
 
 

Grupo EcoRodovias moderniza gestão de ativos de software 
com apoio da Brasoftware  

 
Processo de SAM auxilia a otimizar investimentos em tecnologia e a manter Compliance 

sobre o uso de programas 
 
São Paulo, 05 de abril de 2016 - A Brasoftware, provedora de soluções de tecnologia e uma 

das principais parceiras da Microsoft no Brasil, auxiliou a EcoRodovias Concessões e Serviços 

S.A a realizar o planejamento e o budget anual para gestão de ativos de softwares, com base 

nos resultados entregues por meio de consultoria em SAM - Software Asset Management, 

com foco em Microsoft. 

 

O principal objetivo da EcoRodovias com o SAM é otimizar os investimentos em 

licenciamentos de softwares Microsoft, o que é possível por meio de um trabalho de 

checagem de cada uma das cerca de 3,2 mil máquinas dentre as mais de dez empresas do 

grupo. A companhia de infraestrutura logística integrada - que opera ativos de logística 

intermodal, concessões rodoviárias e serviços correlatos, de forma sustentável e socialmente 

responsável - atualmente conta com nove contratos EA Microsoft com a Brasoftware. 

 

O SAM é um trabalho de gerenciamento de ativos de software que detecta se o usuário 

efetivamente precisa de determinado programa ou se a aplicação não está sendo utilizada, 

para otimizar o uso das licenças Microsoft. A prática oferece não apenas economias 

financeiras, mas também a solução de problemas comuns, como segurança dos dados e 

produtividade dos funcionários. Além disso, auxilia a direção de TI a realizar melhor seus 

investimentos em tecnologia e a manter-se em situação de conformidade sobre o uso de 

softwares. 

 

“O SAM traz muita tranquilidade quanto ao processo de report de crescimento anual de 

softwares. Isso garante Compliance com a Microsoft, que deixa o cliente mais confortável ao 

saber que no fim do período haverá este levantamento para ser reportado à fornecedora”, 

explica Fernando Brito, Gerente de Soluções SAM da Brasoftware. 

 

O processo garante uma situação favorável para todos os lados envolvidos: o cliente fica 

tranquilo com relação à garantia e segurança empresarial e na questão de transparência. Para 

a Microsoft, é interessante saber que esse trabalho é feito e que há uma preocupação com 

essas questões, enquanto a Brasoftware comercializa os licenciamentos e dá o suporte no dia 

a dia.  

 

A Brasoftware vem realizando o SAM para a EcoRodovias anualmente desde 2013, sempre no 

período que antecede o vencimento dos contratos Microsoft. O processo é realizado com a 



utilização do SCCM - System Center Configuration Manager, que exporta um relatório de 

todos os ativos de software da empresa para então “cruzar” esse resultado com as máquinas. 

Destra maneira, é possível manter o Compliance, além de gerenciar o orçamento com o 

planejamento do budget anual focado na linha de softwares. 

 

“Além de apoiá-los com a complexidade da gestão com licenciamento, auxiliamos no 

processo de dividir os quantitativos entre os centros de custo. O fato de ser certificado por 

nós perante o fabricante também reflete positivamente na companhia, mostrando 

transparência e compromisso com o cumprimento da legislação de software e respeito aos 

direitos autorais e de propriedade”, comentou Fernando Brito. 

 

O SAM também auxilia os clientes a crescer em tamanho e maturidade, acompanhando as 

necessidades de sua empresa com mais flexibilidade e agilidade.  

 

“O processo mostra exatamente os softwares que a empresa precisa e o valor pago com 

licenciamento é apenas o que é preciso. Nada mais e nada a menos. Muitas vezes o 

orçamento pode até aumentar de um ano para o outro, mas é possível saber que não será 

dinheiro desperdiçado, mas sim um investimento necessário e certeiro, de acordo com os 

resultados dos relatórios”, concluiu Fernando. 

 
 
Sobre a Brasoftware  
 
Fundada em 1987, a Brasoftware é um dos mais tradicionais provedores de tecnologia do mercado 
brasileiro, comercializando soluções de empresas como Microsoft, Autodesk, Adobe, Symantec, Intel 
Security, Citrix, Arcserve, Corel, entre outras. Em 2002, a empresa criou uma divisão de serviços, a 
Brasoftware Consulting, com atuação nas áreas de desenvolvimento, implementação e infraestrutura.  
 
Com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Brasília, a companhia atua em todo território 
nacional e, nos últimos 10 anos, registrou crescimento superior a 25% ao ano. É um dos principais 
parceiros no gerenciamento e implementação de soluções em Cloud Computing, recebendo em 2014 
a importante premiação da Microsoft como O Melhor Parceiro do Mundo. BrasilPrev, Claro, Cielo, 
Editora Abril, Grupo Votorantin, Serasa Experian, VIVO, SKY, Eletrobrás, TAM, UOL, SENAI - SP são 
alguns dos clientes da empresa. Para mais informações acesse:  www.brasoftware.com.br 
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Contatos para imprensa - Brasoftware 
 
S2Publicom  
 
Guilherme Borini – Guilherme.borini@s2publicom.com.br- (11) 3027-0266 
Maria Beatriz Gonçalves – beatriz.goncalves@s2publicom.com.br – (11) 3027-0214 
Teresa Santos – teresa.santos@s2publicom.com.br / (11) 3027-0297 
Priscila Rocha – priscila.rocha@s2publicom.com.br - (11) 3027-0201 
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