SAFIRA distinguida pela IBM como Premier Business Partner
Relação entre as duas empresas prospera no mercado nacional e internacional
Através do cumprimento dos exigentes requisitos de certificação do mais elevado estatuto do
programa de parcerias da IBM, a SAFIRA viu uma vez mais reconhecido o seu know-how no
desenvolvimento de projetos de Business Process Management (BPM) com base em tecnologia IBM. A
equipa da SAFIRA conta atualmente com mais de 30 Consultores experientes nesta área, 35
certificações oficiais e 140.000 horas de desenvolvimento de projetos BPM com tecnologia IBM. A
parceria entre as duas empresas tem dado frutos não só em Portugal, mas também em países como
Inglaterra, Suíça e Espanha. No futuro, o objetivo é alargar a colaboração a outros mercados
Europeus (França, Alemanha, Bélgica, Holanda) e Africanos (Angola, Moçambique), bem como
aumentar a dimensão do envolvimento nos domínios ECM (Enterprise Content Management) e BRM
(Business Rule Management).

Oeiras, 2 de Novembro de 2011 – A SAFIRA, fornecedora de soluções tecnológicas e serviços de
consultoria no mercado nacional e internacional, acaba de ser distinguida pela IBM como Premier
Business Partner, o nível mais elevado do programa de parcerias IBM PartnerWorld.
A distinção reconhece a qualificação superior da SAFIRA para desenvolver projetos na área
de Business Process Management (BPM), o sucesso das implementações nos diferentes
mercados onde opera, e o trabalho que efetua ativamente para produzir soluções que
trazem valor acrescentado aos seus clientes. A certificação é ainda uma garantia de qualidade e
confiança para clientes e parceiros da empresa.
Além de ter acesso a um IBM Relationship Manager dedicado, crítico para a performance da relação, a
certificação vai contribuir para o incremento do pipeline de projetos, quer diretos, quer em
parceria com a IBM.
De acordo com Pedro Penedo, Partner da SAFIRA, “O nível Premier da parceria com a IBM resulta
de um investimento continuado que a SAFIRA tem efetuado na área de BPM, gerando
receitas, construindo histórias de sucesso, alcançando elevadas pontuações de satisfação de clientes,
e, sobretudo, apostando fortemente na qualificação e certificação da equipa – a SAFIRA conta
actualmente com mais de 30 Consultores com experiência em tecnologias BPM da IBM e
mais de 35 certificações oficiais, que vão de Administrator a Program Manager, passando por
Developer e Analyst.
Em termos de oferta IBM, a SAFIRA tem direcionado a sua aposta principalmente para a
área de BPM, em particular a tecnologia “IBM Business Process Manager” (anteriormente
designada por “IBM Websphere Lombardi Edition”). A oferta da SAFIRA cobre a implementação e a
digitalização de processos em todos os setores da indústria e em qualquer mercado, nacional ou
internacional.
Atualmente, a SAFIRA possui uma experiência superior a 140.000 horas de desenvolvimento
de projetos BPM com tecnologia IBM, realizados ao longo dos últimos 7 anos de experiência
em BPM, direta ou indiretamente, em parceria com a IBM. Como tal, está apta a cobrir todo o
ciclo de vida de projetos nesta área, possuindo conhecimentos de negócio em particular nos setores
Financeiro e Segurador, mas também em áreas administrativas transversais como Área Financeira e
Recursos Humanos.
A SAFIRA atua em parceria com a IBM para a área de BPM, não só em Portugal, mas
também em alguns países Europeus como Inglaterra, Suíça e Espanha. Futuramente,
pretende alargar a sua colaboração a outros mercados Europeus (França, Alemanha,
Bélgica, Holanda) e Africanos (Angola, Moçambique), bem como aumentar a dimensão do seu
envolvimento nos domínios ECM e BRM com tecnologia da IBM.
Para promover a sua oferta e casos de sucesso conjuntos, a SAFIRA vai estar presente como oradora
e expositora no evento IBM Liveshow 2011, que decorrerá no dia 22 de Novembro no Museu do
Oriente em Lisboa.

Sobre a SAFIRA
A SAFIRA desenvolve soluções e disponibiliza serviços de TI a empresas líderes dos principais setores da economia,
a nível nacional e internacional. Presta serviços de engenharia para aconselhar, auditar, arquitetar, conceber e
gerir os sistemas de informação que suportam os negócios das organizações. A atuar no mercado desde 1997, a
SAFIRA tem cerca de 50 clientes ativos e uma equipa de mais de 110 profissionais altamente qualificados. Pelo
quarto ano consecutivo, a SAFIRA foi considerada como uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal,
de acordo com o estudo independente da Exame/Accenture. A SAFIRA tem a sua sede em Oeiras e uma sucursal
em Varsóvia (Polónia). Para mais informações visite www.safira.pt

Sobre a IBM
A IBM é uma empresa globalmente integrada que opera em mais de 170 países. Actualmente, a IBM tem cerca de
20.000 colaboradores e fornece soluções inovadoras a uma base diversificada de clientes para ajudar a resolver
alguns dos seus mais difíceis desafios de negócio. Além de ser a maior empresa do mundo nas áreas de TI e
Consultoria, a IBM inova diariamente na pesquisa e desenvolvimento para moldar o futuro da sociedade em geral.
Para mais informações visite www.ibm.com.
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