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Cristina Palmaka é presidente da SAP América Latina e Caribe (LAC) desde julho de 2020. Com mais de 30 anos de 
experiência no setor de TI, ela é conhecida por sua abordagem estratégica em liderar equipes fortes com foco na inovação 
dos clientes e nos resultados comerciais bem sucedidos. Ela também é uma líder de ideias, apaixonada pelo impacto e 
potencial da tecnologia na sociedade e uma forte defensora da diversidade e inclusão, bem-estar no local de trabalho e 
desenvolvimento das disciplinas de STEM.  
 
Neste cargo, Cristina lidera uma equipe de mais de 6.000 funcionários, focada em permitir que clientes de todos os 
tamanhos e setores obtenham valor da gama de soluções tecnológicas da SAP para transformar e crescer seus negócios. 
Suas habilidades de liderança, relacionamentos e experiência têm sido fundamentais para ajudar as empresas da região 
a inovar e crescer. 
 
Anteriormente, Cristina foi Presidente da SAP Brasil por quase 7 anos, tendo construído a subsidiária em um dos maiores 
desempenhos globais da SAP. Antes de ingressar na SAP, ela ocupou várias funções executivas sênior com grandes 
players de TI no mercado brasileiro, incluindo Microsoft, HP e Philips.  
 
Recebeu diversos prêmios e reconhecimentos, incluindo o da revista Forbes como uma das principais CEOs do Brasil e 
como uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina segundo a Bloomberg Linea. Também faz parte da HITEC 
50 2022, lista que reconhece os 50 líderes mais influentes do setor de tecnologia na América Latina, Espanha e Portugal. 
 
Cristina é membro do conselho de Administração da C&A, uma cadeia europeia de lojas de vestuário, e da Arcos Dorados, 
holding do McDonald's Master Franchise na América Latina. Ela também faz parte do Conselho de Administração da 
Eurofarma, uma empresa farmacêutica brasileira. 
 
Ela recebeu seu MBA da Fundação Getúlio Vargas (Brasil), tem mestrado em Negócios Internacionais e Marketing pela 
Universidade do Texas (Austin, Estados Unidos) e é formada em Contabilidade pela Fundação Álvares Penteado (Brasil). 
Ela está em São Paulo, onde mora com seu marido e filha. Como defensora da saúde mental, ela se mantém focada na 
corrida e treinamento para maratonas, quando possível. 
 
 


