
ESTUDO DE CASO

CASO DE SUCESSO 
DA VOLVO CARS 



O Grupo Volvo Car desejava reduzir o custo da sua solução de 
PDF existente e simplificar o modelo de licença. Eles precisavam 
que sua nova solução oferecesse todos os recursos que usavam 
em suas soluções antigas, como criar, anotar e editar 
documentos e formulários PDF. Eles precisavam de uma solução 
de PDF única e fácil de implantar que pudesse padronizar todas 
as suas unidades de negócios, incluindo as organizações de 
design, produção, finanças, marketing e vendas. Eles também 
precisavam que essa solução fosse compatível com a ISO-32000, 
para que funcionasse com todos os seus arquivos PDF 
existentes.

“Nós tínhamos uma série de produtos PDF diferentes, mas 
principalmente o Adobe Acrobat Professional", disse André 
Collin, Gerente de Ativos de Software do Grupo Volvo. “Nós 
precisávamos reduzir nossas despesas com PDF, tanto do ponto 
de vista financeiro como do gerenciamento de TI. Portanto, 
precisávamos padronizar uma solução de PDF que fosse mais
econômica.”
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DESAFIOS

Quando avaliou a solução da Foxit, o Grupo Volvo Car ficou imediatamente impressionado com o alto 
desempenho e a boa qualidade de conversão do Foxit PDF Editor, e com o modo como os arquivos PDF 
resultantes foram reduzidos em tamanho, diminuindo o espaço em disco e facilitando o compartilhamento. 
Depois de passar por uma avaliação abrangente, o Grupo Volvo Car decidiu adotar o Foxit PDF Editor.

"Todos os usuários que tinham um produto igual ao Acrobat Professional substituíram o seu produto pelo Foxit 
PDF Editor,” disse André. "A única diferença é que esta nova solução é mais rentável e tem um modelo de 
licenciamento melhor e mais fácil de gerenciar.”

Para encontrar a sua nova solução, o Grupo Volvo Car buscou ajuda da United ADDins, um revendedor de 
software que fornece softwares de qualidade com a garantia de uma vasta experiência técnica a clientes 
empresariais, de pequenas empresas e órgãos governamentais em todo o mundo. "Ficamos muito satisfeitos em 
ajudar a Volvo Cars a substituir o Acrobat e a economizar significativamente nos custos de licenciamento Adobe", 
disse Borivoje Bogatinov, da United ADDins. "Eles agora têm o Foxit PDF Editor como uma ferramenta de PDF 
padronizada em toda a empresa com a qual todos estão satisfeitos. Como ele é rápido, leve, compatível com PDFs 
existentes e proporciona uma boa experiência do usuário, os usuários finais o aceitam rapidamente."

A SOLUÇÃO DA FOXIT

Visão geral da empresa

O sucesso mundial do Grupo 
Volvo Car é impulsionado por 
descomplicar a vida das pessoas, 
reforçando o compromisso com 
a segurança e o meio ambiente. 
O primeiro carro da Volvo 
produzido em massa saiu da linha 
de produção em Gotemburgo, no 
ano de 1927. Desde então, o 
grupo Volvo Car vem produzindo 
um fluxo constante de modelos 
Volvo equipados com as maiores 
inovações do mundo. Hoje, a 
Volvo é uma das marcas de 
automóveis mais conhecidas e 
respeitadas do mundo, com 
vendas em cerca de 100 países.



O Foxit PDF Editor tornou-se uma solução eficaz para melhorar os processos de fluxo de 
trabalho do Grupo Volvo Car. Ele lhes permite:

Implementar de maneira eficiente seus fluxos de trabalho de escritórios sem papel, 
como criar, digitalizar, modificar, organizar e compactar documentos PDF.

Reduzir seus custos operacionais globais e fornecer licenciamento mais fácil.

Reduzir o tempo para abrir, visualizar e editar arquivos PDF.

Implantar de forma rápida e fácil uma solução PDF padronizada em todas as unidades 
de negócios. Migrar usuários finais e ambientes existentes sem dificuldades.

RESULTADOS
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