
 

 

Nova Organização para LATAM 
 

Comunicamos algumas mudanças que ocorrerão na estrutura empresarial da região LATAM, 

a partir de 01 de janeiro de 2021. 

 

Conforme foi anunciado oportunamente, a partir de 01 de janeiro de 2021, em decorrência 

da saída de Obdulio San Martín, Santiago De Stefano assumirá a função de Diretor de 

Negócios para LATAM, região que inclui LAS e Brasil. Além disso, Santiago adicionará às suas 

funções as operações comerciais de Licenças para LATAM e novos territórios, exceto EUA e 

Canadá.Em virtudes dessas mudanças, os seguintes colaboradores passarão a se reportar a 

Santiago: 

• Máximo Cardini, atual Diretor da Forratec, assumirá a posição de Líder de Negócios 
para região LAS. A Forratec integrará a estrutura da LAS e passa a fazer parte das 
marcas de produto do grupo, igualmente a Illinois e DONMARIO. Nesta função, 
Máximo será responsável por atingir os objetivos definidos para cada uma das 
marcas. Os seguintes colaboradores reportarão suas atividades a Máximo:     

▪ Laura Lázara, até então é Gerente de Produto para Milho, assumirá o 
cargo de Gerente de Marketing para LAS.   

▪ Marcos Lorenzo continuará como Gerente Comercial para 
DONMARIO.    

▪ Tomás Liceda manterá sua posição de Gerente Comercial para Illinois.  
▪ Fortuno Parera se mantém como Gerente de Vendas para Forratec.  
▪ Jeronimo Costanzi permanecerá na função de Gerente de 

Desenvolvimento para GDM. 

• Gastón Suardíaz, atual Gerente de Marketing para região LAS, assumirá a posição de 
Líder de Marketing para LATAM, Licenças e novos territórios (exceto EUA e Canadá), 
reportando-se a Santiago De Stefano. Na sua nova função, Gastón será responsável 
por trabalhar junto com os líderes de negócios buscando a maior sinergia entre 
eles; focar na digitalização do negócio e atuar junto a área de estratégia para 
implementar novos negócios e oportunidades que possam surgir.     

• Thiago Schwonka, que no momento reporta suas atividades ao Manuel Mihura, 
continuará como Líder de Licenças para LATAM e novos territórios (exceto EUA e 
Canadá), mas passará a responder para Santiago De Stefano.    

• Fernán Diaz Saubidet, Gerente Global de Produção, se reportará a Santiago e tem 
responsabilidade sobre a produção global, tanto para LATAM quanto para América 
do Norte.   

• A esta organização soma-se a nomeação de Cesar Poletto, feita em 2019, como Líder 
de Negócios para Brasil. 

 



 

 

Temos a convicção que essa nova estrutura nos permitirá levar os negócios de maneira mais 
orgânica na região LATAM, respondendo ao mercado com a agilidade que nos caracteriza e 
enfrentando os importantes desafios que o mercado apresentará nos próximos anos.  
 
 

 


