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Aachen / São Paulo, Outubro 25, 2022 

INFORM e PORTIA formam joint venture no Brasil 
para oferecer softwares de otimização de 
processos de negócios 

A INFORM, empresa alemã de desenvolvimento de software e otimização de processos de 
negócios, estabeleceu uma joint venture com sua parceira de longa data Portia LAC no Brasil. 
Sob o nome INFORM PORTIA Ltda., a nova empresa assumirá as vendas, consultoria e 
suporte para os serviços e produtos da INFORM no Brasil. Estes serviços e produtos 
exclusivos otimizam processos operacionais complexos baseados em algoritmos 
matemáticos e Inteligência Artificial. 
 
A INFORM, empresa alemã de desenvolvimento de software e otimização de processos de negócios, 
estabeleceu uma joint venture com sua parceira de longa data Portia LAC no Brasil. Sob o nome 
INFORM PORTIA Ltda., a nova empresa assumirá as vendas, consultoria e suporte para os serviços 
e produtos da INFORM no Brasil. Estes serviços e produtos exclusivos otimizam processos 
operacionais complexos baseados em algoritmos matemáticos e Inteligência Artificial. 
A nova empresa está sediada em São Paulo. "Com esta joint venture, estamos expandindo nossa 
presença na América do Sul para atender à crescente demanda por soluções de software de 
otimização de processos", explica Dr. Andreas Meyer, CEO da INFORM GmbH. "Esta joint-venture é 
um importante bloco de construção em nossa estratégia global. Nós nos esforçamos para manter um 
relacionamento baseado em parceria e confiança com nossos clientes. No entanto, isto é muito mais 
bem-sucedido se você também tiver uma forte presença local".  
Além de sua sede em Aachen, Alemanha, e da nova joint venture no Brasil, a INFORM é 
representada por outras cinco empresas independentes nos cinco continentes, localizadas nos EUA, 
Chile, Austrália, Cingapura e Portugal.  
A Portia LAC tem sido um parceiro essencial da INFORM no atendimento aos clientes da América do 
Sul, atuando de forma integrada à comunidade global da INFORM e sendo responsável pela 
implementação das suas soluções em grandes empresas brasileiras. Os antigos acionistas e 
executivos da Portia LAC permanecem na nova joint venture, dando continuidade à estratégia e aos 
projetos em andamento. Entre eles está o CEO, Luiz Gabriel Roque. “Nós temos um valioso time de 
especialistas com conhecimento 360, atuando nas frentes de implementação, gerenciamento de 
projetos, suporte ao cliente e vendas dos produtos INFORM", explica. 
"Com a INFORM, estamos ganhando o maior especialista internacional de otimização de processos 
de negócios como parceiro". Mais de 1.000 clientes em todo o mundo utilizam o software INFORM 
baseado em algoritmos inteligentes e IA. “Com o vento de cauda da INFORM, vamos trazer cada vez 
mais tecnologia avançada para o Brasil em benefício dos nossos clientes. Assim, queremos 
aumentar ainda mais nossa posição de mercado no Brasil", diz Luiz Gabriel. 
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Sistemas da INFORM transformam conhecimento em recomendações concretas para ação 
Os sistemas INFORM fornecem suporte algorítmico para otimizar de forma inteligente os processos 
de tomada de decisão e planejamento para operações aéreas e aeroportuárias, de logística, 
transporte, gestão de escalas, combate ao crime financeiro em bancos, seguros e telecomunicações.  
A sobrevivência de muitas empresas depende de sua capacidade de responder com agilidade aos 
desafios imprevisíveis do dia a dia. Afinal, no mundo moderno dos negócios, a volatilidade, incerteza, 
complexidade e ambiguidade são primordiais. A INFORM fornece a seus clientes ferramentas 
poderosas para lidar com o imprevisível. Muito antes de termos como "inteligência artificial" e 
"aprendizagem de máquina" estarem na moda, a INFORM desenvolveu algoritmos inteligentes para 
seus produtos de software. Eles são baseados em pesquisa operacional e lógica fuzzy, aprimorada 
pelo aprendizado de máquinas. Os algoritmos podem avaliar grandes quantidades de dados em 
segundos e calcular a melhor decisão possível para a situação, de acordo com critérios pré-
definidos. Desta forma, os sistemas INFORM transformam o conhecimento disponível dentro das 
empresas em recomendações concretas de ação.  
Empresas renomadas como a Via, Volkswagen, LATAM Airlines, Zurich Seguros, e a importadora 
chilena Mercedes-Benz Kaufmann já estão entre seus clientes na América do Sul. Eles têm 
continuamente expandido e renovado suas decisões digitais em cooperação com a INFOM por várias 
décadas. 
 
Sobre a INFORM GmbH 
Uma das principais empresas de software de Otimização e Inteligência Artificial, a INFORM desenvolve sistemas 
abrangentes para otimizar processos. Mais de 1.000 companhias em todo o mundo são atendidas por mais de mais de 900 
engenheiros de software, analistas de dados e consultores, em ao menos 30 países. Entre os clientes da INFORM estão 
grandes corporações e empresas de médio porte de diversos segmentos: indústria, comércio, aviação, logística, portos, 
bancos e seguradoras. A tecnologia da INFORM integra algoritmos de otimização matemática, Pesquisa Operacional e 
Inteligência Artificial, incluindo Fuzzy Logic e Machine Learning. Algoritmos matemáticos específicos otimizam processos 
operacionais na cadeia de suprimentos, logística, manufatura, gestão de força de trabalho, prevenção de fraudes e gestão 
de riscos. 
www.inform-software.com/brasil  
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