
Bunge garante exportações de açúcar

Considerando apenas
o crescimento orgânico
da operação, nossa
previsão é chegar
ao fim do próximo
ano com um
faturamento de cerca
de R$ 50 milhões na
subsidiária brasileira”

Nosso foco de
aquisições no Brasil
engloba empresas que
possam nos dar mais
escala para acelerar
nossa operação no
país, o que inclui uma
boa base de clientes e
de recursos humanos”

A Bunge afirmou ontem que o incêndio no terminal da Copersucar

no porto de Santos não vai interromper as exportações de açúcar

do próximo semestre, que serão transferidas para instalações no porto

de Paranaguá. Mas, segundo a imprensa internacional, a corporação

cogita a venda da unidade de negócio no país devido à política

de controle de preços de combustíveis. Redação com Reuters

MarceloFraile
Executivo-chefe da ESS no Brasil

“
Dono do sétimo mercado mundial
de software e serviços de tecnolo-
gia da informação (TI), o Brasil
tem sido um alvo crescente dos in-
vestimentos de multinacionais do
setor. Na corrida por um segmen-
to que movimentou US$ 24,9 bi-
lhões em 2012, um dos mais novos
nomes a engrossar essa lista é a
americana Enterprise Software
Solutions (ESS). O país é o mais no-
vo ponto no mapa de expansão in-
ternacional da companhia, que co-
meçou a estruturar sua operação
local em janeiro deste ano.

"Até 2014, temos um plano de
investimentos de R$ 50 milhões
para o Brasil, considerando aquisi-
ções e aportes na própria infraes-
trutura para a consolidação da
operação. No momento, o país é o
grande foco para a corporação",
afirma Marcelo Fraile, executivo-
chefe da ESS no Brasil.

Criada em 1996, em Nova
York, a ESS oferece um portfólio
de serviços que inclui vertentes co-
mo consultoria, projetos de inte-
gração, implantação e suporte de
softwares de parceiros como a ale-
mã SAP, além do desenvolvimen-
to de sistemas sob medida. Até en-
tão, além da matriz americana, a
empresa tinha presença direta na
Inglaterra, na Argentina e na Ín-
dia, país que abriga o seu centro
global de entrega de serviços.

Em fase de estruturação, a ope-
ração brasileira conta com a sede
instalada em Barueri (SP) e um es-
critório comercial no Rio de Janei-
ro. Entre outras áreas administrati-
vas, de vendas e de marketing, a
unidade principal comporta ain-
da atividades de suporte e desen-
volvimento de sistemas. "Vamos
fechar este ano com uma equipe
local de 70 pessoas e o objetivo é
encerrar 2014 com um time de até
500 funcionários", observa Fraile.

Em linha com sua estratégia
em outros países, o foco da ESS no
mercado brasileiro segue duas cor-
rentes. A primeira delas será acom-
panhar clientes globais da empre-
sa que estão investindo em opera-
ções no país. Em outra frente, a
companhia pretende abrir merca-
do junto às empresas locais. O per-
fil de clientes inclui companhias
de grande porte e também empre-
sas médias, com receita anual en-
tre R$ 100 milhões e R$ 1 bilhão.

A decisão pelo investimento no
Brasil foi motivada justamente
por um cliente global da ESS. Se-
gundo Fraile, em dez meses de
operação, a companhia já assinou
outros contratos no país e a previ-
são é fechar o ano com uma base
de 20 clientes. “Para uma opera-
ção de apenas um ano e com pou-
ca referência local de marca, é um
número bastante significativo.”

No plano das aquisições, a ESS
está perto de concluir a compra de
uma empresa brasileira de softwa-
res analíticos. Ao mesmo tempo,
Fraile prevê ao menos uma nova
aquisição do mesmo porte, em mé-
dio prazo, e não descarta outras
negociações. Todos os acordos se-

rão financiados com recursos pró-
prios da matriz. "A ideia é incorpo-
rar empresas que nos deem mais
escala, com uma boa base de clien-
tes e de profissionais", afirma.

Segundo o executivo, os possí-
veis alvos passarão a ter maior in-
teresse caso tenham presença dire-
ta em outros países da América La-
tina. Depois do Brasil, que centra-
liza as operações da ESS na região,
os mercados mais promissores são
México, Chile e Colômbia.

Diante do desafio de ser uma
marca ainda pouco conhecida no
Brasil, a estratégia da ESS no país
passa também por investimentos
em marketing e comunicação.
Nessa direção, a companhia vai
priorizar a participação nos princi-
pais eventos do setor e de iniciati-
vas de parceiros, como a SAP.

Com esse conjunto de ações, a
expectativa da ESS é apurar uma
receita de R$ 50 milhões no Brasil
em 2014. A projeção já considera a
aquisição que será anunciada em
breve e exclui possíveis novos
acordos. Companhia de capital fe-
chado, a ESS fatura globalmente
cerca de US$ 400 milhões.

Jean-PierrePingoud/BloombergNews

Moacir Drska
mdrska@brasileconomico.com.br
São Paulo

NÚMEROS

ArnaldoPereira

ESS pretende investir no Brasil
R$ 50 milhões até o fim de 2014

US$24,9bi
Foiovalortotalmovimentadopelo
mercadobrasileirodesoftware
eserviçosdetecnologiada
informação(TI)noanopassado,
deacordocomaAssociação
BrasileiradasEmpresasde
Software(ABES)

28,3%
Foiopercentualdecrescimento
dosegmentonoanopassado
nacomparaçãocom2011

AGRONEGÓCIO

Fraile: foco daESSestánasempresasdemédio egrandeportes

Há dez meses no país, empresa americana de serviços de TI prevê uma equipe local de até 500 funcionários
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 out. 2013, Empresas, p. 13.
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