
Oracle aumenta rede de distribuição 
 
A Oracle e a Logocenter formalizaram uma parceira vislumbrando o grande potencial de negócios 
a ser explorado no mercado de pequenas e médias empresas. Com esse acordo, a Logocenter 
adiciona maior valor agregado à sua solução de gestão, o ERP II Logix, que passa a rodar em 
banco de dados Oracle9i. Por meio da união, a Logocenter passa a ser a primeira ISV 
(Independent Software Vendor) da Oracle no País.  
 
''O parceiro é um componente fundamental na estratégia de negócios da Oracle. A sua solução, 
aliada à plataforma tecnológica Oracle resulta na oferta da melhor solução verticalizada para 
atender às necessidades dos clientes de pequeno e médio porte e dos mais diversos segmentos'', 
explica Sylvia Facciolla, diretora de alianças da Oracle Brasil.  
 
Com sede em Joinvile e operações nas principais capitais brasileiras, a Logocenter aposta na 
parceria como um grande diferencial de mercado. ''Além do potencial de negócios a ser explorado 
junto à base Oracle, associar nosso nome à força da marca Oracle garante maior visibilidade para 
a Logocenter'', afirma Álvaro Junckes, diretor comercial da empresa. Segundo o executivo, 50% 
dos novos clientes da Logocenter já utilizam a plataforma Oracle, por isso os esforços serão 
voltados aos novos projetos. ''Nossa meta para 2003 é conquistar 130 novos negócios''.  
 
A Oracle está comprometida em expandir sua cobertura no País através do desenvolvimento de 
uma ampla rede de parceiros. A empresa possui uma estrutura exclusiva e dedicada ao parceiro, 
capaz de acompanhar o seu ciclo completo de vendas: da capacitação e investimentos de 
marketing ao acompanhamento na geração, no desenvolvimento de oportunidades e na 
implantação de projetos. ''A empresa está comprometida em estabelecer fronteiras claras entre os 
seus mercados de atuação e os do parceiro, por isso acordos como o firmado com a Logocenter 
oferecem benefícios para todos os envolvidos'', define Sylvia Facciolla.  
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