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Líder da indústria 
farmacêutica na América 
Latina, digitaliza seu core 
business com SAP S/4HANA 

softtek.com
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12 plantas 
produtivas;

+4.500
colaboradores;

Presença em 
7 países;

+35 praças
da região.

Com operações em 7 países da América Latina, é o laboratório líder na região.

Sobre o cliente



Com base na decisão de consolidar a sua liderança e reforçar a sua competitividade no 
mercado, a empresa optou por evoluir para uma nova plataforma digital que lhe permitisse 
acompanhar à informação em tempo real, maximizar a eficiência nos seus processos 
operacionais, tomar decisões mais precisas em menor tempo e acelerar a adoção de novas 
soluções digitais.

Desafios de negócios

Implementar uma 
nova plataforma 
que permita uma 
tomada de decisão 
mais ágil e precisa;

Facilitar a criação e 
habilitação acelerada 
de novos modelos de 
negócios;

Maximizar a eficiência, 
o crescimento e a
inovação em todas as
áreas da empresa;

Criar mais valor 
para clientes, 
colaboradores e 
parceiros.
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A Softtek tornou-se um parceiro estratégico para implementação do SAP S/4HANA no Microsoft 
Azure. Este cliente foi um dos pioneiros na adoção do SAP S/4HANA no mercado, e hoje possui uma 
das maiores, mais modernas e simplificadas conversões operando na nuvem, permitindo operar 
funções críticas em produção, garantia de qualidade, manutenção de plantas, sourcing, finanças e 
contabilidade, vendas e distribuição.

A migração envolveu mais de 25 praças, 12 plantas e 1.000 usuários, sem interrupções nas operações 
de negócios.

Conversão de ambiente produtivo, garantindo a funcionalidade e infraestrutura do sistema;

Migração de data center em menos de 20 horas com a intervenção de mais de 120 recursos;

Migração de mais de 15 servidores e bancos de dados de +1,4 TB em um único sistema, garantindo 
disponibilidade e minimizando o tempo de inatividade.

Como a Softtek entra em ação
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Impacto nos negócios
A nova plataforma SAP S/4HANA contribuiu para o crescimento de oportunidades para o cliente. 
Permitindo integrações com novas tecnologias como inteligência artificial, aprendizado de máquina e 
análise preditiva em tempo real, melhorando a eficiência, a experiência do cliente e reduzindo o custo 
total de propriedade ao mesmo tempo.

Maior agilidade na 
interoperabilidade e 

integração com novas 
tecnologias;

Otimização dos 
processos de negócios 
maximizando o uso e o 

valor dos dados;

Maior capacidade de 
inovação e redução 
do time to market.

Visão abrangente 
e imediata dos 

indicadores de negócios, 
possibilitando decisões 

melhores e mais rápidas;
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Fornecemos a nível global serviços e soluções de transformação digital 
de última geração. À medida que as empresas enfrentam pressões 

crescentes para transformar ou expandir suas operações para o digital, 
o amplo portfólio de serviços e soluções da Softtek está ajudando

centenas de organizações a desenvolver e evoluir seus recursos de forma 
constante e bem-sucedida, desde a concepção e desenvolvimento até 

a execução. Nosso impulso empreendedor abrange mais de 20 países e 
mais de 15.000 profissionais talentosos.

info@softtek.com | softtek.com | privacy note

SOBRE A SOFT TEK

https://www.softtek.com/
https://www.softtek.com/privacy-notice



