
Ela é
a primeira
mulher
Sonae

SaiPaulo entraCláudia
na presidência executiva
da Sonae É amais
parecida com o pai
Eéumaaposta
na continuidade

A filha mais nova de Belmiro
deAzevedo vai liderar a Sonae
em 2019 Até lá tem alguns
meses para estudar dossiês
formara sua equipa e preparar
o futuro numa linha de con
tinuidade com os valores da
Sonae e do pai Mais do que
uma mudança a escolha de
Cláudia Azevedo para suceder
ao irmãoPaulo e aÂngelo Pau
pério na presidência executiva
da Sonae SGPS é um sinal de
estabilidade no grupo e na fa
mília dizem quadros da Sonae
e analistas de mercado

A Sonae evitou soluções de
rotura sublinha Rui Bárbara
gestor de ativos do Banco Car
regosa Mesmo que a sua es
colha possa parecer mais dita
da por razões familiares do que
profissionais o mercado sabe
que ela será acompanhada por
quadros competentes e expe
rientes acrescenta E pode
ficar a saber que a benjamim
do clã Azevedo viveu metade

da sua vida no meio dos negó
cios da Sonae e aos 48 anos
apresenta no currículomais de
30 cargosna administração de
empresas do grupo incluindo
a presidência da SonaeCapital
e da Sonae Investment Mana
gement IM
A saída de Paulo foi anunci

ada ao mercado e aos quadros
do grupo na passada terça fei
ra O filhodomeio copresiden
te executivo da Sonae SGPS
com Ângelo Paupério e presi
dente não executivo da empre
sa vai focar semais emocupar
o lugar que a morte de Belmi
ro de Azevedo deixou vago na
holding familiar Efanor Leva
Paupério com ele assim como
Carlos Moreira da Silva um
histórico da Sonae
A Sonae fica com Cláudia

enquanto Nuno o irmãomais
velho fica na Fundação Bel
miro de Azevedo Belmiro
que em 1985 definiu o perfil
do Homem Sonae líder ou
candidato a líder dizia que
Cláudia era a mais parecida
com ele a que tem mais ins
tinct killer Com licenciatura
em Gestão pela Universidade
Católica do Porto 1994 e um
MBA pelo INSEAD 2000
Cláudia tem dois filhos ado
lescentes gosta do humor dos
Monty Phyton de futebol e de
esqui Mas pouco mais se sabe
dela porque sempre evitou
as entrevistas e privilegiou
jantares íntimos entre ami
gos Os colegas dizem que é
durona intuitiva rápida
a decidir pouco dada a ouvir
um não Tem passado muito
tempo a viajar pelo mundo a
descobrir e estudar startups
Vê o futuro com a confian
ça de ter nos valores Sonae
a determinação e o otimismo
necessários M C
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