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Case de Sucesso
Transformando o negócio com a
migração para cloud Oracle –
Case Think & Unimed Porto Alegre
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Um pouco sobre nós
Think IT
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THINK AT A GLANCE

Fundação da
Brastorage
Hardware e 
soluções IBM 

2006

Serviços
Gerenciados

2007-2009

Inauguração
das Filias de RJ 

e RS. Eleita a melhor
parceira IBM 
e finalista do 

prêmio Beacon

2010-2011

Data Center 
atinge a marca
de +60 clientes
e mais de 60 

bilhões de ativos
gerenciados

2012-2014

Reestruturação com 
plano de negócio

para triplicar
empresa

e rebranding
Brastorage > Think IT 

2015-2016

Cloud Broker,
e ampliação 
da área de 
Segurança

2017-2019

Think IT 
completa 16

anos de história
e consolida a sua 
atuação no Brasil 
e América Latina

2022

SECURITY
SOLUTIONS

CLOUD 
SOLUTIONS

EDGE 
COMPUTING 
SOLUTIONS

OUTSOURCING 
SOLUTIONS

HARDWARE
SOLUTIONS



Por que a Think?
Larga experiência na área da
saúde baseada em 3 pilares:

Processos
verticalizados

na saúde 

Profissionais com alta 
especialização técnica em 

sistemas vocacionados
de saúde

Sistemas da área da saúde 
com as suas 

particularidades



e entre outros...

Sistemas vocacionados de saúde



Nossas credenciais
Universo Unimed

10 anos atendendo Unimed (Porto Alegre,
Rio Preto, Joinville, Belém e etc.)

    

Cloud Oracle, um dos principais parceiros, tendo um dos 
maiores cases de migração para cloud da história da Oracle.

Sistema Unimed (Com profundidade e acumulando 
conhecimento nas particularidades regionais)
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A Unimed Porto Alegre, a Think e a Oracle, com mais de 10 
anos de parceria entre as empresas, se uniram para mais 
um projeto desafiador: levar a operação de TI deste 
importante cliente para a Cloud ORACLE (OCI).

Foram horas e horas de engenharia e testes para uma 
migração com o menor impacto possível, entregando 
qualidade e performance ao negócio e satisfação aos 
seus usuários e cooperados.

Este resultado é fruto dessa estreita parceria entre 
fornecedor, parceiro e cliente, onde a Oracle com seu 
portfólio robusto e abrangente, apoiada pela Think, que é 
o parceiro de sustentação do ambiente de TI da Unimed 
Porto Alegre, conseguiram mais um capitulo de sucesso 
desenvolvendo um case relevante no mercado de 
Healthcare.

Unimed Porto Alegre, Think e Oracle  
PARCERIA DE NEGÓCIO
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Um pouco sobre nós

Unimed Porto Alegre
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> Mais de 700 mil clientes Unimed POA

> 44,95% de participação de mercado

> 6,5 mil médicos na área de atuação

> 52 especialidades

Presença de Mercado Área de atuação Serviços Próprios

Maior estrutura 
de saúde da 
região sul do 
país

370 pontos de 
atendimento entre 
serviços 
credenciados e 
próprios

> Centro de Diagnóstico por Imagem

> Laboratório

> Centro de Oncologia e Infusão

> Unidade de Atendimento Pediátrico

> Viver Bem

> Clínicas de Vacinas

> Prontos atendimentos

Números Assistenciais

> 15,5 mil consultas eletivas por dia útil

> 1,8 mil consultas de emergência por dia

> 5,6 mil internações por mês

> 56,8 mil exames por dia útil

Presença de Mercado - RS

> Mais de 1,8 milhão de clientes

> 27 singulares

> 64,1% de participação de mercado

> 15,6 mil médicos cooperados
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O Case
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Motivadores para a migração
completa para a cloud.

Necessidade de alta
disponibilidade de serviços

Ampliar segurança da informação a
partir do uso de novas tecnologias

Ampliar competitividade do negócio a partir 
da modernização e incremento de 
performance das aplicações

Reduzir custos de infraestrutura de TI

Acelerar a nossa transformação Digital



Necessidade - O início da jornada de 
migração para cloud
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DESAFIO - Ambiente On-Premise

600
Terabytes de dados

125
Databases

900
Servidores Virtuais

120
Microserviços

300
Fluxos SOA

135
Aplicações
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DESAFIO - Viabilizando o projeto financeiramente

• APLICAÇÕES - Identificadas aplicações que

poderiam liberar recursos do VMWare.

• VMWare – Identificado os servidores

sem ou pouca utilização.

• MICROSERVIÇOS - Migrar microserviços
para do OKE na Cloud.

• PERFORMANCE DE BANCO DE DADOS - Estruturado programa de 

performance com intuito de reduzir

consumo nos servidores Powers.



Desafio – Otimização do ambiente até conclusão da migração



Desafio – Conectividade CLOUD e On Premise



Planejamento da Migração
Itens estruturantes



Linha do Tempo



MIGRAÇÃO BANCO DE DADOS

          

   

   

        

            

   

  

        

            

                      

       

   

        

       

   

                         

       

  

                         



A VIRADA

+ 142 Profissionais

➢ 05 Administradores de Banco de 
dados

➢ 12 Técnicos de infraestrutura

➢ 01 Segurança

➢ 03 Especialista em Cloud

➢ 02 Arquitetos

➢ 02 Gerente de Projetos

➢ 02 Profissionais da Oracle

➢ 35 Profissionais da
área de Sistemas

➢ 80 Profissionais da área
de negócio 
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SEGURANÇA
Segurança eficiente e proteção 
atualizada contra ameaças aos 
dados e informações do negócio 
e habilitando o uso de novas 
tecnologias

ALTA DISPONIBILIDADE
Utilização dos recursos de cloud 
permitindo alta disponibilidade do 
ambiente

MENOR CUSTO
Redução de 35% com o
custo de infraestrutura

COMPETITIVIDADE
Melhoria de 30% na performance
das aplicações permitindo a
ampliação do volume de
transações para o negócio.

Benefícios Gerados
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Porquê não outra cloud?

“A Cloud Oracle foi a nossa escolha devido as 
suas características tecnológicas, que 
potencializou a nossa jornada de 
transformação digital, garantindo performance 
sistêmica, escalabilidade, menor risco de 
migração, segurança e robustez de 
infraestrutura, além do melhor custo-benefício 
em relação as outras clouds públicas 
estudadas”
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Preparado para iniciar 
a jornada de Cloud?


