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Associate 

Alex Zabala iniciou sua Associação como Facilitador da ValueSelling Associates 
Inc. e, atualmente, já conta com mais de 25 anos de experiência internacional. 
Sua atividade abrange a área de Marketing, Capacitação e Desenvolvimento e 
a Gerência de Canais de Distribuição em empresas multinacionais. Como 
executivo, Alex destaca-se por sua mentalidade fortemente orientada aos 
resultados, o que lhe permitiu ser bem-sucedido em vários países.  
 
Alex começou a primeira etapa de sua carreira profissional como Engenheiro 
de Software na Hewlett Packard da América Latina. Logo depois, passou a 
atuar no departamento de Technical Marketing como Product Manager, 
especializando-se no planejamento de Marketing para o Canal de Distribuição, 
focando-se na área de Redes. Adquirindo experiência em Vendas, Alex atuou 
em diversas posições, como a de LATAM Commercial Manager na Cisco 
Systems, gerenciando o Canal de Distribuição, e também na Estratégia de 
Mercado. Posteriormente, manteve sua vocação, chegando a ser Gerente da 
Área de Capacitação e Desenvolvimento a nível mundial, criando o Curriculum 
para vendedores e engenheiros que chegou a ser implantado na Europa 
Oriental, na Ásia Pacífico, na África e na América Latina.  
 
Alex faz parte da Associação Argentina de Marketing, da qual é membro do 
Jurado dos Prêmios Anuais de Marketing. Anteriormente, desempenhou-se 
como Presidente da Comissão de Internet na American Chamber of Commerce 
de Buenos Aires.  
 
Alex estudou inicialmente Engenharia Eletrônica. Logo após, dedicou sua 
formação ao Marketing e, posteriormente, ao Talent Management. Obteve o 
Certificado PERH (Planejamento Estratégico para Recursos Humanos) na IAE 
Business School da Universidad Austral, além de outras especializações como 
Liderando a Inovação e a Criatividade e a Gestão de Talento em Organizações. 
Além disso, estudou Business Marketing Strategy na Kellogg School of 
Management.  
 
Alex fala fluentemente Espanhol, Inglês e Português. 

+54911 5482 5218 
+1 415 655 1043 
alex.zabala@valueselling.com 
Connect on LinkedIn 
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