
ESTUDO DE CASO

SUCESSO DO 
FOXIT PDF 
EDITOR NA 
DREES & 
SOMMER



2

À medida que a Drees & Sommer era forçada a 
sustentar custos de manutenção significativos pela sua 
solução de software anterior, Ralf Schneller, chefe do 
setor de compras de TI, começou a procurar 
alternativas. Como parte de um teste de campo ao longo 
de um ano, vários grupos testaram as capacidades e os 
recursos de diferentes editores de PDF. "Precisamos de 
um editor de PDF para várias aplicações", disse Ralf 
Schneller. "Essas aplicações incluem funções típicas, 
como exportar arquivos do Office para PDF, mas 
também converter arquivos CAD ou trabalhar com 
formulários."

Essa abrangente fase de testes teve um vencedor 
evidente: O Foxit PDF Editor. O software oferece um 
escopo completo de funcionalidades a um preço 
impressionante. Ele inclui funções para colaboração e 
criação de PDFs, bem como edição, comentários, 
aprovação, segurança, organização, exportação, 
reconhecimento de texto (OCR) e assinatura de 
documentos e formulários PDF. Portanto, é possível 
migrar para o Foxit PDF Editor a qualquer momento e, 
muitas vezes, o processo é mais econômico do que o 
upgrade para a versão mais recente de soluções 
comparáveis. "Em última análise, o Foxit PDF Editor 
ganhou por sua praticidade", disse Ralf Schneller. 
"Durante a fase de pré-consultoria, também nos 
sentimos muito confortáveis com o suporte da Foxit, 
que respondeu prontamente às nossas solicitações de 
mudanças. O suporte de que precisávamos para 
exportar comentários de formulários PDF também 
resultou em uma solução rápida e prática para todos 
nós."

Os usuários foram preparados para a mudança 
anunciada com vídeos de treinamento discutindo as 
várias funções do Foxit PDF Editor. O departamento de 
TI também criou um fórum dedicado a responder 
perguntas sobre como usar a ferramenta. O software foi 
distribuído automaticamente para clientes individuais 
em cada escritório. "A Foxit também fez um excelente 
trabalho aqui", disse o chefe do setor de compras de TI. 
Concluída a instalação, os usuários recebiam uma 
notificação ao ligarem seus computadores, informando 
que o Foxit PDF Editor estava instalado como editor de 

Por mais de 45 anos, a Drees & Sommer tem 
oferecido suporte a proprietários e investidores 
de setores públicos e privados em todos os 
aspectos do mercado imobiliário. Administrada 
por parceiros e com sede em Stuttgart, a 
empresa possui 41 escritórios em todo o 
mundo. O foco sempre esteve sobre a 
lucratividade, por meio da qual promovemos 
uma construção sustentável no mais alto grau 
possível. Chamamos essa abordagem de 
"caminho azul".

Os especialistas em construção e bens 
imobiliários sempre tiveram o objetivo de 
produzir valor agregado mensurável para os 
seus clientes. Isso pode significar, por exemplo, 
simplificar a implementação de um projeto de 
construção, tornar a operação de uma 
propriedade mais econômica ou reduzir custos 
de energia por meio de conceitos inovadores. 
Atualmente, a empresa, que conta com 
aproximadamente 2.150 funcionários, atua 
como gerente de projetos independente em 
mais de 960 projetos de construção e bens 
imobiliários.

A Drees & Sommer e a EPEA Internationale 
Umweltforschung Hamburg estão 
comprometidas em conjunto com a Cradle to 
Cradle®, reunindo diretores, investidores, 
arquitetos e fabricantes com o objetivo de 
promover a abordagem.



Sobre o Foxit PDF Editor

Crie PDF a partir de múltiplas fontes e modifique o texto, objetos, formatos, 
organização e layout com a edição de documentos

Mantenha informações sensíveis seguras ao controlar o acesso ao documento, 
redigindo informações específicas, criptografia ou assinaturas digitais

Colabore através de revisão conjunta, compartilhando seus documentos no serviço de 
nuvem e integração com CMS`s

Use menos papel em digitalizações, OCR e edição de documentos em papel

Exporte para Microsoft Office

Editor completo de PDF que suporta ciclo de vida completo do documento - criar, rever, 
editar e gerenciar.

PDF. Desde então, os 2.150 usuários por todo o mundo estão usando o software e sua grande variedade de funções. 
Graças à interface de usuário autoexplicativa e com base em uma faixa de opções, nenhum treinamento 
adicional foi necessário.
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