
Sotreq investe em API Sensedia e 
ganha excelência em governança

Em três anos, empresa registrou aumento de mais de 230% 
em integração de aplicações com agilidade, além de acelerar 
entregas de projetos às áreas de negócio

Case Sensedia



sensedia.com2

A Sotreq precisava modernizar seu ambiente tecnológico 
e criar governança robusta para garantir agilidade, 
visibilidade e controle ao negócio. A plataforma da 
Sensedia, que tem como parceiro estratégico a AWS 
(Amazon Web Services) funcionando como uma 
habilitadora de iniciativas digitais através das APIs, 
ajudou a empresa a vencer esses desafios e a se preparar 
para o futuro.

Presente em quatro regiões do País e atuante 
nos mercados de construção, mineração, 
energia, petróleo & marítimo e agro,
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“Nosso principal problema era com a governança. 
Não havia reúso das integrações, e elas estavam 
descentralizadas. Isso impossibilitava a TI de 
escalar rápido o processo de integração de todos 
os nossos sistemas”

Verusca Bacellar 
Gerente de Tecnologia da Informação 
da Sotreq

Na arquitetura tecnológica anterior à 
modernização, a Sotreq tinha o ERP 
centralizando a integração de outros 
sistemas, consumindo grande quantidade 
de dados, sem organização e possibilidade 
de escala.
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De acordo com Verusca, o sistema totalizava 
mais de nove programas de integração de bases 
de clientes, cada uma com regras específicas. 
“Assim, não conseguíamos unificar os dados 
para governar, sem contar com o alto custo de 
desenvolvimento, porque a cada novo projeto, 
tínhamos de reconstruir a interface do zero. Até 
a chegada da Sensedia”, relata.

Verusca conta que a escolha pela Sensedia 
aconteceu em um evento, quando teve a 
oportunidade de assistir à apresentação da 
empresa com casos de sucesso. “Então, fizemos 
o primeiro contato em 2018 e a implementação 
foi concluída em 2019”, lembra, ressaltando o 
tempo curto da inovação.
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A plataforma de APIs da Sensedia permitiu que 
todos os softwares fossem integrados rapidamente, 
gerando alta agilidade operacional, ficando em linha 
com as exigências de um mercado transformado pelo 
digital.

“As novas implementações de aplicações foram 
altamente agilizadas e realizadas de maneira simples.  
Para ter uma ideia, em 2018 tínhamos 15 aplicações 
em nosso sistema, e em 2021 totalizamos 50 
aplicações, registrando crescimento acima de 230% 
no período”, destaca Verusca.

Ganhos da 
modernização
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A executiva relata que o grande ganho foi ingressar no 
mundo das APIs. Segundo ela, a plataforma Sensedia 
é um importante acelerador de implementações. “Isso 
porque visibilidade das informações com facilidade, 
aplicação de métricas, avaliação do nível de prontidão 
e vantagem de reúso das APIs, tudo isso potencializa 
a gestão do negócio, agiliza as tomadas de decisão e 
impulsiona a ampliação do portfólio”, complementa 
Rafael Flexa, Diretor de Desenvolvimento de Negócios 
da Sensedia.

Hoje, afirma Verusca, a TI é mais estratégica, 
consegue entregar com agilidade as demandas 
internas, cumprindo prazos estimados, eliminando 
filas de espera. “Temos a satisfação do time da TI, que 
ganhou mais produtividade e performance com a 
tecnologia e ainda o reconhecimento das áreas de 
negócios. Nos aproximamos mais do business e nossa 
relação se tornou de parceria”, comemora Verusca.

“Temos expectativa de sustentabilidade e 
evolução da plataforma e crescimento bem 
robusto. Dessa forma, vamos oferecer ainda mais 
escalabilidade de soluções às áreas de negócio”.

Verusca Bacellar 
Gerente de Tecnologia da Informação 
da Sotreq
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A Sensedia apoia empresas a se tornarem  
mais digitais, conectadas e abertas. 

Seja com o propósito de integrar canais, habilitar 
ecossistema de parceiros ou criar arquiteturas 
modernas multi-cloud/híbridas, empresas 
inovadoras confiam na Sensedia como parceiro 
em gestão de API e microsserviços, serviços 
especializados e na integração rápida com os 
seus sistemas legados. 

Mais informações em sensedia.com. 

Sobre a Sensedia

http://br.sensedia.com


Para mais histórias de sucesso como esta, clique aqui:

Habilitando um mundo mais 
digital, conectado e aberto.

Histórias de clientes

https://br.sensedia.com/sensedia-clients-stories
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