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Sobre este Relatório
A Information Services Group, Inc. é exclusivamente responsável pelo conteúdo deste

A ISG Provider Lens™ fornece estudos, pesquisas e consultoria práticas, de vanguarda,

relatório. A menos que citado de outra forma, todo o conteúdo, incluindo ilustrações,

focando em tecnologia e nos pontos fortes e fracos de provedores de serviços, e em

pesquisa, conclusões, afirmações e posições contidas neste relatório foram desenvolvi-

como estão posicionados com relação a seus pares no mercado. Esses relatórios

das por, e são de propriedade exclusiva da Information Services Group Inc.

fornecem insights influentes acessados por nossa ampla base de consultores, que
estão ativamente aconselhando negócios de terceirização, bem como muitos clientes

A pesquisa e análise presentes neste relatório incluem pesquisa do programa ISG

corporativos da ISG, que são potenciais terceirizadores.

Provider Lens™, programas ISG Research™ em curso, entrevistas com consultores da
ISG, reuniões de apresentação dos provedores de serviços e análises de informações

Para mais informações sobre os estudos Provider Lens™ da ISG, por favor,

de mercado disponíveis publicamente a partir de múltiplas fontes. Os dados coletados

mande um e-mail para ISGLens@isg-one.com, ligue para +1.203.454.3900 ou visite

para este relatório representam informações que eram atuais Março 2020. A ISG

ISG Provider Lens™.

reconhece que muitas fusões e aquisições podem ter ocorrido desde aquele período,
mas tais mudanças não estão refletidas neste relatório.
Todas as referências a respeito de receitas estão em dólares americanos ($ US), a
menos que expressamente disposto em sentido contrário.

A ISG Research™ fornece pesquisa por assinatura, consultoria recomendatória e
serviços de eventos executivos com foco em tendências do mercado e tecnologias

O principal autor deste relatório é Pedro Maschio. Os editores são Grant Gross e John

disruptivas causando mudanças na computação corporativa. A ISG Research™ entrega

Burnell. O analista de contexto empresarial e de visão geral global e de

diretrizes que ajudam negócios a acelerar o crescimento e criar mais valor comercial.

Para mais informações sobre as assinaturas da ISG Research, envie um e-mail para
contact@isg-one.com, ligue para +1.203.454.3900 ou acesse research.isg-one.com.
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SUMÁRIO EXECUTIVO
Tendências Gerais
Para o ano de 2019, a SAP registrou um aumento de 34% na receita de nuvem nas
Américas. No entanto, a linha de receita do Suporte de Software representou 42% da
receita da empresa. Quando a SAP anunciou sua extensão da data de suporte final para o
ERP SAP herdado, movendo o prazo de 2025 para 2027, ela estava se referindo aos 42% de
sua receita que estão em risco se os clientes não atualizarem. A alteração da data teve um
impacto menor nos parceiros de serviço da SAP.
As vendas de novos projetos continuaram crescendo antes do surto de COVID-19. Mas
quando a SAP anunciou seus resultados financeiros no primeiro trimestre, registrou
um declínio de 31% na receita de licenças de software. Isso está de acordo com o que
a ISG ouviu dos prestadores de serviços: novas vendas foram congeladas durante o
distanciamento social que entrou em vigor na maioria dos países do mundo, incluindo
o Brasil. A SAP também anunciou que sua receita trimestral total aumentou 7%,
demonstrando o valor da mudança para os modelos SaaS, já que o crescimento da receita
em nuvem compensou o declínio em licenças.
A SAP confirmou seu compromisso com o Brasil. Em 2019, contava com mais de 2.000
funcionários no país e estava investindo €33 milhões na expansão dos escritórios de São
Leopoldo para acomodar mais 700 funcionários.

SAP S/4HANA Transformation – Large Accounts
A ISG observou pequenas alterações no mercado de transformação de SAP S/4HANA para
grandes contas em 2020. As comunicações da SAP priorizam aquisições, particularidades do
seu portfolio e mudanças organizacionais, reduzindo o foco na adoção do ERP. A aquisição

da Qualtrics e as mudanças na alta administração da SAP dominaram a mídia em 2019.
A alteração da data de término do suporte da linha de produtos ECC legados não causou
muito impacto nas transformações para SAP S/4HANA. Isso se observa na maneira como
os parceiros apresentam suas carteiras e os investimentos que fizeram durante 2019.
Na maioria dos casos, a conversa mudou para a experiência do cliente e a empresa
inteligente, que têm impacto quase nulo na venda do SAP S/4HANA. O outro tópico
predominante é mover o SAP para a nuvem, o que não equivale ao desafio e ao esforço de
converter sistemas legados de ERP para SAP S/4HANA. Os clientes podem mover qualquer
produto SAP para a nuvem, incluindo ERP legado ou SAP S/4HANA on-premise.
Os provedores de serviços avaliados para esse quadrante ajustaram seus conjuntos
de ferramentas e demonstram mais confiança na eficácia das ferramentas usadas
para converter bancos de dados legados para HANA. As ferramentas de inspeção de
código aceleram a conversão e a substituição de customizações. O teste automatizado
em um pipeline de DevOps melhora a qualidade e reduz o retrabalho. As ferramentas
estão diminuindo o tempo de transformação e reduzindo a necessidade de analistas e
consultores. Esses projetos ágeis são mais econômicos.
Conforme observado no relatório do ano passado, a maioria das grandes contas adota a
abordagem brownfield e utiliza ferramentas de automação para converter customizações
legadas e ERP em SAP S/4HANA. Uma estratégia avançada é dissociar as customizações
legadas do núcleo do ERP e implantar recursos de automação e DevOps baseados em IA. O
desacoplamento significa que o código customizado é transformado em um novo software
executando isoladamente do código ERP, fazendo interface com APIs e microsserviços. A
dissociação é essencial para permitir uma empresa digital ágil.
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As empresas que estão adquirindo um parceiro de serviço para transformar seu ERP
em SAP S/4HANA devem prestar atenção às ferramentas de conversão e aceleradores
existentes. Alguns provedores desenvolveram modelos de configuração específicos para
um setor e ferramentas de conversão que podem diferenciar sua capacidade de entregar
o projeto. A capacidade de desacoplar o código customizado e convertê-lo em aplicativos
independentes é altamente recomendável; os compradores devem verificar a biblioteca
de casos de uso dos fornecedores, procurando aplicativos que possam substituir a
funcionalidade customizada. Alguns aplicativos que fornecem análises de blockchain, IoT e
IA são muito efetivps para justificar o projeto.
A COVID-19 impõe novas regras nesse mercado. Como mencionado acima, a SAP
relatou uma redução de 31% nas vendas de licenças no primeiro trimestre de 2020.
Isso se traduz em 31% menos projetos de implementação que acontecerão em 2020 e
provavelmente serão adiados para 2021. Todos os participantes do estudo relataram
que não interromperam seus projetos em andamento e têm 100% de seus funcionários
trabalhando em casa. A continuidade dos negócios não é um risco para esses
fornecedores, por enquanto, pois seus projetos em andamento estão fornecendo um
fluxo de caixa positivo. No entanto, a duração média de projetos é inferior a 10 meses.
Não há um backlog para apoiar as equipes de entrega de projetos até o final do ano, o
que pode ser dramático para alguns participantes neste mercado. Felizmente, a maioria
dos fornecedores oferece serviços de manutenção de aplicações para compensar a
variação do backlog do projeto.
No lado positivo das lições aprendidas da COVID-19, os fornecedores foram rápidos em
adaptar suas práticas de gerenciamento para continuar entregando projetos, incluindo a
realização de workshops de design on-line que levam horas, com intervalos programados.
Novos métodos de acompanhamento e novas sessões motivacionais surgiram. Os
provedores que estão monitorando a satisfação do usuário relatam que seus funcionários

Sumário Executivo
preferem trabalhar em casa e podem ser muito produtivos remotamente. Eles antecipam
que as atividades que requerem interação intensa, como sprints de design, serão melhor
realizadas pessoalmente. Mas para a maior parte das atividades de um projeto, trabalhar
em casa é definitivamente o novo normal. Os fornecedores estão otimistas de que podem
vender novos projetos usando esse novo modelo de entrega.
Das 29 parceiras SAP avaliadas neste estudo, 15 foram qualificadas para o quadrante de
Transformação de Grandes Contas. Seis são líderes e duas são rising stars.

SAP S/4HANA Transformation – Midmarket
O mercado intermediário oferece muitas oportunidades porque compreende muitas
empresas e projetos que requerem menos recursos quando comparados a grandes
contas. Ferramentas e estruturas automatizadas permitem projetos de transformação
rápida, que continuam a levar o SAP S/4HANA ao mercado intermediário, como observado
no ano passado. Os parceiros da SAP desenvolveram o conhecimento necessário para
vender e entregar o SAP S/4HANA a preços competitivos, ajudando os clientes a migrar de
outras plataformas para o SAP.
Este é um mercado dinâmico e as parceiras SAP trocam de posição com frequência.
Parceiros típicos da SAP que competem no mercado intermediário brasileiro tem menos
de 400 profissionais. No entanto, a oportunidade de mercado é estável, com um fluxo
constante de novos projetos a cada ano.
O surto de COVID-19 não interrompeu os projetos que estavam em andamento. Os
parceiros de serviço nos disseram que os projetos foram iniciados com especialistas
trabalhando em casa. As ferramentas podem operar remotamente a migração de dados
e executar testes automatizados, enquanto usuários remotos podem testar a solução
na nuvem. Os projetos que estavam em seus estágios iniciais de design de negócios
exigiram mais tempo para concluir as tarefas colaborativas, como workshops de design
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thinking, porque as reuniões on-line tinham mais interrupções. A descoberta de métodos
alternativos para colaborar remotamente mudará para sempre a maneira como as
empresas entregam projetos SAP S/4HANA.
As empresas participantes são positivas sobre os resultados do impacto da COVID-19 na
economia. Como a transformação de curta duração do SAP S/4HANA pode proporcionar
economia de custos e agilidade nos negócios para clientes do mercado intermediário,
esses fornecedores estão confiantes de que podem vender novos projetos em 2020. O
tempo dirá se eles estão excessivamente otimistas ou se podem construir um futuro
positivo, persistindo na criação de novas oportunidades.
Das 29 parceiras SAP avaliadas neste estudo, 15 se qualificaram para esse quadrante. Seis
são líderes e uma é uma rising star.

Managed Application Services For SAP ERP
Como observado no ano passado, o mercado de serviços gerenciados de aplicações é
impulsionado pela automação. Ele não substitui a codificação realizada por humanos,
o que representa a maior parte do custo do fornecimento de serviços de aplicações
gerenciadas. A automação é usada em tarefas repetitivas, como classificação de
incidentes, documentação, análise de incidentes, alertas e, mais recentemente,
previsão de incidentes. As análises baseadas em IA ajudam os provedores de serviços a
otimizar sua estrutura de custos, procurando e eliminando problemas para melhorar a
produtividade.
A automação está se tornando mais difundida. Ao automatizar as tarefas de suporte, os
provedores de serviços podem se concentrar na qualidade do código e no aprimoramento
de aplicações, que agregam valor comercial real aos serviços de aplicações gerenciadas.

Sumário Executivo
As ferramentas de automação com IA são novas, mas estão amadurecendo rapidamente
no mercado de serviços.
O surto de COVID-19 e o distanciamento social não afetaram o mercado de serviços
de aplicações gerenciadas até o momento. No entanto, alguns fornecedores relataram
que seus clientes solicitaram reduções no valor do contrato ou pagamentos mensais
mais baixos durante os meses mais severos do lockdown. Consequentemente, algumas
empresas podem ter reduzido o salário mensal de seus funcionários proporcionalmente.
No entanto, não coletamos estatísticas sobre o impacto da receita em serviços contínuos,
como aplicações gerenciadas. Neste ponto, não é possível prever como o mercado vai se
comportar no segundo semestre de 2020.
Das 29 parceiras SAP participantes, 23 se qualificaram para esse quadrante. Nove são
líderes e uma é uma rising star.

Managed Platform Services For SAP HANA
A principal tendência observada é que todos os provedores qualificados para esse
quadrante se concentrem em mover o SAP S/4HANA para a nuvem. As campanhas
de marketing da SAP, AWS, Microsoft e Google estão engajando as parceiras SAP para
serviços gerenciados SAP em nuvem. No entanto, ainda há resistência por parte dos
provedores de serviços de aplicações puras que não veem um benefício claro para
seus negócios, considerando o custo de certificar sua equipe para fornecer serviços
relacionados à nuvem. Por esse motivo, menos da metade das parceiras SAP se qualificou
para esse quadrante. Algumas afirmaram claramente que a nuvem não é da sua conta.
A COVID-19 não afetou fortemente os provedores de serviços participantes deste
mercado. A organização do trabalho em casa exige maior disponibilidade de serviço, e
as empresas que migraram para a nuvem não tiveram descontinuidade. No entanto, em
alguns casos, a empresa cliente que executa o SAP internamente tinha um data center
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Sumário Executivo
SAP Cloud Platform And SAP Leonardo Services

altamente disponível, mas não a conectividade para dar suporte a trabalhadores remotos.
Nesses casos, o provedor de serviços da plataforma precisou se apressar para instalar
e configurar canais adicionais de conectividade e VPN para permitir que a equipe dos
clientes trabalhasse em casa. Alguns relataram que a empresa de telecomunicações teve
dificuldade em responder a todas as solicitações de uma só vez e levou alguns dias para
implantar toda a conectividade necessária. Esses clientes tiveram aumentos de custos,
enquanto os outros que estavam na nuvem não tiveram.
Os clientes que adquirem serviços gerenciados de plataforma devem considerar as
credenciais que o provedor de serviços precisa para operar na nuvem. O número de
certificados não é tão relevante; no entanto, o nível de certificação informa o nível de
atenção que o prestador de serviços recebe ao exigir o suporte técnico do fornecedor.
Os acordos típicos de nível de serviço (SLA) nesse campo consideram os tempos de
resposta do serviço (tempo para responder, tempo para corrigir e tempo para resolver)
e indicadores de qualidade, como o Net Promoter Score (NPS) e a satisfação do usuário.
SLAs tradicionais sobre disponibilidade, tempo de resposta da rede e porcentagem de
tickets resolvidos no tempo ainda estão em uso. No entanto, eles não fazem sentido
quando executados em uma nuvem altamente disponível sob novas ferramentas de
plataforma que fornecem autoatendimento e resposta de ticket automatizada por IA.
Das 29 empresas participantes, 12 se qualificaram para esse quadrante, cinco são líderes
e uma é uma rising star.

Os serviços SAP Cloud Platform (SCP) e SAP Leonardo concentram-se na inovação. No
entanto, em 2020, observamos que o SCP começou a amadurecer. As empresas estão
usando-o em ambientes de produção, embora sem a tração do mercado que a SAP possa
ter imaginado ao criar o SCP.
O SCP é uma plataforma de desenvolvimento de aplicações e um hub de integração,
com uma biblioteca de API para todos os produtos SAP. A plataforma fornece novos
métodos de programação e chamadas de API que impõem uma curva de aprendizado
para os programadores que estão acostumados a trabalhar em produtos SAP legados.
Os provedores de serviços não relatam dificuldade em migrar seus consultores para a
nova plataforma e método de implantação. No entanto, quando os clientes adquirem
implantações rápidas e de baixo custo, os provedores de serviços evitam o risco de
aprender e experimentar.
O SAP Leonardo estende o SCP adicionando modelos e métodos para inteligência artificial,
IoT e blockchain para acelerar a inovação. É o facilitador do que a SAP chama de Empresa
Inteligente. Muitas parceiras brasileiras da SAP estão usando o Intelligent Enterprise em
suas garantias de vendas, evitando qualquer referência ao SAP Leonardo. Segundo essas
parceiras, a marca SAP Leonardo foi lançada há três anos e não representa mais novidade.
Os provedores de serviços consideram o SCP como a plataforma de escolha para futuras
implementações, pois permite o desacoplamento das customizações de código, o que
deixa o sistema ERP principal limpo e reduz a complexidade da manutenção. No cenário
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ideal, o SAP S/4HANA é implementado definindo parâmetros e configurando dados da
empresa, sem nenhuma customização. O SCP fornece conectividade com aplicações
externas por meio de APIs abertas. Aplicações externas oferecem requisitos especiais.
A nova arquitetura permite que a SAP atualize o SAP S/4HANA sem interromper a
funcionalidade do código customizado, o que, por sua vez, permite a continuidade dos
negócios.
Os clientes que contratam um parceiro SCP devem definir suas expectativas. Certos
provedores são melhores em oferecer descoberta e prototipagem de inovação. Outros
provedores oferecem uma solução mais consultiva, desenvolvendo os recursos do SAP
Cloud Platform e treinando o cliente no uso do SCP. Um terceiro grupo entrega novas
aplicações usando o SCP, fornecendo acesso rápido a soluções de negócios préconfiguradas.
Das 29 empresas participantes, 16 se qualificaram para esse quadrante. Seis são líderes e
uma é uma rising star.
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Introdução

Introdução
Definição

A SAP possui 13.800 clientes licenciados em mais de 180 países, cobrindo todos
os continentes. Com mais de 100.000 funcionários e mais de 18.000 empresas
parceiras SAP, ela tem um impacto significativo no mercado de TI, tanto em
termos de inovação quanto da parcela global de gastos em TI. Este estudo de
pesquisa identifica as principais empresas parceiras SAP que podem fornecer
serviços diferenciados para clientes corporativos e fornecer os melhores
resultados dos investimentos em S/4HANA. Ao utilizar os melhores parceiros
para atender às suas necessidades, os clientes corporativos podem otimizar
suas despesas operacionais e obter retornos superiores em investimentos em
tecnologia.
Embora a SAP cresça continuamente em receita, a empresa enfrenta resistência
dos clientes atuais em atualizar para o S/4HANA - seu mais moderno produto
de planejamento de recursos empresariais. Essa solução moderna oferece
desempenho superior usando a tecnologia in-memory, mas os projetos de
transformação podem envolver custos elevados. Dessa forma, os clientes devem
refinar seu processo de seleção de parceiros e critérios para encontrar os
melhores desempenhos que possam fornecer maior valor comercial a um custo
menor de transformação.
Para beneficiar clientes que são novos no SAP ERP ou que hesitam em atualizar
para o S/4HANA, este estudo inclui referências a estudos de caso e histórias

de sucesso. Em 2019, a ISG identificou a viabilidade de ferramentas e estruturas para grandes
transformações SAP e implementações greenfield S/4HANA que foram entregues em tempo
recorde. O parceiro perfeito pode oferecer suporte a clientes e aliviar os medos decorrentes do
final do suporte ao SAP ERP herdado, programado para 2027.
Em 2019, os estudos da ISG identificaram que os principais benefícios da adoção do S/4HANA
são o backbone de inovação oferecido pela SAP Cloud Platform e SAP Leonardo, bem como suas
novas maneiras de utilizar APIs e microsserviços. Os parceiros da SAP demonstraram inovações
usando inteligência artificial (AI), analytics, Internet das Coisas (IoT), aplicativos móveis,
automação de processos robóticos (RPA) e blockchain para agitar mercados e transformar
negócios.
Para os clientes que adotaram o S/4HANA, este estudo avalia os provedores de serviços
gerenciados que podem contribuir para um desempenho superior de aplicações, incluindo
estabilidade, disponibilidade e segurança. Migrações na nuvem e inovação tecnológica também
são avaliadas.
Para serviços de suporte, a IA e o aprendizado de máquina (ML) foram incorporados às operações e manutenção de aplicações para prever incidentes e automatizar a solução de problemas, processos de emissão de bilhetes e provisionamento, permitindo ganhos de escala que
reduzem os custos de suporte. Este estudo identificará os provedores de serviços que efetivamente aplicam novas tecnologias para dar suporte ao banco de dados do S/4HANA e HANA.
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Introdução

Definição (cont.)
Scope of Report
O estuda ISG Provider Lens™ oferece aos tomadores de decisão de TI:



Transparência nos pontos fortes e de atenção dos fornecedores relevantes;



Um posicionamento diferenciado de fornecedores por segmentos;



Foco nos mercados, incluindo EUA, Reino Unido, Alemanha, Suíça, países

SAP – HANA & Leonardo Ecosystem Partners 2020
SAP S/4 HANA System Transformation –
Large Accounts

SAP S/4 HANA System Transformation –
Mid Market

nórdicos e Brasil.
Os estudos da ISG servem como uma importante base de tomada de decisão
para posicionar os principais relacionamentos e considerações de entrada

Managed Application Services for SAP ERP

no mercado. Os consultores da ISG e os clientes corporativos usam as
informações desses relatórios para avaliar seus relacionamentos atuais com
fornecedores e possíveis novos compromissos. Os estudos são compostos
por múltiplos quadrantes que cobrem o espectro de serviços que um cliente
corporativo exige, conforme ilustrado na figura a seguir:

SAP Cloud Platform and SAP Leonardo
Services

Managed Platform Services for SAP HANA
Source: ISG 2020
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Introdução

Definição (cont.)

As descrições do quadrante são apresentadas abaixo.

Managed Application Services for SAP ERP: Essa avaliação considera a capacidade do provedor

SAP S/4HANA Transformation – Large Accounts: A ISG avalia fornecedores de

de oferecer serviços gerenciados, incluindo funções de manutenção e suporte que incluem

serviços de consultoria e integração de sistemas para desenvolver, implantar e testar
aplicações corporativas usando o SAP S/4HANA. A transformação inclui planejamento,
design e modelagem de aplicações, considerando a capacidade do provedor de
serviços de gerenciar a complexidade e a escala, características comuns em grandes

monitoramento, suporte remoto, gerenciamento centralizado de aplicações para SAP S/4HANA e
SAP Business Suite legados, como ECC 6.0. Os serviços gerenciados de aplicações incluem solução
de problemas, suporte a aplicações Nível 2 e Nível 3, suporte ao usuário, gerenciamento do ciclo
de vida do ticket, resolução de incidentes, gerenciamento de problemas, análise de causa raiz e

clientes corporativos. As empresas participantes devem ter estruturas, ferramentas e

interface com o suporte ao produto SAP (mediante autorização do cliente).

aceleradores para dar suporte às necessidades de grandes transformações de sistema.

Managed Platform Services for SAP HANA: Esse quadrante avalia os provedores de serviços de

SAP S/4HANA Transformation – Midmarket: Esse quadrante avalia os fornecedores

infraestrutura que incluem rotinas de instalação e manutenção de hardware, gerenciamento de

sobre a capacidade de oferecer uma rápida resposta às implementações do S/4HANA
para clientes no mercado intermediário (empresas com menos de 5.000 usuários de
SAP e receita de menos de US$ 1 bilhão). As empresas participantes podem implantar
soluções SAP usando várias metodologias, incluindo as soluções em pacote da SAP

nuvem híbrida, segurança de acesso, monitoramento, disponibilidade do sistema, desempenho
da interface, gerenciamento de recuperação de desastres, backup, restauração, conformidade de
dados (retenção e acesso), medidas de proteção contra violação de dados no nível do data center,
agendamento de tarefas, processamento em lote, transferência de arquivos, arquivamento e todos os

para pequenas e médias empresas (SMBs). Ela deve usar modelos para o S/4HANA,

serviços de infraestrutura e operações necessários para executar aplicações SAP ERP ou SAP HANA.

incluindo modelos específicos do setor, para reduzir o ciclo de transformação e

SAP Cloud Platform (SCP) and SAP Leonardo services: Este segmento examina os recursos

aproveitar os processos padrões.

dos provedores para projetar, desenvolver, modificar, integrar e dar suporte a aplicações para
sistemas corporativos no SCP e desenvolver aplicações usando o SAP Leonardo, incluindo
tecnologias de IA, ML, blockchain e IoT, reunidas em uma plataforma como serviço que está
integrada no banco de dados do HANA.
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Introdução

Classificações de Fornecedor
Os quadrantes da ISG Provider Lens™ foram criados usando uma matriz de avaliação contendo quatro segmentos, onde os fornecedores estão posicionados em conformidade.

Leader

Product
Challenger

Market
Challenger

Contender

Os líderes (leaders) entre os

Os desafiadores com produto

Desafiadores com mercado

Competidores em geral (Contenders)

distribuidores/fornecedores, têm

(product challengers) oferecem um

(Market challengers) também são

ainda precisam de produtos e

um produto altamente atraente e

portfólio de produtos e serviços

muito competitivos, mas ainda há

serviços maduros ou profundidade

oferta de serviços, bem como um

que fornece uma cobertura de

potencial para ampliação de seu

e amplitude suficientes de suas

mercado muito forte e posição

exigências corporativas acima

portfólio, e eles claramente ficam

ofertas, enquanto também mostram

competitiva; eles cumprem todas

da média, mas também não são

atrás dos líderes. Com frequência,

alguns pontos fortes e potenciais de

as exigências para o cultivo

capazes de fornecer os mesmos

os desafiadores com mercado são

melhorias em seus esforços de cultivo

bem-sucedido do mercado. Eles

recursos e pontos fortes que os

fornecedores estabelecidos, mas de

de mercado. Esses distribuidores

podem ser considerados como

líderes em relação às categorias de

certa forma lentos na abordagem

são frequentemente generalistas ou

formadores de opinião, fornecendo

cultivo de mercado individuais. Com

de novas tendências, devido ao

focados em um nicho de mercado.

impulsos estratégicos ao mercado.

frequência, isso se deve ao tamanho

tamanho e estrutura da empresa,

Também garantem força inovadora

do respectivo distribuidor ou de sua

tendo, portanto, algum potencial

e estabilidade.

fraca projeção/foco no respectivo

para otimizar seus portfólios e

segmento alvo (quadrante).

aumentar suas atratividades.
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Introdução

Classificações de Fornecedor (cont.)
Cada quadrante ISG Provider Lens™ pode incluir um ou mais fornecedores de serviços que a ISG acredita ter forte potencial para alcançar o quadrante de leader.

Not In

Rising Star
Rising stars são “estrelas em ascenção”, basicamente são fornecedores
com alto potencial no futuro. Ao receber o selo rising star, tais empresas
têm um portfólio promissor, incluindo o roteiro necessário e um foco
adequado nas tendências-chave do mercado e exigências dos clientes.
Além disso, o rising star tem excelente gerenciamento e entendimento

Esse fornecedor de serviços ou distribuidor não foi incluído
neste quadrante porque a ISG não conseguiu obter
informações suficientes para posicioná-lo. Essa omissão
não implica que o fornecedor de serviços ou distribuidor
não fornece tal serviço.

do mercado local. Este selo somente é dado a distribuidores ou
fornecedores de serviços que fizeram grande progresso em seus
objetivos nos últimos 12 meses e estão em um bom caminho para
alcançar o quadrante de líderes nos próximos 12-24 meses, em função
de seu impacto e força inovadora acima da média.
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Introdução

SAP HANA and Leonardo Ecosystem Partners - Lista de Participantes 1 de 3
SAP S/4HANA System
Transformation – Large
Accounts

SAP S/4HANA System
Transformation –
Midmarket

Managed Application
Services for SAP ERP

Managed Platform
Services for SAP HANA

SAP Cloud Platform and
SAP Leonardo Services

Accenture

4

Leader

4

Not in

4

Leader

4

Product Challenger

4

Leader

Atos

4

Leader

4

Not in

4

Leader

4

Leader

4

Product Challenger

BCI Consulting

4

Not in

4

Rising Star

4

Product Challenger

4

Not in

4

Not in

Capgemini

4

Product Challenger

4

Not in

4

Market Challenger

4

Product Challenger

4

Product Challenger

Cast group

4

Not in

4

Leader

4

Leader

4

Not in

4

Contender

Delaware

4

Not in

4

Contender

4

Not in

4

Not in

4

Not in

Deloitte

4

Product Challenger

4

Not in

4

Not in

4

Not in

4

Not in

DXC

4

Leader

4

Not in

4

Product Challenger

4

Leader

4

Leader

Engineering

4

Not in

4

Contender

4

Not in

4

Not in

4

Not in

essence IT

4

Not in

4

Leader

4

Leader

4

Rising Star

4

Not in
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Introdução

SAP HANA and Leonardo Ecosystem Partners - Lista de Participantes 2 de 3
SAP S/4HANA System
Transformation – Large
Accounts

SAP S/4HANA System
Transformation –
Midmarket

Managed Application
Services for SAP ERP

Managed Platform
Services for SAP HANA

SAP Cloud Platform and
SAP Leonardo Services

FH Consultoria (NTT DATA)

4

Rising Star

4

Leader

4

Leader

4

Not in

4

Not in

IBM

4

Leader

4

Not In

4

Leader

4

Leader

4

Leader

Infosys

4

Leader

4

Not in

4

Leader

4

Contender

4

Rising Star

ITS Group

4

Not in

4

Product Challenger

4

Not in

4

Not in

4

Contender

Megawork

4

Not In

4

Leader

4

Rising Star

4

Not In

4

Not in

Meta

4

Not In

4

Product Challenger

4

Product Challenger

4

Not In

4

Product Challenger

Neoris

4

Product Challenger

4

Product Challenger

4

Contender

4

Not In

4

Not In

Qintess (Resource)

4

Not In

4

Market Challenger

4

Contender

4

Not in

4

Contender

SAP Advisory Services

4

Market Challenger

4

Not in

4

Not in

4

Not In

4

Not In

Seidor

4

Not in

4

Leader

4

Market Challenger

4

Not in

4

Contender
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Introdução

SAP HANA and Leonardo Ecosystem Partners - Lista de Participantes 3 de 3
SAP S/4HANA System
Transformation – Large
Accounts

SAP S/4HANA System
Transformation –
Midmarket

Managed Application
Services for SAP ERP

Managed Platform
Services for SAP HANA

SAP Cloud Platform and
SAP Leonardo Services

Softtek

4

Contender

4

Not In

4

Product Challenger

4

Not In

4

Not In

Sonda

4

Product Challenger

4

Not In

4

Contender

4

Contender

4

Product Challenger

SPRO

4

Not In

4

Contender

4

Not In

4

Not In

4

Leader

Star IT

4

Not In

4

Product Challenger

4

Contender

4

Not In

4

Not In

Stefanini

4

Not In

4

Not In

4

Product Challenger

4

Not In

4

Not In

Tech Mahindra

4

Leader

4

Product Challenger

4

Leader

4

Contender

4

Leader

TIVIT

4

Not In

4

Not In

4

Market Challenger

4

Leader

4

Not In

T-Systems

4

Product Challenger

4

Leader

4

Product Challenger

4

Leader

4

Product Challenger

Wipro

4

Rising Star

4

Not In

4

Leader

4

Product Challenger

4

Leader
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CONTEXTO DO EMPREENDIMENTO
SAP S/4 HANA System Transformation for Large
Accounts
Este relatório é relevante para grandes empresas de todos os setores do Brasil para avaliar

A maioria das empresas no Brasil que executam o SAP começou a adotar ou adotará o

os provedores de serviços de consultoria e implementação de SAP S/4HANA para grandes

SAP S/4HANA. Essas empresas têm necessidades específicas de infraestrutura de TI - fácil

transformações de sistemas.

escalabilidade e adaptabilidade às necessidades futuras são os principais desejos, entre

Neste relatório de quadrantes, a ISG apresenta o atual posicionamento do mercado de
prestadores de serviços de consultoria e implementação de S/4HANA que visam grandes
empresas no Brasil, oferecendo profundidade e presença no mercado.
As empresas relutam em migrar para o S/4HANA devido a fatores como o custo requerido;
gerenciamento de dados, gerenciamento de alterações, gerenciamento de código
customizado; limitação de competências ou habilidades e incerteza sobre a integração do
ERP legado com as soluções do S/4HANA. No entanto, existem muitas empresas que já
implementaram ou estão implementando o S/4HANA como parte de sua transformação
digital, escolhendo o fornecedor certo para superar os desafios e treinando-os para
abordar a falta de talentos ou habilidades.

outros requisitos. A ISG também observa que muitas dessas implementações ocorrem em
diferentes ambientes de nuvem (públicas ou privadas) com base na criticidade dos dados.
O provedor de serviços pode beneficiar o cliente corporativo, enfrentando os desafios
acima, fornecendo a eles uma infraestrutura de TI ideal e uma forte segurança em SAP.
A complexidade nas implementações do S/4HANA aumenta com o tamanho de uma
empresa e cresce significativamente quando a implementação ocorre em nível global.
Dessa forma, grandes clientes corporativos preferem prestadores de serviços com uma
força de trabalho forte, excelentes recursos de integração e que estejam trabalhando em
escala global. A maioria das implementações de grandes empresas ocorre em nível global
em várias regiões e, portanto, as empresas devem não apenas analisar a profundidade da
oferta de serviços de cada provedor, mas também sua presença regional e conhecimento
local.
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Quem deve ler o relatório:
Os líderes de marketing e vendas devem ler este relatório para entender o
posicionamento e os recursos relativos dos parceiros de serviço que podem ajudá-los a
implementar e consumir efetivamente os serviços de SAP S/4HANA com suas análises e
painéis do dia-a-dia.
Os líderes de TI e tecnologia devem ler este relatório para entender melhor os pontos
fortes e de atenção dos prestadores de serviços no ecossistema SAP S/4HANA e entender
como eles integram as mais recentes tecnologias e recursos em suas ofertas de S/4HANA
para se destacar no mercado.
Líderes da indústria, da linha de negócios e líderes financeiros devem ler este relatório
para entender o posicionamento relativo, incluindo o foco e experiência relevantes do
setor, dos parceiros de serviços que podem ajudá-los a adquirir efetivamente os serviços de
SAP S/4HANA e ajudar a avaliar o retorno do investimento.
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SAP S/4 HANA SYSTEM
TRANSFORMATION FOR LARGE ACCOUNTS

Managed Services Providers (MSP) for Azure

Definição
A ISG avalia fornecedores de serviços de consultoria e integração de
sistemas para desenvolver, implantar e testar aplicações corporativas
usando o SAP S/4HANA e SAP Business Suite com o SAP Fiori como
interface do usuário. A transformação inclui planejamento, design e
modelagem de aplicações, considerando a capacidade do provedor
de serviços de gerenciar a complexidade e a escala, características
comuns em grandes clientes corporativos. As empresas participantes
devem ter estruturas, ferramentas e aceleradores para dar suporte às
necessidades de grandes transformações de sistema.
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SAP S/4 HANA System Transformation for Large Accounts

SAP S/4 HANA SYSTEM
TRANSFORMATION FOR LARGE ACCOUNTS
Critérios De Elegibilidade

Observações



O portfólio de serviços do participante deve incluir desenvolvimento,

A ISG observou pequenas alterações no mercado de transformação SAP S/4HANA para grandes contas

integração e teste do SAP S/4HANA com pelo menos uma implemen-

em 2020. As empresas de consultoria que fornecem transformação de negócios, permitindo inovação

tação do S/4HANA ou SAP Business Suite em HANA;

por meio da implementação e integração da solução SAP S/4HANA, não mudaram suas ofertas e foco de



Capacidades de consultoria e experiência em implementação de
S/4HANA em greenfield ou brownfield;



Provisão para oferecer implementações locais e baseadas na nuvem;



Disponibilidade de consultores e profissionais certificados pela SAP
em todas as regiões para dar suporte a implementações em vários
países e em vários idiomas;



mercado na maior parte. Este mercado entrou em uma fase madura com poucos fatores diferenciadores.
No entanto, as comunicações da SAP continuam produzindo mais dispersão de foco do que geração de
demanda. A aquisição da Qualtrics e as mudanças na alta administração da SAP dominaram a mídia em
2019. A extensão da data de término do suporte para a linha de produtos ECC legada não causou muito
impacto aos parceiros de serviços da SAP. A dispersão do foco é observada na maneira como os parceiros
apresentam seus portfólios e os investimentos realizados durante 2019. Na maioria dos casos, a conversa
mudou para a experiência do cliente e a empresa inteligente, que têm impacto quase nulo na venda do

Capacidade de lidar com complexidade e escala por meio de

SAP S/4HANA. O outro tópico predominante é mover o SAP para a nuvem, o que não equivale ao desafio

modelos ideais de entrega onshore-offshore.

e ao esforço de converter sistemas legados de ERP para SAP S/4HANA. Os clientes podem mover qualquer
produto SAP para a nuvem, incluindo ERP legado ou SAP S/4HANA que estava sendo executado on-premise.
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SAP S/4 HANA System Transformation for Large Accounts

SAP S/4 HANA SYSTEM
TRANSFORMATION FOR LARGE ACCOUNTS
Observações (cont.)
Os provedores de serviços avaliados para este quadrante ajustaram

Provedores de serviços tecnologicamente mais avançados podem ativar o SAP DevOps. Isso é um claro

seus conjuntos de ferramentas e estão demonstrando mais confiança

benefício para os clientes. O DevOps prepara o processo de suporte e manutenção de aplicações para ser

na eficácia das ferramentas de conversão. Todos os entrevistados

mais confiável e eficiente, além de exigir menos intervenção humana.

usam ferramentas de avaliação e conversão SAP e complementam-nas
com suas ferramentas proprietárias. Nenhum provedor no mercado
de grandes contas depende apenas das ferramentas da SAP. Usar as
ferramentas certas é essencial para reduzir o ciclo de vida do projeto.
Todos os entrevistados relatam um período de tempo menor para a
transformação do sistema S/4HANA, variando de sete a 18 meses. Os
projetos de ERP exaustivos e caros são coisa do passado. Ferramentas
e automação são usadas para converter dados de bancos de dados
legados em HANA. As ferramentas de inspeção de código aceleram a
conversão ou a substituição das customizações. O teste automatizado
em um pipeline de DevOps melhora a qualidade e reduz o retrabalho.
As ferramentas estão diminuindo a transformação e reduzindo a
necessidade de analistas e consultores. Esses projetos leves são
econômicos. Projetos típicos incluem design thinking para visualizar a

Conforme observado no relatório do ano passado, a maioria das grandes contas segue a abordagem
brownfield. Os projetos brownfield utilizam as ferramentas de automação para converter customizações
legadas e ERP para SAP S/4HANA. Os projetos greenfield começam do zero para redesenhar o processo da
empresa em torno dos processos de negócios incorporados do SAP S/4HANA. Os poucos que optam por
projetos greenfield esperam obter desempenho comercial superior, otimizando seu modelo de negócios.
No entanto, projetos greenfield são de alto risco para grandes empresas. Os prestadores de serviços são
os primeiros a levantar os problemas relacionados à mudança organizacional necessária, o que é muito
mais difícil de realizar do que instalar o software ERP. Projetos brownfield são menos arriscados para
grandes empresas.
Uma estratégia avançada é dissociar as customizações legadas do núcleo do ERP e implantar recursos
de automação e DevOps baseados em IA. Desacoplamento significa que o código customizado é transformado em novo software que é executado isoladamente do código ERP, fazendo interface com APIs e
microsserviços. A dissociação é essencial para permitir uma empresa digital ágil.

solução, metodologia de entrega ágil e ferramentas de conversão.
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SAP S/4 HANA System Transformation for Large Accounts

SAP S/4 HANA SYSTEM
TRANSFORMATION FOR LARGE ACCOUNTS
Observações (cont.)
A SAP promoveu o programa S/4 MOVE entre seus parceiros de

No lado positivo das lições aprendidas da COVID-19, os fornecedores foram rápidos em adaptar suas

serviço. Ele promove o uso do modelo de dados simplificado da SAP e

práticas de gerenciamento para continuar entregando projetos, incluindo a realização de workshops de

aceleradores inteligentes de automação, juntamente com o SAP Cloud

design on-line que levam horas, com intervalos programados. Novos métodos de acompanhamento e

Platform (SCP). A ISG aborda essa solução e os parceiros no relatório de

novas sessões motivacionais surgiram. Os fornecedores que estão monitorando a satisfação do usuário

quadrante SAP Cloud Platform e SAP Leonardo Services. O programa S4

relatam que seus funcionários preferem trabalhar em casa e podem ser muito produtivos remotamente.

MOVE se concentra em conscientizar os parceiros SAP da estratégia de

Eles antecipam que as atividades que requerem interação intensa, como sprints de design, ainda serão

dissociação e das ferramentas de conversão para acelerar a transfor-

melhor conduzidas pessoalmente. Mas para a maioria das partes de um projeto, trabalhar em casa é

mação e reduzir custos.

definitivamente o novo normal. Os fornecedores estão otimistas de que podem vender novos projetos

Durante o surto da COVID-19, todos os participantes do estudo

usando esse novo modelo de entrega.

relataram que não pararam seus projetos em andamento e que 100%

Das 29 parceiras SAP avaliadas neste estudo, 15 se qualificaram para esse quadrante. Seis são líderes e

de seus funcionários trabalham em casa. A continuidade dos negócios

duas são rising stars.

não é um risco para esses fornecedores, por enquanto, pois seus
projetos em andamento estão fornecendo um fluxo de caixa positivo.
No entanto, a duração média do projeto é inferior a 10 meses e não
há backlog para dar suporte à equipe de entrega do projeto até o final
do ano. Felizmente, a maioria dos fornecedores oferece serviços de
manutenção de aplicações para compensar a variação de backlog do



A Accenture possui muitos profissionais SAP no Brasil. É conhecida por sua expertise e pode levar
consultores do exterior para o Brasil quando são necessários conhecimentos avançados ou soluções
inovadoras. A Accenture pode lidar com a complexidade como nenhum outro concorrente. É um SAP
Global Strategic Service Partner que codesenvolve soluções da indústria, utilizando o conhecimento
funcional e do setor da Accenture. Ela possui seis centros de entrega no Brasil.

projeto.
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SAP S/4 HANA System Transformation for Large Accounts

SAP S/4 HANA SYSTEM
TRANSFORMATION FOR LARGE ACCOUNTS
Observações (cont.)


A Atos tem uma presença robusta e uma longa experiência no

A IBM cobre todo o território brasileiro com uma organização de vendas formidável. O alcance nacional
da empresa a permite identificar todas as oportunidades da SAP. Para projetos SAP S/4HANA, a

110.000 funcionários em 73 países e receita anual de €12 bilhões. A

integração do IBM Watson fornece análises diferenciadas que enriquecem a experiência do cliente. A

empresa possui um amplo portfólio, incluindo hardware, software

IBM está aprimorando a funcionalidade Red Hat OpenShift para fornecer melhor suporte aos produtos

e serviços. Nos últimos anos, vem desenvolvendo conhecimentos

SAP e integração com aplicações nativas da nuvem. A empresa possui uma grande presença SAP no

adicionais em análise de dados e inteligência artificial. Ela se

Brasil.

concentra em clientes locais e globais, com recursos detalhados em
torno da Indústria 4.0.





Brasil, onde atua desde 1998. A Atos é uma empresa global com



A Infosys possui três centros de entrega e presta suporte a clientes locais e globais no Brasil. É um SAP
Global Strategic Service Partner com 15.000 especialistas SAP, incluindo 4.500 especialistas em HANA.

A DXC Technology possui uma prática de consultoria bem

A Infosys propõe solucionar os desafios dos clientes fornecendo consultoria em torno de inovação e

estabelecida que entregou alguns dos maiores projetos da SAP no

transformação. A empresa teve um 2019 positivo, adicionando novos projetos de transformação (e

Brasil. A empresa trabalha em estreita colaboração com a SAP Brasil,

clientes) à sua sólida base de clientes no Brasil.

aproveitando o status de SAP Global Strategic Service Partner. A DXC
possui mais de 6.000 clientes em 70 países, empregando 138.000
pessoas. Ela não divulga sua receita brasileira. A empresa possui
centros de entrega em São Bernardo do Campo e Araraquara.
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SAP S/4 HANA System Transformation for Large Accounts

SAP S/4 HANA SYSTEM
TRANSFORMATION FOR LARGE ACCOUNTS
Observações (cont.)


A Tech Mahindra (TechM) é uma provedora global de TI, parte do



A rising star Wipro é um SAP Global Strategic Service Partner. Chegou ao Brasil em 2006 e adquiriu

Mahindra Group, que emprega mais de 200.000 pessoas. A TechM

a empresa brasileira InfoServer em 2017. A Wipro possui centros de entrega em São Paulo, Osasco

opera em 35 países e presta suporte a 18 idiomas para fornecer

e Curitiba, dando suporte a mais de 70 clientes globais e locais nos setores bancário, de varejo,

serviços no local, nearshore e offshore para equilibrar custos e

mineração, manufatura, ciências da vida e telecomunicações. Em 2019, a Wipro alinhou seu portfólio

riscos. A empresa mantém operações brasileiras desde 2006. Em

à sua oferta global, abriu novos escritórios em Alphaville, realinhou sua organização, melhorou sua

2019, a TechM aprimorou seu conjunto de ferramentas e visão para

presença na mídia e expandiu sua base de clientes, proporcionando um crescimento significativo da

a integração do SAP S/4HANA. Ela registrou crescimento no Brasil,

receita, inclusive na divisão de serviços SAP.

onde possui um centro de entrega em São Paulo e um recéminaugurado Market Lab.



A rising star FH (NTT DATA) é uma SAP Platinum Partner com oito
centros de entrega em Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, Joinville,
Rio de Janeiro e Brasília. A FH tinha as principais certificações da
Hybris antes de a SAP adquirir a Hybris (agora SAP C/4HANA). A FH
foi a primeira a integrar C/4HANA e S/4HANA no Brasil, tornando-a
referência no mercado. Sua solução tributária certificada pela
SAP tem ampla aceitação. A NTT DATA adquiriu a FH em 2019 e
integrou-a com suas afiliadas itelligence e everis, possibilitando
escala para fornecer projetos transformacionais às contas globais.
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CONTEXTO DO EMPREENDIMENTO
SAP S/4 HANA System Transformation for the
Midmarket
Este relatório é relevante para empresas do mercado intermediário (empresas com menos

Essas empresas que adotaram o S/4HANA em seus processos de negócios têm

de 5.000 usuários de SAP e receita inferior a US$ 1 bilhão) em todos os setores no Brasil

necessidades específicas de infraestrutura de TI - fácil escalabilidade e adaptabilidade

para avaliar os provedores de serviços de consultoria e implementação de S/4HANA.

a requisitos futuros são os principais desejos, entre outros. A ISG vê que muitas

Neste relatório de quadrantes, a ISG apresenta o atual posicionamento de mercado dos
provedores de serviços para consultoria e implementação de S/4HANA para empresas
brasileiras do mercado intermediário, com base no fato dos provedores oferecerem
profundidade e presença no mercado.
As empresas relutam em migrar para o S/4HANA devido a fatores como custos incorridos;
gerenciamento de dados, gerenciamento de alterações, gerenciamento de código
customizado; falta de talentos ou habilidades e incerteza sobre a integração de seu
ERP legado nas soluções de S/4HANA. No entanto, existem muitas empresas que já
implementaram ou estão implementando o S/4HANA como parte de sua transformação
digital. Elas são grandemente ajudadas ao escolher o fornecedor certo para superar os
desafios e treiná-las para resolver a questão da falta de talentos ou habilidades.

empresas nesse segmento preferem executar o S/4HANA em uma nuvem, devido à
menor manutenção e custo necessários para essa opção. Um provedor de serviços pode
beneficiar o cliente corporativo enfrentando os desafios acima, fornecendo ao cliente uma
infraestrutura de TI ideal e uma forte segurança SAP. Alguns provedores de serviços locais
no Brasil podem fornecer os serviços a um custo menor do que os provedores globais, o
que pode ajudar ainda mais na redução do custo incorrido.
Os clientes do mercado intermediário têm menos requisitos complexos e menos escala
de projeto em comparação com grandes empresas. Como resultado, as empresas de
médio porte preferem fornecedores com forte presença de entrega onshore e nearshore
e alta capacidade de integração. Muitos clientes corporativos de médio porte podem
ter algo diferente de SAP como sua solução de ERP existente, o que significa que esses
clientes devem não apenas analisar os recursos do produto, mas também os recursos
de migração do provedor de serviços e modelos ou soluções prontas para uso para
microssegmentos específicos das indústrias.
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Quem deve ler o relatório:
Os líderes de marketing e vendas devem ler este relatório para entender o
posicionamento e os recursos relativos dos parceiros de serviços que podem ajudá-los a
implementar efetivamente o SAP S/4HANA e consumir seus serviços com suas análises e
painéis do dia-a-dia.
Os líderes de TI e tecnologia devem ler este relatório para entender melhor os pontos
fortes e de atenção dos prestadores de serviços no ecossistema SAP S/4HANA e entender
como eles integram as mais recentes tecnologias e recursos em suas ofertas de S/4HANA
para se destacar no mercado.
Os gerentes de compras e de terceirização devem ler este relatório para entender
melhor o mercado e o cenário das ofertas dos prestadores de serviços para o S/4HANA e
ajudá-los a identificar ou distinguir os concorrentes com base em suas necessidades.
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SAP S/4 HANA SYSTEM
TRANSFORMATION FOR THE MIDMARKET

SAP on Azure

Definição
Esse quadrante avalia os fornecedores quanto suas capacidades de
oferecer uma rápida resposta às implementações de S/4HANA para
clientes do mercado intermediário (empresas com menos de 5.000
usuários de SAP e receita de menos de US$ 1 bilhão). Os clientes do
mercado intermediário têm menos requisitos complexos e menos
escala de projeto quando comparados às grandes empresas. O
provedor de serviços participante pode implantar soluções SAP
usando várias metodologias, incluindo as soluções em pacote da SAP
para pequenas e médias empresas (SMBs). Ele deve usar modelos
para o S/4HANA, incluindo modelos específicos do setor, para reduzir
o ciclo de transformação enquanto utiliza os processos padrão. As
implementações do multi-tenant de S/4HANA estão incluídas, mas não
são necessárias para a participação nesta avaliação de quadrante. Os
fornecedores de soluções em pacote de parceiros qualificados pela SAP
são avaliados, mas essa certificação não é necessária para a inclusão
neste quadrante.
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SAP S/4 HANA System Transformation for the Midmarket

SAP S/4 HANA SYSTEM
TRANSFORMATION FOR THE MIDMARKET
Critérios de Elegibilidade

Observações



Capacidade de utilizar aceleradores e modelos SAP para implemen-

Os provedores que atendem a clientes do mercado intermediário têm mais clientes do que aqueles que se

tações ágeis do S/4HANA;

concentram em grandes contas. O mercado intermediário oferece muitas oportunidades porque possui



Capacidade de fornecer serviços de consultoria e implementação
para empresas clientes de médio porte;



Disponibilidade de modelos ou soluções prontas para uso para
microssegmentos específicos;



Capacidade de oferecer entrega onshore ou nearshore para
clientes locais; entrega no exterior é bem-vinda, mas não restritiva à
participação neste quadrante.

mais empresas e os projetos requerem menos recursos quando comparados à demanda de grandes
contas. Ferramentas e estruturas automatizadas permitem projetos de transformação rápida a custos
acessíveis, o que continua a levar o SAP S/4HANA ao mercado intermediário, como observado no ano
passado. Os parceiros da SAP desenvolveram o conhecimento necessário para vender e entregar o SAP
S/4HANA a preços competitivos, ajudando os clientes a migrar de outras plataformas para a SAP.
Este é um mercado dinâmico e as parceiras SAP trocam de posição com frequência. Elas são prestadoras
de serviços ágeis que se adaptam rapidamente. Ganhar mais alguns projetos fornece um rápido aumento
no número de funcionários. Uma parceira típica da SAP que compete no mercado intermediário brasileiro
tem menos de 400 profissionais. As empresas da amostra variam de 200 a 700 especialistas SAP. Por
outro lado, perder alguns projetos importantes significa um ano difícil. No entanto, o mercado está
estável, com um fluxo constante de novos projetos a cada ano. Algumas parceiras SAP estão redirecionando seu foco para IA e analytics, em vez de integração de projeto. Outras competem em alguns negócios e
buscam esforços conjuntos para outras oportunidades. A ISG não observou um crescimento significativo
na receita.
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SAP S/4 HANA SYSTEM
TRANSFORMATION FOR THE MIDMARKET
Observações (cont.)
O surto de COVID-19 não interrompeu os projetos em andamento. As

Diferente do mercado de grandes contas, as provedoras participantes do mercado intermediário são

parceiras de serviço nos disseram que até mesmo go-live de projeto

otimistas quanto aos resultados do impacto da COVID-19 na economia. Como a transformação de curta

ocorreram durante a pandemia, com especialistas trabalhando em casa. As

duração do SAP S/4HANA pode proporcionar economia de custos e agilidade nos negócios para clientes

ferramentas podem operar remotamente a migração de dados e executar

do mercado intermediário, esses fornecedores estão confiantes de que podem vender novos projetos

testes automatizados, enquanto usuários remotos podem testar a solução

em 2020. O tempo dirá se eles são excessivamente otimistas ou se podem construir um futuro positivo,

na nuvem. Os projetos que estavam em seus estágios iniciais de design

persistindo na criação de novas oportunidades.

de negócios exigiram mais tempo para concluir as tarefas colaborativas,
como os workshops de design thinking, porque as reuniões on-line tinham
mais intervalos e exigiam mais horas do que os workshops presenciais. As
empresas que têm mensurado a satisfação dos funcionários descobriram
que muitos preferem trabalhar em casa. A descoberta de métodos alternativos para colaborar remotamente pode mudar para sempre a maneira como
as empresas entregam projetos SAP S/4HANA.

Das 29 parceiras SAP avaliadas neste estudo, 15 se qualificaram para esse quadrante. Seis são líderes e
uma é uma rising star.



A Cast group tem crescido através de aquisições. Ela adquiriu quatro parceiros SAP Gold de 2015 a
2018. A Cast aproveita a base de clientes adquirida e se concentra nas implementações greenfield
pré-configuradas do S/4HANA, com implementações rápidas em setores verticais selecionados. O
portfólio da Cast inclui Fit4u (escopo customizado), Cast Manufatura Enterprise (solução de manufatura
pré-configurada) e Cast Move S/4 (conversão de ECC para SAP S/4HANA).
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SAP S/4 HANA SYSTEM
TRANSFORMATION FOR THE MIDMARKET
Observações (cont).


A Essence IT é uma empresa privada com sede em São Paulo. É uma

A Megawork é uma empresa de capital fechado com escritórios em Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte e Fort Lauderdale. A empresa é um SAP Gold Partner e possui SAP Recognized Expertise

manutenção e suporte a aplicações, service desk e operações. Sua

em distribuição por atacado. A Megawork cresceu em torno do portfólio SAP, oferecendo consultoria,

parceria com a AWS presta suporte à transformação do SAP S/4HANA na

integração e manutenção e suporte a aplicações. Os produtos SAP suportados incluem SAP C/4HANA,

nuvem para alta disponibilidade e desempenho. A Essence possui uma

SAP S/4HANA, SAP Business One e SAP Ariba.

ferramenta habilitada para IA para acelerar as conversões. A empresa
possui mais de 300 clientes e vários projetos brownfield e greenfield de
SAP S/4HANA.





SAP Gold Partner desde 2007, fornecendo consultoria, integração,



A Seidor é uma provedora de serviços global de US$ 520 milhões, com sede na Espanha. Ela opera em
37 países, com mais de 5.000 funcionários e mais de 8.500 clientes. É uma SAP Platinum Partner focada
no mercado intermediário. No Brasil, possui escritórios em São Paulo, São José dos Campos, Ribeirão

A FH (NTT DATA) é uma SAP Platinum Partner com mais de 2.500

Preto, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Vila Velha. A empresa possui 550 funcionários e

projetos concluídos. Possui oito centros de entrega em Curitiba, São

mais de 300 clientes no Brasil, oferecendo SAP S/4HANA, SAP Business One e soluções proprietárias

Paulo, Porto Alegre, Joinville, Rio de Janeiro e Brasília. A FH foi a primeira

para impostos e vendas.

a integrar C/4HANA e S/4HANA no Brasil, tornando-a referência no
mercado. Sua solução tributária certificada pela SAP tem ampla aceitação
e contribuiu para sua penetração no mercado. A NTT DATA adquiriu a FH
em 2019 e a integrou com suas afiliadas itelligence e everis.
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SAP S/4 HANA SYSTEM
TRANSFORMATION FOR THE MIDMARKET
Observações (cont).


A T-Systems é um SAP Global Strategic Service Partner, com mais de
4.000 especialistas SAP, oferecendo suporte a 600 clientes SAP. Faz parte
da Deutsche Telekom. A T-Systems opera no Brasil há muitos anos, com
relativa independência de sua controladora, fornecendo entrega local.
Ela atende muitas empresas do mercado intermediário no Brasil. A
T-Systems mantém laços estreitos com a SAP em nível global, permitindo
oferecer todo o portfólio SAP.



A rising star BCI Consulting é uma SAP Gold Partner. Ela tem entregado
o SAP S/4HANA em 12 países da América Latina. A BCI possui centros
de entrega em São Paulo e São Carlos, onde detém um centro de
competência e um centro de inovação em parceria com a Universidade
Federal de São Carlos (UFSCAR). A empresa é totalmente dedicada à linha
de produtos SAP. Possui 24 certificações e autorizações da SAP, incluindo
um PCoE (SAP Partner Center of Expertise) e experiência reconhecida
no SAP S/4HANA. Os serviços da BCI incluem avaliações, consultoria,
integração, operações e suporte a aplicações.

29
© 2020 Information Services Group, Inc. All Rights Reserved.

ISG Provider Lens™ Quadrant Report | Julho 2020

SAP S/4 HANA System Transformation for the Midmarket

FH (NTT DATA)
Visão Geral
A FH (NTT DATA) é uma SAP Platinum Partner com mais de 2.500 projetos concluídos. Possui seis centros de
entrega em Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, Joinville, Rio de Janeiro e Brasília. A FH possuía as certificações
da Hybris antes da SAP adquirir a Hybris (agora C/4HANA). A FH foi a primeira a integrar C/4HANA e S/4HANA
no Brasil, tornando-a referência no mercado. Sua solução tributária certificada pela SAP tem ampla aceitação,
contribuindo para sua penetração no mercado. A NTT DATA e a intelligence AG adquiriram a FH em 2019.

Pontos de Atenção
A FH tem otimizado a entrega de projetos em torno das ferramentas tradicionais.
Ela não está utilizando a automação para acelerar a conversão e o teste.
Considerando que sua empresa-mãe desenvolveu um conjunto de ferramentas
com IA, a ISG espera que a FH adote a automação.

Pontos Fortes
Entrega robusta de SAP S/4HANA: A FH possui especialistas SAP para oferecer programas consistentes
de transformação. Ela aplica as melhores práticas da avaliação ao planejamento e à execução dos projetos
SAP S/4HANA. A documentação e o gerenciamento de projetos usam o Confluence da Atlassian com o SAP
Solution Manager para melhor transição para a manutenção. Sua metodologia PRESTO para implementações
de qualquer tamanho e setor, utiliza a metodologia SAP Activate e as melhores práticas de gerenciamento de
projetos. Ela utiliza metodologias ágil sempre que possível.
Integração vertical: A FH entrega S/4HANA com analytics e automação. A integração do C/4HANA fornece
funcionalidades B2B e B2C. Sua solução tributária GUEPARDO se integra ao SAP TDF para conformidade com
a legislação brasileira. Sua experiência em serviços públicos, serviços profissionais, agronegócio, varejo e
manufatura, e a integração do SAP ao chão de fábrica, permitem a integração vertical da cadeia de suprimentos
às vendas.
Foco nos resultados da qualidade: A FH fornece regularmente resultados com qualidade, que foram
referenciados muitas vezes por clientes fiéis. Ela busca certificações e treinamento. A FH foi premiada pela SAP
quatro vezes e pela ASUG (a associação de grupos de usuários da SAP) oito vezes. Ela adquiriu o status SAP
Platinum Partner no início de 2020. A empresa possui uma metodologia de entrega otimizada que emprega
ferramentas modernas para controlar os resultados do projeto.

2020 ISG Provider Lens™ Leader
A FH fornece uma solução tributária que se
integra de forma nativa ao SAP S/4HANA e ao
C/4HANA, sendo uma boa opção para clientes
que procuram um único fornecedor SAP.
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CONTEXTO DO EMPREENDIMENTO
Managed Application Services for SAP ERP
Este relatório é relevante para todas as empresas de todos os setores do Brasil na avaliação

Muitas empresas estão empreendendo iniciativas de migração para mover para a versão

de empresas que fornecem serviços gerenciados de aplicações para SAP ERP.

mais recente do SAP ERP, porque a SAP interromperá seus serviços de suporte para seu

Neste relatório de quadrantes, a ISG apresenta o atual posicionamento do mercado de
provedores de serviços gerenciados de aplicações para SAP ERP no Brasil e como eles
lidam com os principais desafios que os clientes corporativos brasileiros enfrentam. Esses
provedores se concentram em ajudar seus clientes a gerenciar efetivamente o sistema SAP

ERP legado até 2027. Portanto, os clientes corporativos não devem procurar fornecedores
que possam oferecer suporte ao ERP existente; em vez disso, os clientes corporativos
precisam procurar fornecedores que possam gerenciar e ajudá-los na migração do ERP
existente.

ERP, que pode incluir SAP S/4HANA, SAP ECC (Enterprise Central Component) e R3 legado.

Quem deve ler o relatório:

As necessidades de automatizar tarefas repetitivas, otimizar a estrutura de custos e

Os líderes de TI e tecnologia devem ler este relatório para entender melhor os pontos

aumentar a eficiência do processo impulsionam o mercado de serviços gerenciados de

fortes e de atenção dos prestadores de serviços nos serviços gerenciados de SAP ERP e

aplicações para SAP no Brasil. Como grandes empresas, empresas de pequeno e médio

quão bem eles desenvolveram estruturas e ferramentas para gerenciar aplicações com

porte no Brasil também buscam serviços gerenciados de aplicações para suas soluções SAP

eficiência.

ERP existentes. Essas empresas estão enfrentando desafios na manutenção de aplicações
SAP e não-SAP, no cenário geral de TI, na resolução de tickets e no desenvolvimento
customizado com base nas necessidades. As empresas se beneficiam investindo em
provedores de serviços gerenciados de aplicações que podem ajudar de acordo com a

Os gerentes de compras e de terceirização devem ler este relatório para entender
melhor o mercado e o ecossistema de provedores de serviços gerenciados de SAP ERP no
Brasil, e como os provedores se comparam.

necessidade específica do cliente e adicionando bots para automação para uma resposta
rápida à resolução de tickets.
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MANAGED APPLICATION SERVICES
FOR SAP ERP
Definição
Essa avaliação considera a capacidade do provedor de oferecer
serviços gerenciados, incluindo funções de manutenção e suporte que
incluem monitoramento, suporte remoto, gerenciamento centralizado
de aplicações para SAP S/4HANA e SAP Business Suites legados, como
ECC 6.0.
Os serviços gerenciados de aplicações para incidentes incluem
solução de problemas, suporte a aplicações Nível 2 e Nível 3, suporte
ao usuário, gerenciamento do ciclo de vida do ticket, resolução de
incidentes, gerenciamento de problemas, análise de causa raiz e
interface com o suporte ao produto SAP (mediante autorização do
cliente). As solicitações de serviço geralmente incluem gerenciamento
de usuários (adição, alteração do perfil e desativação do acesso do
usuário), relatórios de desempenho, serviços de banco de dados,
monitoramento de segurança (acesso) e conformidade de licenças. Os
fornecedores que possuem certificações do Centre of Expertise (CoE)
recebem melhores avaliações, mas a certificação não é um requisito
para participar deste quadrante.
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MANAGED APPLICATION SERVICES
FOR SAP ERP
Critérios de Elegibilidade

Observações



Capacidade de oferecer otimização, suporte e teste de aplicações;

Os serviços gerenciados de aplicações oferecem receita previsível para os provedores de serviços, o que



Oferecer aprimoramentos e alterações referentes a aplicações;
aplicar o SAP Service Pack Stacks (SPS), se necessário, e prever o
impacto comercial dessas atualizações;



Capacidade de estabilizar aplicações e oferecer suporte ao SAP
Basis;



Possuir experiência em gerenciamento de incidentes, variedade de
ferramentas de sistema de tickets, SAP Solution Manager e soluções
adicionais de documentação de aplicações.

pode compensar a volatilidade da receita de seus projetos de integração. Os contratos são de médio
prazo, geralmente em torno de três anos, mas a maioria dos fornecedores pode renovar negócios muitas
vezes.
Conforme observado no ano passado, o mercado é impulsionado pela automação. Alguns provedores
de serviços convencionais não adotaram totalmente a automação, porque ela não substitui a codificação
executada por humanos, o que representa a maior parte do custo do fornecimento de serviços gerenciados de aplicações. No entanto, o mercado está pressionando esses fornecedores. A automação é usada
em todas as tarefas repetitivas, como classificação de incidentes, documentação, análise de incidentes,
alertas e, mais recentemente, previsão de incidentes. As análises baseadas em IA ajudam os provedores
de serviços a otimizar sua estrutura de custos, buscar e eliminar incidentes repetitivos, encontrar especialistas que precisam de treinamento para melhorar a produtividade e identificar o código customizado da
aplicação que precisa de substituição para reduzir incidentes e melhorar a qualidade e a produtividade.
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MANAGED APPLICATION SERVICES
FOR SAP ERP
Observações (cont.)
A automação está se tornando mais difundida. É acessível à maioria

Das 29 parceiras SAP participantes do nosso estudo, 23 se qualificaram para esse quadran-

dos provedores de serviços, permitindo otimização consistente ao

te. Nove são líderes e uma é uma rising star.

longo do tempo. Ao automatizar as tarefas de suporte, os provedores
de serviços podem se concentrar na qualidade do código e no apri-



51 países. É um SAP Global Strategic Service Partner que codesenvolve soluções do setor,

moramento de aplicações, oferecendo valor comercial real a partir de

aproveitando o conhecimento funcional e da indústria da Accenture. Ela possui muitos

serviços gerenciados de aplicações. As ferramentas de automação com

profissionais SAP no Brasil, trabalhando em seis centros de entrega e instalações de

IA são novas, mas estão amadurecendo rapidamente no mercado de

clientes. Os serviços Accenture Liquid Application Management oferecem manutenção

serviços.
O surto de COVID-19 e o distanciamento social não impactaram
fortemente o mercado até o momento. No entanto, alguns fornecedores relataram que seus clientes solicitaram reduções no valor do
contrato ou pagamentos mensais mais baixos durante os meses mais
severos do bloqueio. Consequentemente, algumas empresas podem
ter reduzido o salário mensal de seus funcionários proporcionalmente.
No entanto, não coletamos estatísticas sobre o impacto da receita

A Accenture é a maior empresa de TI do mundo, com mais de 509.000 funcionários em

de aplicações, inclusive para todos os produtos SAP.



A Atos é uma empresa global com 110.000 funcionários em 73 países e receita anual
de €12 bilhões. A empresa possui um amplo portfólio, incluindo hardware, software
e serviços. Ela se concentra em clientes locais e globais. A Atos possui um centro de
entrega no Brasil para cobrir a América Latina e a Europa. Os serviços gerenciados de
aplicações incluem todos os produtos SAP, incluindo tecnologias de ponta. A Atos é um
SAP Global Strategic Service Partner.

em serviços contínuos, como aplicações gerenciadas. Neste ponto,
não é possível prever como o mercado vai se comportar no segundo
semestre de 2020.
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MANAGED APPLICATION SERVICES
FOR SAP ERP
Observações


A Cast group é uma empresa pública sediada em São Paulo, com



São Paulo, Porto Alegre, Joinville, Rio de Janeiro e Brasília. A NTT DATA adquiriu a FH

parceiros SAP Gold de 2015 a 2018. Uma das principais aquisições

em 2019 e a integrou às suas afiliadas itelligence e everis. Os serviços gerenciados SAP

foi a Pelisari, uma parceira de renome com uma grande presença.

S/4HANA da FH incluem ERPs SAP legados, SAP C/4HANA, ABAP, Java e tecnologias

A Cast aproveita a base de clientes adquirida e se concentra nas

Microsoft.

implementações greenfield pré-configuradas do S/4HANA, com
implementações rápidas em setores verticais selecionados. O



mundial, incluindo Hortolândia, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Enterprise (solução de fabricação pré-configurada) e Cast Move S/4

A empresa não divulga sua receita e número de funcionários no Brasil; no entanto, a ISG

(conversão de ECC para SAP S/4HANA).

estima que a IBM seja uma das três principais parceiras SAP no Brasil. A IBM atende ao

A essence IT é uma empresa de capital fechado sediada em São
Paulo. É uma SAP Gold Partner desde 2007, fornecendo consultoria,
integração, manutenção e suporte a aplicações, service desk e
operações. Sua parceria com a AWS fornece a transformação do
SAP S/4HANA na nuvem para alta disponibilidade e desempenho. A
empresa possui mais de 300 clientes e vários projetos SAP S/4HANA
brownfield e greenfield.

A IBM é uma parceira de serviço estratégica global da SAP e parceira de operações de
terceirização da SAP. Ela possui 40 Centros Globais de Inovação e Entrega de classe

portfólio da Cast inclui Fit4u (escopo customizado), Cast Manufatura



A FH (NTT DATA) é uma SAP Platinum Partner com oito centros de entrega em Curitiba,

450 clientes e mais de 2.500 funcionários. Ela adquiriu quatro

mercado de grandes empresas e ao mercado intermediário.



A Infosys é uma parceira de serviços estratégicos global da SAP com 15.000 profissionais
SAP, incluindo 4.500 especialistas em HANA. Com mais de 228.000 funcionários em 45
países, a empresa é uma das maiores empresas de terceirização do mundo. Ela possui
centros de entrega em Araraquara, São Paulo e Belo Horizonte. A Infosys presta suporte
a clientes locais e globais no Brasil.
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MANAGED APPLICATION SERVICES
FOR SAP ERP
Observações


A Tech Mahindra (TechM) é uma provedora global de TI, parte



A Wipro é um SAP Global Strategic Service Partner com mais de 175.000 funcionários.

do Mahindra Group, que emprega mais de 200.000 pessoas. A

No Brasil, a empresa tem sede em São Paulo e centros de entrega em Alphaville, São

TechM opera em 35 países e presta suporte em 18 idiomas. No

Paulo, Osasco e Curitiba. A Wipro tem mais de 1.400 funcionários no país para atender

Brasil, a principal operação da Tech Mahindra é em São Paulo.

70 clientes globais e locais nos setores bancário, de varejo, mineração, manufatura,

Ela desenvolveu o Epselon, uma plataforma certificada pela SAP

ciências da vida e telecomunicações. A Wipro relatou um crescimento significativo nos

baseada em IA e aprendizado de máquina que fornece operações

serviços de gerenciamento de aplicações (AMS). Ela utiliza práticas e ferramentas globais,

preventivas, automação de processo robótico (RPA) e automação

incluindo automação. A maioria das entregas é do Brasil, onde ela abriu um novo centro

inteligente. Sua plataforma TACTiX é usada para automação de

de entrega em Alphaville.

gerenciamento de incidentes. A Epselon e a TACTiX são a base dos
serviços de gerenciamento de aplicações SAP da TechM (AMS).



A rising star Megawork é uma empresa de capital fechado com escritórios em Vitória,
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Fort Lauderdale. A empresa é uma SAP Gold
Partner e possui SAP Recognized Expertise em distribuição por atacado. A Megawork
cresceu em torno do portfólio SAP, oferecendo consultoria, integração e manutenção e
suporte a aplicações. Os produtos SAP suportados incluem SAP C/4HANA, SAP S/4HANA,
SAP Business One e SAP Ariba.
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FH (NTT DATA)
Visão Geral
A FH (NTT DATA) é uma SAP Platinum Partner com oito centros de entrega em Curitiba, São Paulo, Porto
Alegre, Joinville, Rio de Janeiro e Brasília. A NTT DATA e a itelligence AG adquiriram a FH em 2019. Os serviços
gerenciados SAP S/4HANA da FH incluem ERPs SAP legados, SAP C/4HANA, ABAP, Java e tecnologias Microsoft.

Pontos de Atenção
Para ganhar escala a FH precisa investir em IA e automação para melhorar sua
capacidade de gerenciamento do ciclo de vida do ticket. Com a capacidade de
investimento da NTT DATA e a expertise da everis, a ISG espera que a FH disponibilize um suporte ao cliente mais sofisticado e melhore a eficiência da prática de
gerenciamento de aplicações.

Pontos Fortes
Suporte orientado a processos: A FH fornece processos simplificados para monitorar todas as fases do ciclo
de vida da aplicação. Ela fornece documentação robusta, ferramentas para entrega rápida e treinamento
para seus associados. A FH é uma SAP Partner Center of Expertise (PCoE) certificada, com 100% da equipe
de suporte certificada. Ela segue os padrões globais de suporte SAP em total conformidade. O processo de
desenvolvimento e manutenção da empresa se alinha ao DevOps e à integração contínua, e as ferramentas
incluem Confluence, Jira, Bitbucket e Bamboo.
Documentação e ferramentas: A FH desenvolveu uma estrutura robusta para entrega de projetos e
manutenção de aplicações. Todos os consultores e analistas são treinados em práticas ágeis. Sua ferramenta
de gerenciamento de serviços usa o Atlassian Jira para service desk e Confluence para documentar todos os
softwares e se integra ao SAP Solution Manager para facilitar a transição para a manutenção de aplicações.
Sua funcionalidade abrangente permite documentar tecnologias SAP e não-SAP, fornecendo documentação de
ponta a ponta, incluindo integração e APIs.
Entrega local com capacidade offshore: Os serviços de aplicações são fornecidos no centro de entrega da FH
em Curitiba, que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. Após a integração com a itelligence, a FH ampliou
seu portfólio para incluir recursos de entrega offshore de muitos centros de suporte da itelligence, incluindo os
da Índia. Os recursos de suporte estendido permitem que a FH ofereça suporte a clientes globais que exigem
suporte local em seus países de operações.

2020 ISG Provider Lens™ Leader
A FH fornece serviços confiáveis de
gerenciamento de aplicações para empresas
de qualquer tamanho, permitindo controles de
qualidade no cenário do SAP S/4HANA.
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Managed Platform Services for SAP HANA
Este relatório é relevante para todas as empresas dos setores no Brasil que estão avaliando

Os clientes corporativos que executam o HANA e que estão adquirindo serviços

os provedores de serviços gerenciados de plataforma SAP HANA.

gerenciados de plataforma devem considerar as credenciais que cada provedor de

Neste relatório de quadrantes, a ISG apresenta o atual posicionamento do mercado

serviços tem para operar na nuvem, incluindo seu nível de certificação com diferentes

de provedores de serviços gerenciados de plataforma no Brasil e como eles lidam com

provedores de nuvem pública.

os principais desafios que os clientes corporativos enfrentam. Esses provedores se

Os líderes de marketing e vendas devem ler este relatório para entender o

concentram em ajudar os clientes corporativos a migrar e/ou manter efetivamente as

posicionamento e os recursos relativos dos parceiros de serviço que fornecem serviços

cargas de trabalho SAP, em seus próprios data centers ou na infraestrutura em nuvem.

gerenciados de plataforma para o SAP HANA. O relatório também destaca os recursos dos

As empresas estão enfrentando desafios para manter a infraestrutura de TI atualizada, o

provedores de serviços para manter dados nos data centers e na nuvem.

que é essencial para executar os sistemas SAP no auge, com o mínimo de erros e tempo

Os líderes de TI e tecnologia devem ler este relatório para entender melhor os pontos

de inatividade. Algumas empresas preferem uma atualização programada para sua

fortes e de atenção dos prestadores de serviços, entender seus graus de parceria com

infraestrutura, enquanto outras são atualizadas conforme a necessidade. As empresas

a nuvem pública e como eles integram as mais recentes tecnologias e recursos em suas

enfrentam desafios como escassez de pessoal, escolhendo o fornecedor certo e obtendo

ofertas para se destacar no mercado.

o buy-in dos principais tomadores de decisão em um curto período de tempo. Além do
desafio, o HANA normalmente requer algumas mudanças significativas na infraestrutura
de uma empresa antes do HANA e nos processos de gerenciamento de TI. Para mitigar
esses desafios, as empresas podem investir em provedores de plataforma gerenciada,
que podem gerenciar a infraestrutura do cliente de ponta a ponta, fornecer atualizações
regulares e ajudar os clientes a aprimorar o processo e tornar suas operações mais
eficientes.
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MANAGED PLATFORM SERVICES
FOR SAP HANA
Definição
As barreiras técnicas iniciais e a resistência do cliente em mover o
ERP para a nuvem estão gradualmente desaparecendo, forçando
os clientes a decidir entre hospedagem interna, terceirização
tradicional, IaaS na nuvem e PaaS. A decisão de hospedagem segue
o ciclo de vida de obsolescência do hardware e o HANA in-memory
impõe uma nova dinâmica às opções, operações e ferramentas
de hardware. Esse quadrante avalia os provedores de serviços de
infraestrutura que incluem rotinas de instalação e manutenção de
hardware, gerenciamento de nuvem híbrida, segurança de acesso,
monitoramento, disponibilidade de sistema, desempenho de interface,
gerenciamento de recuperação de desastres, backup, restauração,
conformidade de dados (retenção e acesso), medidas de proteção
contra violação de dados em nível do data center, agendamento
de tarefas, processamento em lote, transferência de arquivos,
arquivamento e todos os serviços de infraestrutura e operações
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MANAGED PLATFORM SERVICES
FOR SAP HANA
Definição (cont.)

Critérios de Elegibilidade

necessários para executar aplicações SAP ERP ou SAP HANA. Esse



Capacidade do participante de oferecer instalações de data center de nível III (certificadas ou não)

quadrante privilegia os provedores que demonstram experiência em

para hospedar o S/4HANA ou ser um parceiro certificado de nuvem de hiperescala especializado em

manter operações suaves do S/4HANA, o que requer conhecimento

S/4HANA;

profundo sobre a tecnologia de banco de dados na memória
subjacente. Além disso, fortes recursos de otimização deste tipo de
aplicações, incluindo gerenciamento de volume de dados, são ativos



Ser um provedor experiente de serviços gerenciados de data center;



Demonstrar capacidade de migrar o SAP ERP e grandes bancos de dados de um data center para outro,
incluindo a nuvem;

preferenciais. No entanto, o provedor deve manter a capacidade de
prestar suporte às versões SAP HANA e SAP ERP legadas para clientes
que possuem instâncias antigas em execução simultaneamente com o



As acreditações mínimas incluem ISO 27001 (segurança), gerenciamento de incidentes ITIL e equipe
certificada em HANA.

S/4HANA.
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MANAGED PLATFORM SERVICES
FOR SAP HANA
Observações
Os serviços gerenciados de plataforma existem desde o primeiro lançamen-

Na hospedagem interna tradicional, o ambiente de produção utiliza mais poder de processamento, disco

to do sistema SAP ERP no mercado. A nuvem apresenta novas complexi-

e memória do que o dev/QA. Isso se torna um problema quando a equipe de desenvolvimento exige

dades ao que antes era um cenário estável. Um cenário típico da SAP inclui

uma atualização de uma aplicação para refletir o ambiente de produção, porque o sistema menor não

pelo menos uma instância SAP de produção, uma instância de garantia de

pode conter uma cópia do sistema de produção. O processo de cópia requer uma redução no banco de

qualidade (QA) usada para testar alterações de aplicações e uma instância

dados, incluindo mascaramento de dados sensíveis (substituindo números e nomes reais por nomes

de desenvolvimento (dev) em que os consultores escrevem aprimoramentos

falsos) e reconfigurando as máquinas de desenvolvimento/controle de qualidade para carregar a cópia

ou trabalham na correção de bugs de aplicações. O termo dev/QA refere-se

da produção. Esse processo é chamado de transporte de produção para dev/QA. Uma característica é

às máquinas configuradas para rodar a aplicação e outras ferramentas de

que cada cópia deve cumprir os termos de licenciamento da SAP. Os processos de backup e restauração

software necessárias para gravar, documentar e testar alterações. No entan-

são complexos pelos mesmos motivos. A restauração deve ocorrer em uma máquina capaz de lidar com

to, os ambientes atuais têm muitas instâncias de produção necessárias para

o tamanho da produção, tornando os locais de recuperação de desastre muito caros. O SAP S/4HANA

hospedar módulos e serviços diferentes que não compartilham o núcleo do

aumentou a complexidade porque requer servidores com grande capacidade de memória, o que não são

ERP. Consequentemente, várias cópias dessas instâncias são necessárias

configurações triviais. Todos esses processos exigem ferramentas de gerenciamento e conhecimento. Isso

para dev/QA. Juntas, essas muitas máquinas e instâncias formam um

adiciona ao SAP Basis o processo de operação da aplicação, incluindo a configuração do acesso de novos

cenário SAP (landscape SAP).

usuários, o controle da utilização da licença do usuário, a proteção do acesso a determinados dados, o
ajuste fino do desempenho do sistema, a aplicação de atualizações do sistema e outras atividades de
limpeza. Devido a essa complexidade, os clientes terceirizam o gerenciamento da plataforma SAP.
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MANAGED PLATFORM SERVICES
FOR SAP HANA
Observações (cont.)
A nuvem eliminou algumas dessas preocupações. O ambiente hospedado

Todos os participantes do estudo oferecem serviços gerenciados de plataforma em nuvem. Três partic-

pela SAP (SAP HANA Enterprise Cloud ou HEC) automatiza muitos desses

ipantes oferecem suporte exclusivo a plataformas hospedadas em nuvem no Brasil; essence IT, Infosys

processos. As nuvens públicas, como AWS, IBM Cloud, Microsoft Azure e

e Tech Mahindra, o que é um dos fatores que limitam a atratividade de seus portfólios. Todos os outros

Google Cloud Platform (GCP), possuem ferramentas proprietárias para

provedores de serviços prestam suporte ao SAP em execução local, on-premise (com equipe no data cen-

automatizar ainda mais. A inovação é a capacidade da máquina virtual de

ter do cliente), gerenciamento remoto do SAP S/4HANA em execução local, SAP S/4HANA em instalações

capturar instantaneamente uma instância em execução, o que significa

de colocation ou no data center de hospedagem ou uma configuração híbrida com infinitas possibilidades.

criar uma imagem completa de uma máquina virtual, permitindo restaurar
a imagem em minutos em uma nova máquina virtual. Isso resolve muitas
das preocupações de recuperação de desastres. A criação de uma cópia de
dev/QA a partir de um snapshot também é ativada, economizando o tempo
necessário para apagar a máquina física antiga. Todo o transporte para dev/
QA é mais rápido. A execução de dev/QA em máquinas virtuais permite que
elas sejam desativadas quando não estiverem em uso, economizando na utilização de recursos da nuvem. Isso ilustra alguns benefícios da execução do

A principal tendência observada é que todos os provedores qualificados para esse quadrante podem
mover o SAP S/4HANA para a nuvem. As campanhas de marketing da SAP, AWS, Microsoft e Google estão
envolvendo parceiros da SAP em serviços gerenciados de nuvem-SAP. No entanto, ainda há resistência
por parte dos provedores de serviços de aplicações puros que não veem um benefício claro para seus
negócios, considerando o custo de certificar sua equipe para fornecer serviços relacionados à nuvem. Por
esse motivo, menos da metade dos parceiros da SAP se qualificou para esse quadrante. Alguns afirmaram
claramente que a nuvem não é da sua conta.

SAP S/4HANA na nuvem. No entanto, surgem novos desafios, porque cada
nuvem tem suas próprias ferramentas, adicionando outro tipo de complexidade. Novamente, os clientes terceirizam o gerenciamento de nuvem devido
à complexidade.
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MANAGED PLATFORM SERVICES
FOR SAP HANA
Observações (cont).
O surto de COVID-19 não afetou significativamente os provedores de

Das 29 empresas participantes, 12 se qualificaram para esse quadrante, cinco são líderes e uma é uma

serviços participantes deste mercado. Trabalhar em casa exige maior

rising star.

disponibilidade de serviço, e as empresas que migraram para a nuvem não
tiveram descontinuidade. No entanto, em alguns casos, a empresa cliente



A empresa possui um amplo portfólio, incluindo hardware, software e serviços. A Atos é um SAP

que executa o SAP internamente tinha um data center altamente disponível,

Global Strategic Service Partner. Possui uma presença consolidada e longa experiência no Brasil, com

mas não a conectividade para dar suporte a trabalhadores remotos. Nesses
casos, o provedor de serviços da plataforma precisou se apressar para instalar e configurar canais adicionais de conectividade e VPN para permitir que a
equipe dos clientes trabalhassem em casa. Alguns relataram que a empresa
de telecomunicações teve dificuldade em responder a todas as solicitações
de uma só vez, exigindo alguns dias para implantar toda a conectividade
necessária. Esses clientes enfrentaram aumentos de custos, enquanto os
outros que estavam na nuvem não o tiveram.

A Atos é uma empresa global com 110.000 funcionários em 73 países e receita anual de €12 bilhões.

escritórios em São Paulo e um centro de inovação em Londrina.



A DXC Technology emprega 10.000 profissionais SAP em 39 centros de entrega globais. A empresa
trabalha em estreita colaboração com a SAP Brasil, aproveitando o status de SAP Global Strategic
Service Partner. A plataforma DXC SAP fornece recursos avançados, utilizando a plataforma DXC™,
baseada no VMware e ServiceNow e usa o DXC Bionix™, um conjunto de ferramentas proprietárias de
analytics e de automação de IA. A empresa possui centros de entrega em São Bernardo do Campo e
Araraquara.
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MANAGED PLATFORM SERVICES
FOR SAP HANA
Observações (cont).


A IBM é um SAP Global Strategic Service Partner e SAP Outsourcing

A T-Systems é uma provedora de serviços globais de 8,6 bilhões de euros. É um SAP Global Strategic
Service Partner e SAP Outsourcing Operations Partner. A empresa atua no Brasil desde 2001, com

Os centros de entrega da IBM no Brasil estão em Hortolândia, São

relativa independência de sua controladora, oferecendo serviços de consultoria, hospedagem, nuvem e

Paulo e Rio de Janeiro. A empresa não divulga sua receita e número de

de aplicações para todos os produtos SAP. Ela possui escritórios em São Paulo e um centro de entrega

funcionários no Brasil; no entanto, a ISG estima que a IBM seja um dos

em Blumenau.

três principais parceiros da SAP no Brasil. Ela fornece integração do
Watson ao SAP S/4HANA, analytics e múltiplas nuvens.





Operations Partner, com 20.000 especialistas SAP em mais de 80 países.



A rising star essence IT é uma empresa privada com sede em São Paulo. É uma SAP Gold Partner
que fornece consultoria, integração, manutenção e suporte a aplicações, service desk e operações.

A TIVIT é uma empresa brasileira que opera em 10 países da América

A empresa possui mais de 300 clientes e vários projetos de implementação do SAP S/4HANA. Ela

Latina. Ela oferece o TIVIT Enterprise Cloud para HANA como parte de

tem parceria com a AWS para fornecer um diferencial competitivo para clientes que desejam alta

suas ofertas de data center, hospeda o SAP HANA Enterprise Cloud (SAP

disponibilidade e suporte do SAP S/4HANA. As campanhas de marketing da SAP e da AWS para trazer

HEC) e fornece serviços gerenciados SAP no Microsoft Azure, AWS e

o SAP S/4HANA para a nuvem impulsionaram o rápido crescimento da essence IT. Ela foi uma das

GCP. A TIVIT possui 11 credenciamentos SAP. A empresa possui muitas

primeiras parceiras SAP Gold a desenvolver expertise em AWS no Brasil.

referências de clientes para mudanças do SAP S/4HANA para a nuvem
pública.
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SAP Cloud Platform (SCP) and SAP Leonardo Services
Este relatório é relevante para todas as empresas de todos os setores do Brasil na avaliação

Como os provedores de serviços fornecem consultoria, descoberta, prototipagem e

de provedores de serviços para SAP Leonardo Services e SAP Cloud Platform (SCP).

desenvolvimento de aplicações que tiram vantagem dos recursos inovadores da SCP e

Neste relatório de quadrantes, a ISG apresenta o atual posicionamento do mercado de

Leonardo, os clientes corporativos que estão adquirindo serviços de SCP e Leonardo para

provedores de serviços para os serviços de SAP Leonardo e SAP Cloud Platform no Brasil.

apoiar a inovação e a transformação digital devem ler este relatório.

Ele avalia seus recursos no fornecimento de design, desenvolvimento, modificação,

Os líderes de marketing, vendas e serviços de campo devem ler este relatório para

integração e suporte de aplicações para sistemas corporativos na SAP Cloud Platform e na

entender o posicionamento e os recursos relativos dos parceiros de serviço que podem

prestação de serviços para transformação digital usando o SAP Leonardo e as tecnologias

ajudar a implementar efetivamente os serviços de SCP e Leonardo. O relatório também

que ele suporta.

destaca os recursos avançados dos provedores de serviços, incluindo desenvolvimento de

Uma maior adoção de transformação digital e aplicações móveis, além da necessidade de

aplicações e uso de APIs e novas metodologias.

integridade com várias aplicações entre empresas, é o que impulsiona esse mercado no

Os líderes de TI e tecnologia devem ler este relatório para entender melhor os pontos

Brasil.

fortes e de atenção dos provedores de serviços e entender como eles integram as mais

Muitas empresas estão usando várias aplicações SAP e não-SAP em seus processos de

recentes tecnologias e recursos em suas ofertas para se destacar no mercado.

compras e de cadeia de suprimentos para rastrear o status do produto enviado para
gerenciar a entrega pontual e melhorar suas operações na cadeia de suprimentos. Como
essas empresas usam várias aplicações, a experiência do usuário é complicada e demorada.
As empresas precisam procurar fornecedores que possam integrar aplicações SAP e
não-SAP com modelos pré-criados usando tecnologias como IA, ML, blockchain e analytics
e criar um único painel para aprimorar a experiência do usuário e aumentar a eficiência do
processo.
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SAP CLOUD PLATFORM AND SAP
LEONARDO SERVICES
Definição
Este segmento examina os recursos dos fornecedores para projetar,
desenvolver, modificar, integrar e dar suporte a aplicações para
sistemas corporativos na SAP Cloud Platform e fornecer serviços
para transformação digital usando o SAP Leonardo. Os serviços da
SAP Cloud Platform incluem plataforma como serviço e plataforma
de desenvolvimento de aplicações como serviço para serviços
baseados em dados, habilitados para dispositivos móveis, analytics,
desenvolvimento e implantação de aplicações em plataformas de
múltiplas nuvens. Os serviços SAP Leonardo incluem inteligência
artificial (IA), aprendizado de máquina (ML), blockchain e Internet das
Coisas (IoT), reunidos em uma plataforma como serviço integrada ao
banco de dados HANA.
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SAP CLOUD PLATFORM AND SAP
LEONARDO SERVICES
Critérios de Elegibilidade

Observações



Demonstrar casos de entrega de projetos pertencentes a IA, ML,

Os serviços SAP Cloud Platform e SAP Leonardo concentram-se na inovação. No entanto, em 2020,

blockchain ou IoT usando SAP Leonardo e SAP Cloud Platform (ou

observamos que a SCP começou a amadurecer. As empresas estão usando-a em ambientes de produção,

como plataforma autônoma);

embora sem a tração de mercado que a SAP possa ter imaginado ao criar a SCP.



Exibir provas de conceito (PoCs) que utilizam o SAP Leonardo;

A SCP é uma plataforma de desenvolvimento de aplicações e um hub de integração, com uma biblioteca



Capacidade de fornecer serviços de consultoria e implementação
para SAP Cloud Platform ou SAP Leonardo.

de API para todos os produtos SAP. A plataforma fornece novos métodos de programação e chamadas de
API que impõem uma curva de aprendizado para os programadores que estão acostumados a trabalhar
em produtos SAP legados. Os provedores de serviços não relatam dificuldade em migrar seus consultores
para a nova plataforma e método de implantação. No entanto, quando os clientes adquirem implantações
rápidas e de baixo custo, os provedores de serviços evitam o risco de aprender e experimentar.
Os provedores de serviços consideram a SCP como a plataforma de escolha para futuras implementações,
porque permite que as customizações de código sejam dissociadas, deixando o sistema principal do ERP
limpo e reduzindo a complexidade de manutenção. No cenário ideal, o SAP S/4HANA é implementado
definindo parâmetros e configurando dados da empresa, sem nenhuma customização. A SCP fornece
conectividade com aplicações externas por meio de APIs abertas. Aplicações externas oferecem requisitos
customizados. A nova arquitetura permite que a SAP atualize o SAP S/4HANA sem interromper a funcionalidade do código customizado, o que, por sua vez, permite uma melhor continuidade de negócios.
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SAP CLOUD PLATFORM AND SAP
LEONARDO SERVICES
Observações (cont).
Das 29 empresas participantes, 16 se qualificaram para esse quadrante. Seis



são líderes e uma é uma rising star.



40 Centros Globais de Inovação e Entrega de classe mundial, incluindo Hortolândia, São Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, e é uma das principais parceiras SAP no Brasil. A IBM atende ao

A Accenture é uma provedora líder de serviços para clientes SAP e tem

grande mercado corporativo e ao mercado intermediário. Ela está desenvolvendo o Red Hat OpenShift

feito investimentos significativos para desenvolver seus recursos de SAP

para dar suporte aos recursos de desenvolvimento de aplicações na SAP Cloud Platform.

Cloud Platform e Leonardo. A Accenture desenvolve o SAP Leonardo há
mais de cinco anos e possui mais de 150 aplicações testadas, a maioria



das quais desenvolvida recentemente.



A SPRO é uma SAP Gold Partner com 18 Solution Authorizations. A empresa desenvolve soluções de IoT
e analytics para SAP S/4HANA. Em 2017 ela adquiriu uma participação na startup E-AWARE, que fornece
sensoriamento remoto e coleta de dados em tempo real. A SPRO fornece inovação pragmática, utilizan-

A DXC Technology é uma empresa de US$ 20 bilhões, com mais de

do a SAP Cloud Platform e tecnologias como IoT, IA, ML, big data e outras plataformas em nuvem.

138,00 funcionários. É um SAP Global Strategic Service Partner que emprega 10.000 profissionais SAP em 39 centros de entrega globais. A DXC

A IBM é um SAP Global Strategic Service Partner e SAP Outsourcing Operations Partner. Ela possui



A Tech Mahindra (TechM) é uma provedora global de TI e parte do Mahindra Group, de US$ 21

e a SAP codesenvolvem soluções para a SAP Cloud Platform. Os serviços

bilhões, que emprega mais de 200.000 pessoas. Ela está em operação no Brasil desde 2006 e utiliza sua

SAP da DXC incluem consultoria, migração, serviços de plataforma em

expertise global no mercado local. O portfólio da empresa abrange uma ampla gama de serviços de TI,

nuvem, manutenção e suporte de aplicações, cobrindo todos os produtos

desde infraestrutura a analytics em tempo real. A TechM fornece design thinking para casos de uso de

SAP. A DXC fornece serviços completos de terceirização em 70 países e

IoT e blockchain na SAP Cloud Platform e SAP Leonardo.

possui centros de entrega em São Bernardo do Campo e Araraquara.
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SAP CLOUD PLATFORM AND SAP
LEONARDO SERVICES
Observações (cont).


A Wipro é um SAP Global Strategic Service Partner com mais de 175.000
funcionários. No Brasil, a empresa tem sede em São Paulo, um centro
de inovação na inovaBra e centros de entrega em São Paulo, Osasco e
Curitiba. A Wipro tem mais de 1.400 funcionários no país para atender 70
clientes globais e locais nos setores bancário, de varejo, mineração, manufatura, ciências da vida e telecomunicações. A Wipro fornece serviços
que incluem desenvolvimento de aplicações da SCP, provas de conceito
SAP Leonardo, consultoria para implementar um centro de excelência
(CoE) de SCP e workshops de inovação.



A Rising Star Infosys possui três centros de entrega e presta suporte a clientes locais e globais no Brasil. É um SAP Global Strategic Service Partner
com 15.000 profissionais SAP, incluindo 4.500 especialistas em HANA. A
Infosys propõe resolver os desafios dos clientes, fornecendo consultoria
em torno de inovação e transformação, e está melhorando seus recursos
de consultoria. Seus estúdios digitais apresentam as principais soluções
baseadas em SAP Leonardo.
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METODOLOGIA
TÍTULO 2
O estudo de pesquisa “ISG Provider Lens™ 2020 - SAP HANA and Leonardo
Ecosystem Partners” analisa os fornecedores/prestadores de serviços de software
relevantes no mercado dos Estados Unidos, com base em um processo de
pesquisa e análise em várias fases, e posiciona esses provedores com base na
metodologia ISG Research. O estudo foi dividido nas seguintes etapas:
1.

Definição do mercado do SAP HANA and Leonardo Ecosystem Partners;

2.

Uso de pesquisas baseadas em questionário de prestadores/fornecedores de
serviços em todos os tópicos de tendências;

3.

Discussões interativas com prestadores de serviços/fornecedores quanto às
capacidades e casos de uso;

4.

Utilização dos bancos de dados internos da ISG e o conhecimento e a experiência do consultor (onde aplicável);

5.

Análise e avaliação detalhadas de serviços e documentação de serviços
com base nos fatos e números recebidos de fornecedores e outras fontes.

6.

Uso dos seguintes critérios-chave de avaliação:

−
−
−
−
−
−

Estratégia e visão;
Inovação;
Reconhecimento da marca e presença no mercado;
Cenário de vendas e parceiros;
Amplitude e profundidade do portfólio de serviços oferecidos;
Avanços tecnológicos.

51
© 2020 Information Services Group, Inc. All Rights Reserved.

ISG Provider Lens™ Quadrant Report | Julho 2020

Autores e Editores
Pedro L. Bicudo Maschio, Autor
Distinguished Analyst

Distinguished analyst and author, Pedro Bicudo brings extensive experience in the research of the SEMEA (Southern Europe Middle East and Africa) and Latin
America service markets. With more than 30 years of experience in sourcing, he has developed vendor assessments plus contract restructuring, services scope
and IT benchmarking programs for diverse vertical markets in the Americas and APAC. Before joining ISG, Pedro was a partner of TGT Consult and managing vice
president at Gartner Inc., responsible for the consulting business in APAC and Latin America.

ArulManoj M, Analista de Contexto Corporativo e Visão Geral Global
Analista senior

ArulManoj M é analista sênior da ISG e é responsável por apoiar e pela coautoria dos estudos Provider Lens™ sobre Desenvolvimento e Manutenção de Aplicações
de Última Geração, Soluções e Serviços de Automação e Ecossistema SAP HANA e Leonardo. Sua área de especialização reside no Desenvolvimento e Manutenção
de Aplicações. Ele tem desenvolvido conteúdo para o Provider Lens™ nas áreas de Desenvolvimento e Manutenção de Aplicações de Última Geração, Soluções e
Serviços de Automação e Ecossistema SAP HANA e Leonardo. Junto com isso, Arul desenvolve conteúdo da perspectiva da empresa e cria o relatório de resumo
global. Ele também colabora com consultores e clientes corporativos em tarefas de pesquisa ad-hoc e escreve artigos sobre tecnologias de nicho, tendências de
mercado e percepções.
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Jan Erik Aase é diretor e analista principal do ISG. Ele tem mais de 35 anos de experiência como cliente corporativo, provedor de serviços, consultor e analista
do ISG. Jan Erik tem responsabilidade geral pelos relatórios ISG Provider Lens™, incluindo os relatórios Archetype, centrados no comprador, e os relatórios de
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ISG (Information Services Group) (NASDAQ: III) é uma empresa global líder em consultoria e pesquisa
de tecnologia. Uma parceira de negócios confiável para mais de 700 clientes, incluindo 75 das maiores
100 empresas do mundo, a ISG é comprometida em ajudar corporações, organizações do setor
público e fornecedores de serviços e de tecnologia a alcançar a excelência operacional e crescimento
mais rápido. A empresa se especializa em serviços de transformação digital, incluindo serviços
de automação, análises de dados e nuvem; consultoria de fornecimento; governança gerenciada
e de risco; serviços de fornecimento de rede; estratégia de tecnologia e design de operações;
gerenciamento de mudança; inteligência de mercado, pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em
2006, com base em Stamford, Conn., a ISG emprega mais de 1.300 profissionais, operando em mais
de 20 países – uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência no mercado,
expertise profunda em indústria e tecnologia, capacidades analíticas e de pesquisa de qualidade
internacional com base nos dados de mercado mais abrangentes da indústria.

