
Empoderando as Empresas para Transformar
A SoftwareONE é um provedor global líder de soluções ponta a ponta em tecnologia de software e nuvem, com sede na Suíça. Com recursos 
end-to-end, nós ajudamos empresas a elaborar e implementar sua estratégia de tecnologia, aadquirir os softwares e soluções de nuvem 
corretos e pelo melhor valor. Também ajudamos nossos clientes a gerenciar e otimizar seus softwares. Nossos serviços estão conectados pela 
PyraCloud®, a plataforma digital exclusiva da SoftwareONE que oferece aos clientes inteligência com base em dados.

As ações da SoftwareONE (SWON) são negociadas na SIX Swiss Exchange.

• Sede global em Stans, Suíça

• Vendas e prestação de serviços em 90
países

• Capaz de realizar transações em +150
países

• 3 centros globais de entrega de serviços, 6
centros regionais de entrega de serviços

• Suporte 24/7 em 13 idiomas

• Mais de 10 milhões de usuários migrados
para soluções baseadas em nuvem.

• Cerca de 2 milhões de usuários
orientado sobre sua utilização da nuvem.

• Cerca de 5.800 funcionários, incluindo 
especialistas em vendas, sucesso do 
cliente, tecnologia e consultoria.

• Cerca de 65.000 clientes em todo o 
mundo, espalhados em diferentes 
localidades, SMEs e empresas.

• Relacionamento com mais de 7.500
fabricantes de software, incluindo
parcerias de elite com a Microsoft, Adobe,
Oracle, Red Hat, VMware, Symantec e
muitos outros.

• Maior parceiro global da Microsoft e maior
parceiro da plataforma em nuvem em
rápida ascensão da Microsoft, o Azure.

1) Estimativa da SoftwareONE baseada no volume de transações globais
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Presença Global

Plataforma integrada de ponta a ponta 
• A SoftwareONE gerencia cerca de CHF 13

bilhões em volume de aquisições
(software, soluções e serviços) para seus
clientes. Contamos com um histórico de
longo prazo de crescimento de dois
dígitos com uma margem de expansão e
grande geração de caixa.

• Nossa carteira de clientes nos serviços de
software e nuvem oferece vastas
oportunidades de vendas cruzadas e
adicionais em serviços e soluções
associados. Isso nos permitiu aumentar
nosso lucro bruto a partir de nossos
clientes nos últimos anos, além de
acelerar nossa transição de um
revendedor tradicional para um líder em
soluções de tecnologia de ponta a ponta.

Histórico de sucesso e 
grande potencial futuro 
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Ou fale com um de nossos especialistas:
T. +55( 11) 3796-5020
E. marketing.br@softwareone.com

Saiba mais em
www.softwareone.com/pt-br
Rua George Ohm, 230 – Bloco B - 16° andar
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A SoftwareONE lança seu IPO na SIX Swiss Exchange, tornando-se uma empresa 
pública em 25 de outubro de 2019.

Aquisição de Massive R&D, uma especialista da Amazon Web Services (AWS) em 
Tóquio.

Aquisição de BNW, especialista na plataforma SAP, migração em nuvem pública 
e serviços de gerenciamento de aplicativos com sede na Austrália.

Aquisição da B-lay, uma consultoria de serviços gerenciados de ativos de 
software (SAM) para SAP e Oracle.

Aquisição da GorillaStack, uma plataforma de SaaS, gerenciamento de custos 
em nuvem e monitoramento de eventos em tempo real, localizada na Austrália

Fundadores do "make it noble" se juntam a SoftwareONE para ampliar seus 
recursos de Microsoft Azure e 365
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Liderança 

Diretoria executiva 

Dieter Schlosser 
CEO, 
na SoftwareONE desde 2012 

Hans Grüter 
CFO,  
na SoftwareONE desde 2014 

Alex Alexandrov 
COO,  
na SoftwareONE desde 2017 

Neil Lomax 
Presidente de vendas, 
na SoftwareONE desde 2008 

Board of Directors 

Daniel von Stockar 

Diretor, acionista fundador

José Alberto Duarte 

René Gilli 
Acionista fundador 

Timo Ihamoutila 

Peter Kurer 
Diretor-presidente independente 

Marie-Pierre Rogers 

Jean-Pierre Saad 

2018: Patrick Winter
Acionista fundador
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