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A Terex anuncia sua satisfação em receber novos líderes que incorporam-se à empresa para
apoiar seu crescimento na América Latina. Theodoro Paraschiva é o novo Diretor de
Operações, Luiz Luvisario é o novo Diretor de Vendas e Marketing do segmento Roadbuilding
e Sérgio Diniz é o novo Gerente d e Tecnologia da Informação.
Com mais de 25 anos de experiência em liderança na área de Manufatura e amplo domínio dos
processos e ferramentas de gestão de operações, com ênfase em Manufatura Enxuta e na
Metodologia Six Sigma, Theodoro Paraschiva é um executivo experiente, com realizações
importantes junto a grandes empresas multinacionais no Brasil, tais como a Ford Motor
Company e a Case New Holland. Como novo Diretor de Operações, Theodoro Paraschiva será
o principal líder responsável pela otimização dos sites de produção e manufatura da Terex no
Brasil e pelo desenvolvimento de uma base de abastecimento local de qualidade superior,
entregando o melhor em termos de custo. Ao mesmo tempo, também irá liderar a evolução e a
padronização dos processos de fabricação enxutos das instalações fabris da Terex na região.
Theodoro Paraschiva formou-se em Engenharia de Produção pela FEI; MBA e licenciatura pela
FGV.
Luiz Luvisario junta-se a Terex Latin America, com vasta experiência em vendas adquiridos
através de 25 anos de carreira com posições de responsabilidade ocupadas em grandes
empresas multinacionais, tais como Komatsu e Dynapac. Mais recentemente, foi responsável
pela área comercial da Tracbel - distribuidora nacional de maquinários da Volvo, Massey
Fergusson e Clark. Como Diretor de Vendas e Marketing do segmento Roadbuilding da Terex
na América Latina, Luiz Luvisario continuará a fortalecer a posição de liderança da Terex neste
segmento, através do foco no cliente. Luiz Luvisario formou-se em engenharia mecânica pela
Universidade Federal de Uberlândia.
Como líder em Tecnologia da Informação para América Latina une-se a Terex Sérgio Diniz com
prévia experiência em multinacionais como a AGCO e a Dana. Sérgio será responsável por
aprimorar a eficiência administrativa nos diversos sites, através de sistemas integrados de
gestão e ferramentas para facilitar o foco no cliente. É pós-graduado em Gestão de TI pela
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FIAP-SP e bacharelado em Administração de Empresas, com ênfase em Análise de Sistemas
pela Universidade Paulista-SP.
“É com orgulho que a Terex dá as boas-vindas a profissionais tão renomados, que escolheram
a Terex por sua marca forte, cultura organizacional dedicada ao aperfeiçoamento contínuo,
foco no cliente, desenvolvimento de seus team members e seu importante compromisso com a
região da América Latina”. disse Jacob Thomas, Presidente da Terex na América Latina.
Sobre a Terex
A Terex Corporation é fabricante global de uma diversificada gama de equipamentos voltados
para a entrega de soluções confiáveis, com foco no cliente, para muitas aplicações, incluindo
aquelas para os segmentos de construção, infraestrutura, extração, mineração, expedição,
transporte, refino, serviços públicos e industrial. A Terex conta com cinco divisões de
negócios: Aerial Work Platforms; Construction; Cranes; Material Handling & Port Solutions; e
Materials Processing. A Terex oferece produtos e serviços financeiros para auxiliar na
aquisição de equipamentos, através da Terex Financial Services. Para saber mais acesse o
site: www.terex.com
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