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Nasceu uma marca nova

Sonae Indústria lança uma nova marca no mercado internacional
Maia, 25 de Julho 2012 – Há um mês atrás foi lançada internamente uma marca nova
pertencente ao universo Sonae Indústria.
Não se trata de uma marca de produto, mas de uma marca de soluções; não se trata de um
novo painel de madeira, mas de um painel constituído por 34 pessoas. De facto, são 11
mulheres e 23 homens, com vontade de triunfar e que sabem o que fazem. Têm competências
únicas em SAP, com uma experiência média de 10 anos na indústria, 30 implementações SAP
em 8 países (Alemanha, França, Espanha, Portugal, Reino Unido, África do Sul, Brasil e
Canadá), 15 anos de experiência em Business Intelligence e 20 anos de suporte a operações.
BROADEN Information Solutions é a marca com que esta equipa se identifica e que foi
apresentada, pela 1ª vez, num evento interno, no passado dia 6 de Junho, no Forte S. João em
Vila do Conde, após um dia de trabalho em equipa, diferente, criativo e energizante.

Esta equipa nasceu no departamento de Sistemas de Informação da Sonae Indústria e, no
âmbito da sua reestruturação, foram criadas duas equipas, sendo que o objectivo de uma delas
é o de vender soluções em sistemas de informação para dentro e para fora do grupo Sonae
Indústria. É assim que nasce a BROADEN Information Solutions, desta separação do
departamento IT/SI, lançando-se agora no mercado, com todo o know-how adquirido em
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processos da indústria dos derivados de madeira e em soluções SAP. Trabalharam mais de 20
anos na construção de um modelo para a indústria dos painéis derivados de madeira, num
ambiente multi-cultural, chegando o momento de poderem capitalizar, fora da Sonae Indústria,
todo o conhecimento adquirido e a experiência obtida.
Desta equipa fazem parte 15 consultores SAP certificados e 12 em vias de conseguirem a
certificação. É uma equipa com provas dadas do seu valor, totalmente orientada para o
negócio e focada no cliente. E é, por tudo isto, que a diferença está realmente nas pessoas que
fazem parte desta equipa… dedicadas, inspiradas, corajosas, honestas, responsáveis, flexíveis
e apaixonadas. A sua ambição é serem o “melhor fornecedor de Soluções SAP no mundo” e
têm todos os ingredientes para terem sucesso e vencerem!
O nome BROADEN Information Solutions foi sugerido por um elemento da equipa e significa
expandir, alargar, ampliar, tornar-se mais vasto e mais abrangente.

Nota: Para mais informações, contactar Luz Dias Ferreira, pelo telefone 220 100 403 ou email:
mlferreira@sonaeindustria.com

