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A escolha do provedor de  
soluções SAP® é de extrema  
importância - ele tem um  
papel fundamental para  
impulsionar o aproveitamento  
de todo o potencial dos seus  
investimentos SAP®. Outra  
função é o apoio no  
posicionamento da empresa  
para uma economia digital em  
evolução.

A Deloitte e a SAP® têm uma  
parceria consolidada e  
amplamente reconhecida por  
sua excelência. Há muitas  
razões para escolher a  
Deloitte e iniciar uma  
transformação digital crucial  
para atender às necessidades  
de negócios de amanhã.

Como nós podemos apoiá-lo para  
redesenhar seu negócio, obter o máximo  
de seus investimentos SAP® e planejar  
futuras demandas digitais

“Imagine qual transformação digital sua empresa precisa
– e a força que a Deloitte traz para o compromisso com  
os clientes. Reimagine everything.”
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Visão além do amanhã

Nós entendemos que a disrupção constante  
requer uma habilidade para reinventar mais do  
que os processos de negócios. Isto exige uma  
capacidade para imaginar tudo – um universo  
inteiro de possibilidades. A Deloitte auxilia você  
a desenhar seu futuro, suas finanças, sua  
cadeira de suprimentos, sua força de trabalho, o  
valor das suas informações, o compromisso com  
seus clientes, o potencial da nuvem, suas  
forças, suas oportunidades – para então, agir  
de forma precisa.

Abordar somente os desafios de hoje não é o  
suficiente. Novas soluções devem ser  
disponibilizadas para manter a constante  
mudança das demandas de negócio. À medida  
que os negócios transitam rapidamente para o  
domínio digital, sua empresa precisa de  
soluções que produzam resultados significativos  
no futuro. Esta é uma das razões pelas quais  
avançamos como o primeiro parceiro da SAP  
para SAP® Leonardo – a nova plataforma  
“Reimagine everything” da Deloitte apoia os  
clientes a fortalecer suas operações básicas e  
sua capacidade para inovar.

Facilidade de trabalhar em equipe

A Deloitte trabalha como uma extensão dos  
times de seus clientes. Nosso objetivo é manter  
os clientes sempre atualizados por meio do Run  
SAP – com metodologias certificadas alinhadas  
com a estrutura de inovação do SAP Activate  
Deloitte e com profissionais que têm um  
profundo conhecimento das últimas tendências  
de indústria e tecnologia.
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SAP S/4HANA® e profundidade de análise

O SAP S/4HANA aumenta o nível da análise  
comercial flexível, feita em tempo real. As  
inovações analíticas da Deloitte traduziram-se em  
resultados concretos para os clientes que utilizam  
o SAP S/4 HANA e o banco de dados SAP HANA®  
in-memory, que o impulsiona. Nós entendemos a  
importância do SAP S/4 HANA e o adotamos,  
inclusive, para administrar nosso próprio negócio,  
em escala global. A cada dia entregamos  
resultados relevantes para clientes com o SAP  
S/4 HANA, apoiando-os no entendimento de  
grandes massas de dados, no desenvolvimento  
de análises preditivas e com insights  
instantâneos. A Deloitte foi recompensada com  
inúmeros prêmios SAP Partner Excellence e SAP®  

Pinnacle por sua atuação nesta frente.

Transformações de finanças e supply chain

A Deloitte é um provedor líder nas áreas de  
Finanças e para CFOs; nós co-inovamos os  
desenhos e testes do SAP S/4 HANA Finanças.  
Com foco na solução SAP S/4 HANA Enterprise  
Management – bem como na transformação de  
cadeias de suprimento com SAP® Ariba® e SAP  
Integrated Business Planning – a Deloitte lidera o  
mercado em experiência e conhecimento sobre  
as novas funcionalidades da SAP e como elas  
auxiliam as organizações a redesenhar seus  
futuros digitais.
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Por que a Deloitte?

Forças em SAP® SuccessFactors®

A Deloitte é amplamente reconhecida no  
mercado por sua liderança global em capital  
humano. Nos últimos anos, a Deloitte  
recebeu o prêmio SAP SuccessFactors HR  
Excellence na categoria “Partner of the  
Year”, bem como um Prêmio SAP Pinnacle  
como o parceiro estratégico em força de  
trabalho, reforçando as conquistas na  
frente SAP SuccessFactors. O que acontece  
quando você imagina recursos humanos  
com as capacidades da Deloitte e as  
soluções de gerenciamento de capital  
humano da SAP SuccessFactors? Uma  
melhoria duradoura do desempenho e uma  
abordagem mais intuitiva para o  
engajamento de RH.

Capacidades digitais

Entendemos que implementar uma  
organização digital exige mais do que  
apenas falar sobre o assunto. Isso requer  
uma capacidade de imaginar como sua  
empresa deve operar e, em seguida, aplicar  
as ferramentas certas para transformar  
suas ideias em realidade. A força da  
Deloitte em digital é o resultado da  
combinação de experiência profunda com  
recursos digitais, como SAP® Hybris®,  
OpenText e SAP Ariba, com uma  
abordagem de negócios que amplia a  
usabilidade das soluções, alavancando SAP  
Fiori®, UI5 e capacidades nativas. E como  
parceiro estratégico SAP, entendemos as  
capacidades tecnológicas e as demandas  
dos clientes para este desenvolvimento. Por  
meio da disciplina que trazemos com nossa  
abordagem “enterprise value” para o  
desenvolvimento de processos de negócios  
e benchmarking de ativos, apoiamos os  
clientes a priorizarem suas necessidades  
digitais e a perceberem o novo valor, onde  
realmente importa.
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Por que a Deloitte?

A força do cloud

O cloud está aqui para ficar. O modelo de  
arquitetura cresceu e tornou-se um aspecto  
tecnológico importante a ser considerado  
na estratégia de negócios. Nossa vasta  
experiência na implantação de soluções  
efetivas de nuvem - públicas, privadas e  
híbridas - nos proporciona insights  
fundamentais para orientar os clientes  
pelas nuances de migrar com confiança  
para a nuvem e aproveitar todo seu  
potencial com os sistemas já existentes. O  
trabalho com SAP Cloud Platform confere  
agilidade para oferecer as soluções mais  
pertinentes para nossos clientes - seja  
sobre licenças de compra por meio da  
aliança certificada SAP GVAR da Deloitte ou  
em relação à experiência de hospedagem  
na nuvem. Fomos reconhecidos com um  
Prêmio SAP Partner Excellence por nossas  
atividades com serviços em nuvem.

Uma história de qualidade e suporte  
responsável

No que diz respeito à implementação,  
almejamos a excelência do processo  
empresarial e a destreza técnica. O  
resultado? Uma reputação de qualidade. A  
Deloitte foi premiada com diversas honras  
de qualidade SAP nos últimos anos,  
incluindo o Prêmio SAP Pinnacle para  
Parceiro de Qualidade do Ano. Nossa força  
para aplicação de serviços gerenciados  
(AMS), se estende além das  
implementações de qualidade, para o  
trabalho que ajuda nossos clientes a inovar,  
obter resultados significativos e transformar  
seus negócios.
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Por que a Deloitte?

Valor ao negócio

A Deloitte lidera uma abordagem orientada para  
o valor, em um planejamento de sucesso, que  
alinha estratégias de negócios com objetivos de  
implementação. Nossos métodos de “Entrega de  
Valor à Empresa” (Enterprise Value Delivery -
EVD) e benchmarking fornecem informações  
prévias sobre os resultados provenientes da  
melhoria de processos, adoção de tecnologia e  
transformação de talentos.

Soluções SAP pré-configuradas e  
preparadas para implementação

Desenvolvemos mais de 50 soluções pré-
configuradas com base em SAP, visando uma  
gama de desafios específicos para cada setor.  
Essas soluções foram construídas para aproveitar  
os recursos mais recentes das tecnologias SAP,  
incluindo o SAP S/4HANA. Temos treze soluções  
pré-configuradas e cinco aceleradores baseados  
em SAP S/4HANA. Nossas ofertas são  
personalizadas às necessidades exclusivas de  
nossos clientes. Ao ajudar os clientes a implantar  
soluções, entregamos ativos tangíveis com o  
conhecimento relevante de cada setor - incluindo  
informações focadas sobre práticas líderes e  
tendências emergentes.
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Por que a Deloitte?

Questões chave para potenciais provedores: Profundidade e amplitude reconhecidas

Imagine o que a transformação digital de  
sua empresa exigirá – e a força que a  
Deloitte oferece aos compromissos dos  
clientes. Redesenhe tudo: finança,  
transformação de RH, SAP S/4HANA, supply  
chain, customer engagement, análises,  
estratégia, nuvem, mobilidade, SAP  
Leonardo. Reinventar tudo é essencial em  
um ambiente de negócios cada vez mais  
interconectado e com constantes  
disrupções. Inicie a transformação e  
mudança do negócio, conte com a  
experiência da Deloitte nesta jornada.

Como podemos redesenhar e potencializar nossos  
negócios?

Você tem a profundidade para nos ajudar além da  
implementação?

Quão bem você conhece o nosso setor?

A sua equipe inclui liderança sênior?

Você possui um verdadeiro alcance global?

Como você pode nos ajudar a redesenhar tudo e  
antecipar a disruptura de amanhã?
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Nossos contatos

Pronto para imaginar um modelo novo? A  
Deloitte mostra como explorar um  
universo de ideias, possibilidades e  
oportunidades - e alcançar resultados com  
soluções SAP. Se antecipar os desafios de  
amanhã é uma prioridade para sua  
organização, devemos conversar. Entre  
em contato conosco para agendar uma  
reunião.

Carlos Eduardo Fogarolli
Sócio da área de Consultoria, líder de SAP
no Brasil
D: +55 (11) 5186 1650
M: +55 (11) 99638 7929
cfogarolli@deloitte.com

Fred Kanashiro
Sócio da área de Consultoria,
especialista em SAP
D: +55 (11) 5186 1650
M: +55 (11) 9 9627 6792
fkanashiro@deloitte.com

www.deloitte.com.br

“Reimagine Everything — um universo  
inteiro de possibilidades. A Deloitte  
pode ajudá-lo a imaginar seu futuro,  
suas finanças, sua cadeia de  
suprimentos, sua força de trabalho, os  
valores de seus dados, o envolvimento  
dos seus clientes, o potencial da  
nuvem, suas forças, suas  
oportunidades, para então, agir de
forma precisa. ”
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A Deloitte refere-se a uma ou mais empresas da Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), sua rede global de firmas-membro e suas 
entidades relacionadas (coletivamente, a “organização Deloitte”). A DTTL (também chamada de “Deloitte Global”) e cada uma de suas 
firmas-membro e entidades relacionadas são legalmente separadas e independentes, que não podem se obrigar ou se vincular a 
terceiros. A DTTL, cada empresa membro da DTTL e cada entidade relacionada são responsáveisapenas por seus próprios atos e 
omissões, e não entre si. A DTTL não fornece serviços para clientes. Por favor, consulte www.deloitte.com/about para saber mais.

A Deloitte é líder global de auditoria, consultoria empresarial, assessoria financeira, gestão de riscos, consultoria tributária e serviços 
correlatos. Nossa rede global de firmas-membro e entidades relacionadas, presente em mais de 150 países e territórios (coletivamente, 
a “organização Deloitte”), atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®. Saiba como os cerca de 334.800 
profissionais da Deloitte impactam positivamente seus clientes em www.deloitte.com.

Esta comunicação e qualquer anexo a ela são para distribuição interna entre os profissionais da Deloitte Touche Tohmatsu Limited
(“DTTL”), sua rede global de firmas-membro e suas entidades relacionadas (coletivamente, a “organização Deloitte”). Ela pode conter 
informações confidenciais e destina-se exclusivamente ao uso do indivíduo ou entidade-alvo. Se você não for o destinatário pretendido, 
notifique-nos imediatamente, respondendo a este e-mail, e exclua esta comunicação e todas as suas cópias do seu sistema. Por favor, 
não use esta comunicação de forma alguma.

Nenhuma DTTL, suas firmas-membro, entidades relacionadas, profissionais ou agentes serão responsáveis por qualquer perda ou dano 
que ocorra direta ou indiretamente em conexão com qualquer pessoa que confie nesta comunicação. A DTTL, cada uma de suas firmas-
membro e suas entidades relacionadas são legalmente separadas e independentes.
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