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No cartaz, a caricatura de dois senhores gordos e de aparência avarenta é seguida pelas 
palavras: "abaixo aos grandes fornecedores de sistemas de gestão". No site, os desenhos são 
incendiados e dão lugar ao bordão: "existe uma opção melhor". Surge o logo da Infor, 
companhia americana fundada há sete anos, que está lançando uma ofensiva para conquistar 
mercado da SAP e da Oracle, as duas maiores fornecedoras de sistemas de gestão do mundo. 
 
Celso Tomé Rosa, vice-presidente da Infor no Brasil, diz que a ideia é fazer uma crítica aos 
líderes do segmento em cada mercado, falando de sua falta de flexibilidade para atender as 
demandas dos clientes e os altos custos dos projetos. O ataque é direcionado especificamente 
à SAP e à Oracle, mas a brasileira Totvs também entra no alvo. "Se você considerá-la como a 
líder do mercado, ela é uma grande fornecedora de ERP", diz. 
 
A campanha "Down with big ERP", da Infor começou nos Estados Unidos em novembro e chega 
ao Brasil em fevereiro. O país será o único da América Latina onde as peças publicitárias serão 
veiculadas em jornais, portais de internet e aeroportos. Eleonora Sertorio, gerente de 
marketing para América Latina explica que os anúncios nos aeroportos serão a principal parte 
da campanha. "Vamos usar estes espaços de uma forma bem mais interessante do que vem 
sendo feito por outras empresas", diz. 
 
Por conta do rápido crescimento da operação, o país ganhou destaque dentro da Infor. "O 
Brasil é nosso foco de investimento", diz Robert Faricy, vice-presidente da empresa para 
América Latina. De acordo com Rosa, no último ano fiscal da companhia, encerrado em maio, 
as vendas de licenças e o faturamento no Brasil dobraram. Foi o melhor desempenho entre os 
34 países onde a Infor tem presença. O Brasil representa 45% do faturamento na América 
Latina. A operação local conta com 148 funcionários diretos e uma rede com mais de 400 
profissionais de canais de distribuição e parceiros. 
 
O foco da Infor está nas companhias com faturamento a partir de R$ 20 milhões. "Queremos 
clientes que já tenham alguma cultura de investimento em tecnologia", diz Rosa. No total, diz 
o executivo, a Infor atende 400 empresas no Brasil. Segundo pesquisa da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV-SP), a companhia responde por 6% do mercado de sistemas de gestão. Seu 
principal trunfo é a especialização em verticais de negócio, principalmente no setor de 
manufatura, responsável por metade de sua receita mundial de US$ 2,3 bilhões. 
 
Por tecnologias, o faturamento foi dividido da seguinte forma entre as três áreas de atuação da 
Infor: os pacotes de sistemas de gestão responderam por 50% dos negócios; aplicações para 
os departamentos financeiros de companhias representam 25% e os sistemas para atividades 
específicas como recursos humanos e gerenciamento de projetos que podem ser usados tanto 
dentro dos pacotes Infor, quanto nos produtos concorrentes da SAP e da Oracle respondem 
pelos outros 25%. 
 
Ao mesmo tempo em que se esforça para ganhar mercado das grandes companhias de 
software de gestão, a Infor também se beneficia do crescimento dos concorrentes já que 
desenvolve programas que completam a oferta de produtos das companhias rivais. "Trocar um 
sistema de ERP não é uma tarefa fácil, por isso acreditamos mais na evolução do que na 
revolução e tentamos ser complementares", diz Rosa. 
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