
A estratégia no Brasil
passa por
investimentos em
marketing e na
ampliação da equipe,
especialmente no
escritório de Brasília,
por conta do foco
no setor público”
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Criada em 2002, a americana In-
for se consolidou como uma tercei-
ra força no mercado global de sof-
twares de gestão empresarial
(ERP, na sigla em inglês). No de-
correr de sua trajetória, a empresa
não mediu esforços para fazer
frente ao poderio da alemã SAP e
da também americana Oracle.
Um dos principais passos recen-
tes nessa direção foi dado no fim
de 2010, com a contratação de
Charles Philips — até então presi-
dente da Oracle — como novo co-
mandante global da Infor. Três
anos depois dessa investida, o Bra-
sil e a América Latina começam
enfim a entrar na rota dos novos
rumos ditados pelo executivo.

Como parte desse contexto, a
Infor investiu em uma nova estru-
tura na América Latina. Em abril,
Ivamar Sousa, executivo com pas-
sagens pela Oracle e SAP, assumiu
como vice-presidente de vendas
da empresa para a região. Há dois
meses, André Papaleo, ex-Ora-
cle, foi contratado como vice-pre-
sidente de contas globais na Amé-
rica Latina, cargo até então inexis-
tente. Na mesma época, Fernando
Corbi deixou a SAP para ser o novo
diretor de canais da Infor na re-
gião. “Nossa chegada reflete a es-
tratégia de reposicionamento da
Infor. A ideia é dar mais agilidade
e incorporar novos modelos e me-
lhores práticas do mercado, com-
binadas com os ativos existentes
na empresa”, diz Sousa.

No Brasil — que responde por
40% da receita da Infor na região
e onde o cenário de competição
tem um elemento adicional de pe-
so, a Totvs — essa abordagem tam-
bém resultou em reformulações.
Em outubro, a operação passou a
ser dividida em duas diretorias,
com a criação de uma área voltada
ao setor público, liderada pelo ex-
vice-presidente executivo Celso
Tomé Rosa. Já o setor privado fi-
cou sob a comando de Francisco
Lopez, ex- SAP e Oracle. “O Brasil
é o primeiro país da região a con-
tar com uma diretoria de setor pú-
blico. É um segmento estratégico
no mercado local, em função dos
investimentos relacionados aos
grandes eventos esportivos e aos
investimentos em infraestrutura
do governo. Decidimos separar os
negócios para termos duas frentes
de crescimento”, explica Sousa.

Esse novo time será responsá-
vel por implantar no país e na re-

gião o novo direcionamento da In-
for, sustentado por três pilares. O
primeiro deles são sistemas com
um alto nível de especialização,
que procura atender às particula-
ridades de cada segmento econô-
mico, sem espaço para muitas cus-
tomizações. No Brasil, os merca-
dos de maior potencial para a em-
presa são os clientes de médio e
grande portes de manufatura, go-
verno, varejo e alimentos e bebi-
das. “Hoje, o ERP em si é uma
commodity. Não existe uma solu-
ção única para atender todos os
problemas. Os clientes estão bus-
cando sistemas que atendam a de-
mandas muito específicas dos
seus negócios”, observa Papaleo.

O esforço para desenvolver sis-
temas com interfaces mais próxi-
mas das aplicações usadas pelos

consumidores — como as redes so-
ciais — é mais uma frente estratégi-
ca. Nessa direção, a Infor criou no
início do ano a Hook & Look, agên-
cia interna que responde pela cria-
ção de recursos de interação mais
intuitivos nos softwares ofereci-
dos pela companhia. A unidade
conta com cerca de 60 profissio-
nais, entre designers, profissio-
nais de criação e cineastas.

A oferta de sistemas em mode-
los como a computação em nu-
vem e a mobilidade é a última pon-
ta dessa estratégia. “Há três anos,
a Infor era uma empresa tradicio-
nal, antiga. Hoje, estamos bem po-
sicionados e nossa meta é brigar
pelo primeiro lugar. Com o novo
mercado de software que está
emergindo, a competição está to-
talmente aberta”, diz Sousa.
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Infor acirra briga por liderança

US$2,77bi
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superioraofaturamentodo
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gestãoempresarialem2012,
segundooGartner.Aempresa
ficouatrásdaSAP,com26%,
edaOracle,com13%.
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Terceira força no mercado global de software de gestão empresarial, atrás da SAP e da Oracle, empresa

americana promove mudanças em suas estruturas no Brasil e na região para atender aos novos desafios do setor
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 e 20 nov. 2013, Empresas, p. 14.
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