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Pedersen & Partners nomeia Country Manager para o Brasil 

2 de outubro de 2012 - São Paulo, Brazil -- A Pedersen & Partners, grande firma de 
Recrutamento de Executivos, tem o prazer de anunciar que Grace Pedreira ingressou 
recentemente na firma como Country Manager para o Brasil. 

O sócio e diretor da Pedersen & Partners para a Península Ibérica e América Latina, Alvaro 
Arias, comentou: "O ingresso de Grace Pedreira na equipe da Pedersen & Partners 
representa uma medida positiva para o desenvolvimento e fortalecimento de nossas 
relações e de nossos negócios no Brasil. Ela é totalmente focada no cliente e traz um 
entusiasmo e uma experiência excepcionais para o Recrutamento de Executivos nesse 
nível". 
 
Grace Pedreira trabalha no setor de Recrutamento de Executivos há 20 anos e, com isso, 
traz muita experiência e muitos conhecimentos em uma grande variedade de setores, como 
o bancário e financeiro, defesa, aeronáutica, energia, industrial, comunicações e mídia, 
varejo e bens de consumo, biotecnologia e tecnologia da informação. Antes de ingressar na 
Pedersen & Partners, Grace Pedreira operou sua própria firma, a Grace Company Executive 
Search, antes foi Vice-Presidente e Diretora Geral de duas outras firmas internacionais, 
muito conhecidas, no Brasil. Grace Pedreira também integrou a Diretoria da DEPAR / FIESP 
(Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). 
 
"Estou satisfeita por ingressar na Pedersen & Partners. O crescimento da Pedersen & 
Partners e seu entendimento dos mercados emergentes é realmente excepcional. A 
combinação de minha experiência e qualificações com o alcance e a expertise da Pedersen 
& Partners é uma composição ganhadora, que vai trazer resultados positivos para nossos 
clientes na região!", disse a nova Country Manager da Pedersen & Partners para o Brasil, 
Grace Pedreira. 
 
 
O endereço da firma em São Paulo é:  
 
Rua Alexandre Dumas, 1.711 - 5o andar 
CEP 04717-911 - São Paulo - SP – Brasil  
T +55 11 2599 8279  
F +55 11 2599 8201/8209  
E-mail: sao-paulo@pedersenandpartners.com 

Se você quiser entrevistar algum representante da Pedersen & Partners ou tiver qualquer pedido relacionado a 

outras mídias, por favor, contate: Mark Anderson, gerente de Marketing & Comunicações pelo e-mail 

mark.anderson@pedersenandpartners.com 

A Pedersen & Partners é uma importante firma internacional de Recrutamento de Executivos. Operamos 50 

escritórios de propriedade integral em 47 países: Albânia, Armênia, Áustria, Zerbaijão, Bielorrússia, Bósnia e 

Herzegovina, Brasil, Bulgária, Canadá, China, Colômbia, Croácia, Chipre, República Checa, Egito, Estônia, 

Finlândia, Geórgia, Alemanha, Grécia, Hungria, Índia, Indonésia, Israel, Cazaquistão, Quênia, Letônia, Lituânia, 

Macedônia, Moldávia, Mongólia, Nigéria, Polônia, Romênia, Rússia, Arábia Saudita, Sérvia, Eslováquia, 

Eslovênia, África do Sul, Espanha, Turquia, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Uzbequistão. 

Nossos valores "Confiança – Relacionamentos – Profissionalismo" são aplicados nas interações com nossos 

clientes e com os executivos. Mais informações sobre a Pedersen & Partners estão disponíveis em: 

www.pedersenandpartners.com 


