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PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA

A iXerv nomeia Patricio Alvarez Iturbe para Liderar o Crescimento do
Desenvolvimento de Negócios no México
A adição do Sr. Alvarez continua o investimento e a expansão da iXerv no mercado mexicano
SAP SuccessFactors.
MIAMI (12 DE MARÇO DE 2020) – A iXerv, fornecedora global de implementação e de serviços e produtos estratégicos para o SAP
SuccessFactors, anunciou hoje que nomeou Patricio Alvarez Iturbe como Gerente de Vendas da iXerv no México. O Sr. Alvarez será
responsável pela expansão das operações de vendas da iXerv no México, continuando o compromisso da iXerv em ampliar sua
experiência e ofertas locais no crescente mercado da América Latina.
Patricio Alvarez Iturbe se junta a iXerv vindo do SAP SuccessFactors onde ele foi mais recentemente Diretor de Desenvolvimento
de Negócios. O Sr. Alvarez possui mais de 20 anos de experiência em empresas corporativas em consultoria de soluções, prévendas, gerenciamento de projetos para software como serviço especializado (SaaS) e aplicativos locais, como Human Capital
Management (HCM), Human Experience Management (HXM), Customer Relationship Management (CRM), Marketing, Envolvimento
como Cliente e Comércio Omnichannel.
“Estamos muito satisfeitos pelo Sr. Alvarez se juntar à nossa equipe da iXerv Latin America. Como uma de nossas principais
prioridades, o mercado mexicano é inquestionavelmente um dos nossos maiores territórios e, com o conhecimento do Sr. Alvarez
nesse mercado, podemos aumentar nossa presença e crescimento neste importante país”, disse Bruno Silva, CEO, iXerv Americas.
Nessa função, Alvarez trabalhará em estreita colaboração com o Delivery Center da iXerv na Colombia - uma unidade que fornece
serviços de consultoria e desenvolvimento para afiliados e clientes da iXerv nas Américas e no Caribe - para fornecer serviços
líderes de mercado para a região mexicana.
“A experiência e o conhecimento de Patricio no mercado mexicano traz grandes sinergias com a experiência do iXerv e a demanda
por mais conhecimentos de qualidade SAP SuccessFactors no mercado. O network e a reputação de Patricio já estão fazendo a
diferença no crescimento contínuo da iXerv no mercado ”, disse Luke Marson, Diretor Executivo e Presidente da iXerv Americas.
“Tive a sorte de ser o terceiro funcionário do SAP SuccessFactors na América Latina e ter experimentado seu enorme crescimento.
É uma honra participar e fazer parte da equipe de liderança da iXerv. Acredito firmemente que meus valores de liderança, como
trabalho em equipe, integridade, autenticidade, coragem e serviço, serão úteis para atender todos os nossos clientes no México ”,
acrescentou Alvarez.
Para saber mais sobre a expertise da iXerv em SAP SuccessFactors, discutir referências de clientes ou agendar uma discussão
sobre os planos de HXM na nuvem da sua organização, entre em contato com info@ixerv.com
Sobre a iXerv
A iXerv é uma parceira certificada da SAP e recebeu as designações “Reconhecida experiência nas soluções SAP
SuccessFactors® Employee Central, Folha de pagamento e Talento” por seu histórico de sucesso do cliente nas soluções
Employee Central, Employee Central Payroll e Talent. A equipe global de especialistas em HXM da iXerv garante a
implementação, integração, otimização e suporte adequados do conjunto de soluções SAP SuccessFactors. A própria gama
de soluções de software da iXerv amplia o valor do SAP SuccessFactors para os clientes.
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