
O desafio

A Sonae FS procurava um parceiro Microsoft com experiência em serviços Azure PaaS. 
Assim, a relação com a Sonae FS começou em estreita colaboração com a Microsoft.  

A Solução

A Tecnologia

A nossa metodologia de colaboração DX: as a Service foi o que tornou possível 
a multidisciplinaridade e abordagem escalável da equipa da Xpand IT na entrega 
de diferentes projetos ao longo dos últimos anos. 

O Azure é a plataforma Cloud da Microsoft. 

O Azure tem ferramentas integradas, templates e serviços geridos, 
o que significa que developers e profissionais de IT conseguem 
rapidamente construir e gerir as suas aplicações com tecnologias 
que já conhecem, utilizando competências que já possuem. 

Adicionalmente, o Azure consegue dar suporte aos principais 
sistemas operativos e quase todas as linguagens de programação, 
frameworks, base de dados e dispositivos. 

Apesar da Xpand IT ter vindo, ao longo dos últimos anos, 
a entregar um conjunto de iniciativas à Sonae FS, o desafio 
inicial relacionava-se com o facto da Sonae FS privilegiar 
receber dados em tempo real do MTSP (Mastercard Payment 
Transaction Services) e integrar-se com outras entidades para 
gerir o crédito em tempo real. 

Até essa altura, a Sonae FS processava ficheiros extensivos 
com dados de cliente no final de cada dia. Precisavam 
também de reportar erros em massa e, existindo algum 
problema, reprocessar esses dados. 

A Sonae FS gastava muito tempo a processar toda esta 
informação, o que prejudicava a sua produtividade e agilidade 
no processamento de dados. 

Atualmente, a Sonae FS conta com mais de 150 APIs 
diferentes para apoiar as suas necessidades de negócio. 
Adicionalmente, a equipa da Xpand IT tem ajudado a 
Sonae na construção de diferentes aplicações 
e bots para responder a desafios específicos. 

Esta escalabilidade e equipa multidisciplinar são possíveis 
devido à metodologia de trabalho denominada de DX: 
as a Service, que permite às empresas ter uma equipa 
residente com as competências necessárias para fazer 
face aos desafios do cliente quando necessário. 

Os stakeholders conseguem consultar informação 
centralizada em tempo real

A solução permite escalabilidade, rastreabilidade 
e controlo de informação

Maior eficiência e agilidade: a Sonae FS processou 
5 milhões de pedidos com um tempo médio de resposta 
de 0,3 segundos nos últimos 30 dias

Informação mais detalhada que resulta em 
poupança de tempo na identificação de erros 
específicos

Benefícios

Na Sonae Financial Services procuramos parceiros que nos desafiem a tirar o máximo partido das tecnologias de cloud e a potenciar 
o nosso negócio. 

Na Xpand IT temos um parceiro que nos acrescenta esse valor tecnológico e nos ajuda a melhorar a nossa oferta de valor, ao mesmo 
tempo que é capaz de se adaptar às nossas necessidades, com a agilidade que os negócios em real time de hoje exigem. 
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O objetivo da metodologia é mudar a mentalidade de projeto fechado para a mentalidade de iniciativas digitais contínuas, agregando 
valor através de uma equipa multidisciplinar e multi-tecnologia (incluindo diferentes competências como UX/UI, Dev, Azure Backend 
Development, Integração e outras) totalmente focada nas necessidades do cliente. 

Para o desafio inicial, a Xpand IT implementou um back-office utilizando o Microsoft Azure para que a Sonae FS conseguisse verificar 
os KPIs e gerir possíveis erros na integração. Com este back-office, a Sonae FS conseguiria aceder a diferentes dashboards que 
permitissem visualizar os diferentes KPIs em tempo real e notificassem as equipas de desvios. Estas notificações podem ser, por 
exemplo, alertas de atrasos na integração com outras entidades ou erros no formato da mensagem.

Ao alterar a arquitetura e incluir novos dashboards e back-offices operacionais, a Sonae FS conseguiu 
alavancar a tecnologia Cloud do Azure para processar a mesma quantidade de informação em 
consideravelmente menos tempo (e reagir a erros mais rapidamente). 

A Sonae FS é agora capaz de auditar todo o processo e ter acesso a informação mais detalhada, quando antes 
a equipa operacional despendia mais tempo na identificação da origem de erros específicos. 
Tendo em conta todas as iniciativas que a Xpand IT está a desenvolver, a Sonae FS passou a ter a capacidade 
de responder a 4 vezes mais pedidos face ao início do projeto. 

Como a Sonae FS aumentou
4 vezes a capacidade de resposta

CASO DE SUCESSO

Informação
em tempo real

A Sonae é uma multinacional que gere um portefólio diversificado de negócios nas áreas de retalho, serviços financeiros, tecnologia, centros 
comerciais e telecomunicações. 
A Sonae Financial Services é a unidade de negócio responsável por coordenar os serviços financeiros. 

Inclui cartões como o Cartão Universo e o Cartão Dá, serviços como o Continente Money Transfer, serviços de crédito nas suas lojas e também 
a corretora de seguros MDS. 

GESTÃO EM

TEMPO REAL


