca.  

Feliciano conversou com mais de dez profissionais para a vaga. Destes, levou três para a direção 
da Unisys, já com o nome de Bonucci como primeira opção. "Ele teve um destaque notório nas 
empresas pelas quais passou. Jovem, com garra, era certamente o que agregaria mais valor."  

O currículo de Bonucci chama a atenção pela experiência profissional: além de presidente da 
PeopleSoft, foi CEO da w-Aura Participações e presidente da BMC Software. Anteriormente, foi 
diretor da Oracle e da Andersen Consulting.  

A substituição na Peoplesoft já está em andamento. Dois nomes figuram na lista final. A sucessão 
deve ser definida nos próximos dias. O profissional está sendo recrutado no mercado e não sairá 
dos quadros internos.  

Na Unisys, Bonucci vai assumir uma posição que ainda não existia, com responsabilidade sobre 
todos os esforços em hardware e software. A América Latina é uma região estratégica para a 
empresa. O Brasil, de onde Bonucci vai comandar os negócios, é o terceiro maior mercado para a 
Unisys em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Inglaterra. O país respondeu por 
6% da receita mundial em 2002, ou cerca de US$ 336 milhões.  

Apesar disso, o crescimento da companhia na região desacelerou-se em 2002. Pela primeira vez, 
em 12 anos, a receita apenas empatou com as despesas. O desempenho levou a uma 
readequação de custos em maio, centrada no melhor aproveitamento das instalações físicas. Não 



houve, no entanto, fechamento de fábricas ou redução de pessoal. "A Unisys conseguiu atingir 
uma marca extraordinária na América Latina, de quase 10% da receita global", diz Bonucci. "O 
desafio é dar continuidade a esse bom trabalho de participação do mercado. 
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