SAP SUCCESSFACTORS
A solução SAP SuccessFactors é um software de gestão de capital humano (Human Capital Management HCM), que é implementado através da cloud e que simplifica a gestão e os processos de recursos humanos
(RH) de qualquer organização. De forma integrada e inteligente, acelera e otimiza o desempenho dos recursos
humanos, potenciando o desenvolvimento das pessoas e o seu alinhamento com as estratégias de negócio das
organizações.
A SAP SuccessFactors apresenta-se como sendo a única solução de execução empresarial que inclui um
sistema de funções essenciais de RH - gestão, planeamento e análise - de última geração e das mais completas
do mercado.
Software como serviço (SaaS)
As soluções SAP SuccessFactors são fornecidas como um serviço (Software-as-a-Service). Se, por um lado,
disponibilizam aos clientes uma arquitetura segura, confiável e de grande escalabilidade, por outro permitem-lhes
implementações mais céleres, resultados mais rápidos e, ainda, uma contínua inovação. Apresentam um custo
total de propriedade muito reduzido.
Através das soluções SAP SuccessFactors é mais fácil encontrar os talentos certos, desenvolver os futuros
líderes da organização e envolver todos os colaboradores nos processos automatizados e transparentes,
permitindo, para todas as áreas organizacionais, uma verdadeira experiência digital.
As soluções SAP SuccessFactors são constituídas pelas seguintes componentes:
• Gestão de Objetivos e Desempenho
• Compensações
• Sucessões e Desenvolvimento
• Recrutamento e Seleção
• Gestão da Formação
• Plataforma de Colaboração (Jam colaborativo)
• Planeamento dos Recursos Humanos
• Gestão Global de Cadastro – Employee Central
• Relatórios e Gestão Analítica dos Recursos Humanos

Fast-Facts:
Número de empresas utilizadoras de SuccessFactors
- Portugal: >340 empresas com a solução SAP SuccessFactors em utilização
- Mundialmente: >6.220 organizações
Número de utilizadores SuccessFactors
- Portugal: >300.000 utilizadores
- Mundialmente: 48 milhões de utilizadores
Parceiros para Human Capital Management
- Portugal: + de 10 parceiros (Deloitte, AMT, ROFF, Accenture e Arago, entre outros)
- Mundialmente: + de 15.500 parceiros
SAP – O Parceiro mundial para o sucesso da transformação em Recursos Humanos:
- Solução disponível em 42 idiomas e localizada em 84 países
- 1.700 atualizações legais anualmente para todas as soluções

Comunidade de utilizadores HCM / SAP SuccessFactors em Portugal
•
•
•
•

+ de 340 empresas utilizadoras e + de 300.000 utilizadores em Portugal
Ampla diversidade de indústrias
Larga diversidade de dimensão e volumes de faturação
Uma heterogeneidade que comprova que a solução SAP SuccessFactors responde aos desafios de qualquer
organização

A comunidade SuccessFactors em Portugal representa um ecossistema de clientes, que estabelecem um
networking entre si e uma partilha de experiências ímpar.
Esta comunidade é composta por empresas como a EDP, Galpenergia, Grupo Brisa, José de Mello Saúde, MotaEngil, RTP, Secil, Sovena, entre outras.

