
People matter, results count.

Transformação da sua empresa 
em Renewable Enterprise

Digital Core com SAP S/4HANA®

O Digital Core com o SAP S/4HANA® é a nova geração de ERP inteligente da SAP. A 
Capgemini possui uma oferta abrangente para ajudar nossos clientes a migrar seus 
ambientes SAP (ou não) para um ERP inteligente, simplificado e habilitado para tecnologias 
emergentes. Esse movimento permitirá que os clientes utilizem o poder das novas 
tecnologias digitais para a evolução de seus negócios e processos.

Nossa abordagem de solução
Nossa abordagem para Intelligent Enterprise consiste em modernizar os ambientes tecnológicos 
por meio de processos e tecnologias digitais que permitem inovar com AI / ML / Analytics / IoT 
/ Blockchain, Customer Experience e Supply Chain. Trata-se do principal pilar da nossa 
estratégia para transformar nossos clientes em uma Renewable Enterprise™, através do SAP 
S/4HANA®, dirigido por pessoas que focam na extração de insights, pronto para o futuro e 
adaptado aos ambientes competitivos que as empresas enfrentam hoje.

A Capgemini pode ajudar em toda sua jornada
• S/4HANA Highway: assessment para identificar a abordagem de implementação e criar o valor 
do SAP S/4HANA®;
• Licenças SAP S/4HANA® e complementares;
• Infraestrutura on premise, cloud ou híbrida;
• Serviços de implementação - greenfield, brownfield/conversion e landscape transformation. 

Porque adotar o SAP S/4HANA agora?
• Adoção de práticas de negócio inovadoras alinhadas com a 
melhoria da experiência do usuário e simplificação das aplicações 
por meio da redução de customizações e consolidação de 
sistemas distintos em um landscape único;
• Necessidade de atualização tecnológica agregando melhoria de 
desempenho e escalabilidade;
• Base para a transformação digital - big data, IoT, UX, business 
network e engajamento da força de trabalho. 



Sobre a Capgemini
Um dos líderes globais em consultoria, serviços de tecnologia e transformação digital, a Capgemini se mantém na vanguarda da 
inovação, para apoiar seus clientes, de maneira abrangente, em oportunidades de nuvem, tecnologias digitais e plataformas, que 
estão em constante evolução. Com base em nosso sólido patrimônio de 50 anos e no profundo conhecimento específico em 
indústrias, apoiamos organizações na concretização de suas ambições de negócios, por meio de uma completa gama de serviços 
que cobrem desde a estratégia até a operação. A Capgemini tem a convicção de que o valor da tecnologia para os negócios vem 
das pessoas e por meio delas. Somos uma empresa multicultural de 200 mil profissionais, distribuídos em mais de 40 países. Em 
2018 o Grupo Capgemini reportou uma receita global de 13,2 bilhões de euros. 

Visite-nos em www.capgemini.com/br-pt
Conecte-se à Capgemini no Brasil pelo Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn.

• Redução do TCO geral, podendo chegar a até 37% graças à simplificação dos processos de negócio e do 
landscape de sistemas;
• Possibilidade de tomada de decisões estratégicas e táticas de forma rápida e fundamentada, com base 
em insights obtidos em tempo real a partir de dados amplos e precisos;
• Eficácia nos processos de planejamento, gestão do capital de giro e dos riscos financeiros;
• Mitigação dos riscos operacionais relacionados a fraudes e outras atividades de não conformidade. 

Diferenciais da Solução Capgemini

Para o Diretor Financeiro:

• Simplificação do ambiente ERP por meio de tecnologias cloud, móvel e in-memory;
• Acesso às informações em tempo real, em qualquer dispositivo, hora e lugar;
• Otimização dos ambientes de TI, unificando a base analítica com a transacional;
• Alcance de novas oportunidades de crescimento, repensando os processos de negócios e possibilitando a 
inovação da plataforma tecnológica para conexão com fornecedores, clientes, parceiros e IoT;
• Melhor experiência do usuário, com interfaces modernas, respostas ágeis e consistentes. 

Para o Diretor de TI:

• #1 em certificação de profissionais em SAP S/4HANA® globalmente

• Parceiro estratégico da SAP com nível máximo de parceira (Platinum Partner) com mais de 17,500 consultores 
SAP no mundo
• Metodologia e ferramentas comprovadas para definição da estratégia de infraestrutura e implementação em 
cloud ou on premise, com foco na qualidade e na otimização do ROI
• Serviços industrializados de conversão ou implementação do SAP S/4HANA®, reduzindo riscos, acelerando 
processos e possibilitando a expansão dos negócios
• Nova geração de serviços de sustentação (ADMNext), englobando suporte e melhoria continua de 
infraestrutura e aplicações, agregando segurança e robustez aos processos de negócio. 

Benefícios: Redução de TCO de até 37%
Aumento da eficiência operacional

Por que a Capgemini?
A Capgemini, empresa líder em transformação digital, por meio de sua metodologia e aceleradores 
consolidados e reconhecidos globalmente, oferece uma solução completa, desde a venda de licenças, 
serviços de implementação, infraestrutura, suporte e operação.

Além de possuir experiência comprovada em diversos segmentos, demonstrada por relevantes casos de 
sucesso, a Capgemini atua com um processo contínuo de formação de profissionais altamente qualificados 
para prover a solução ideal para otimizar o negócio dos seus clientes.




