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PRÊMIO UNIVERSITÁRIO ABERJE - SAP
O PUA chega à sua 7ª edição com uma proposta inovadora: articular Tecnologia e Comunicação
no Desafio SAP. Estudantes de diversas áreas irão ajudar a empresa a promover a cultura
da computação em nuvem (cloud), uma das grandes vertentes de transformação digital da
atualidade, que está promovendo um impacto sem precedentes nas empresas e na vida das
pessoas. O futuro está na nuvem - um mercado que irá saltar de US$ 41 bilhões em 2011 para
US$ 241 bilhões nos próximos três anos. Você deverá ajudar a SAP a conduzir seus clientes
e todos os stakeholders nessa transição. O conhecimento e o talento dos universitários serão
desafiados ao extremo na elaboração de projetos que podem incluir o desenvolvimento de
aplicativos e soluções de TI. Estão convidados alunos de comunicação, marketing, tecnologia
da informação, engenharia e demais áreas do conhecimento. As equipes participantes deverão
ter de dois a cinco integrantes, e poderão ser multidisciplinares. O melhor projeto receberá um
prêmio de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Mais do que isso: irá se interligar ao novo universo das
redes de negócio e tecnologias conectadas.
A SAP
A SAP é líder mundial de mercado de softwares aplicativos empresariais. O cliente SAP
navega melhor num mundo cada vez mais complexo, com abundância de conexões e de
dados, enxergando novas oportunidades de inovação e crescimento e saltando à frente da
concorrência. Com um histórico de 44 anos de inovação, a SAP está no centro da revolução
atual no mundo da tecnologia, ajudando 310.000 clientes em 190 países a gerir seus negócios
de forma mais eficiente, produtiva e integrada. Cerca de 76% das transações de negócios
mundiais passam por soluções e sistemas SAP. Para inovar cada vez mais, a empresa possui
mais de 100 centros de pesquisa. Está no Brasil há 21 anos e possui aqui uma das mais
importantes subsidiárias em todo o mundo, com mais de 11.000 clientes, 400 parceiros e 1,5
milhão de usuários em todo o território nacional. A SAP ajuda as empresas a se reinventarem,
simplificando processos e conferindo agilidade para criar novas oportunidades de crescimento,
por meio de uma das plataformas mais inovadoras do mundo. Ao simplificar tudo, todos podem
fazer mais, hoje e no futuro. E tornar o mundo melhor.
Para saber mais sobre a SAP, consulte:
http://go.sap.com/brazil/about.html
Leia o Manifesto SAP Run Simple:
http://global.sap.com/campaigns/digitalhub-runsimple/latin-america/portuguese/manifesto/
index.html
A NUVEM (THE CLOUD)
As soluções de computação em nuvem (cloud) estão revolucionando o acesso das empresas aos
recursos de tecnologia por meio do desenvolvimento e gerenciamento de softwares, aplicativos
e informações e dados em tempo real via Internet, provocando um impacto profundo na maneira
como os negócios são conduzidos atualmente e afetando a vida de cada um de nós – no trabalho

e no dia-a-dia. Por meio da SAP HANA Cloud Platform, baseada na nuvem, clientes podem
implantar ferramentas ágeis de criação e execução dos aplicativos mais modernos. O cliente
SAP também tem à disposição serviços e soluções em nuvem que beneficiam inúmeras áreas
da empresa, como finanças, compras e aquisições, vendas e serviços e marketing, além de
ferramentas para colaboração social e formação de grupos de redes empresariais. Em recursos
humanos, por exemplo, soluções em nuvem SAP ajudam as empresas a otimizar operações de
RH central e folha de pagamentos, gestão de talentos, gestão de tempo e presença e análise
do capital humano. A gama de soluções e serviços de computação em nuvem SAP muda o jogo
dos negócios, e transforma followers em líderes de mercado. No Brasil, a SAP tem 336 clientes
de cloud, com mais de 100 mil usuários.
Para uma introdução à SAP HANA Cloud Platform, consulte
http://news.sap.com/brazil/2015/09/09/mas-o-que-e-sap-hana/
https://www.youtube.com/embed/07qqeo6aToc/?autoplay=1&rel=0 (vídeo, em inglês)
Para saber mais sobre Soluções e Serviços em nuvem SAP, consulte:
http://go.sap.com/brazil/solution/cloud.html
Para saber mais sobre a nova onda das redes de negócios e serviços em nuvem, consulte (em
inglês):
http://go.sap.com/brazil/documents/2014/12/14c7ef1e-127c-0010-82c7-eda71af511fa.html
O DESAFIO
Você deverá ajudar a SAP a comunicar e a promover os benefícios das soluções e serviços de
computação em nuvem para os atuais e potenciais clientes do mercado nacional. Isso pode
ser feito por meio de uma iniciativa multiplataforma, campanha ou ação, que avalie o atual
cenário da empresa e de seus mercados e que apresente uma estratégia eficiente para o
change management (mudança de cultura). Os clientes, potenciais clientes e stakeholders da
SAP devem ser engajados como protagonistas dessa nova era digital. A tecnologia deverá
ser apresentada como a viabilizadora de mudanças profundas, que poderão afetar todas as
áreas das empresas e a maneira de conduzir os negócios, incluindo questões ligadas à gestão
de pessoas, liderança e sustentabilidade. E a SAP deve ser vista como condutora primordial
desse processo de mudanças, oferecendo segurança e conforto aos clientes nessa transição.
O tema do seu projeto será:
O PODER DA NUVEM: SOLUÇÕES, SERVIÇOS E CULTURA SAP
Com base nesse tema, você deverá pensar em projetos que poderão utilizar uma ampla gama
de ferramentas, individuais ou em um mix, para atingir os objetivos da SAP. O enfoque poderá
ser geral ou destinado a setores industriais e empresas específicas.
•
•
•
•
•

Estratégias de negócios
Comunicação com clientes
Novos processos operacionais
Recursos humanos
Impacto da marca

As ações poderão conter:
•
•
•
•
•
•
•

Internet e redes sociais
Eventos
Desenvolvimento de aplicativos, softwares e outras soluções digitais.
Branded Content
Publicidade online e offline,
Relações públicas,
Relações com a Imprensa

Públicos
•
•
•
•
•
•

High management das empresas (CEOs, CTOs, CIOs)
Executivos de marketing
Executivos de Comunicação, Sustentabilidade, Relações Institucionais e Governamentais
Executivos de vendas
Executivos de Recursos Humanos
Profissionais de Design e Programação

Recursos à disposição
Há uma vasta gama de informação que poderá subsidiar o seu projeto para o Desafio SAP.
Falar em soluções e serviços de computação em nuvem é falar com o pensamento de ponta no
mundo da tecnologia e dos negócios. Conheça os princípios da SAP para atuar neste segmento,
os produtos e serviços oferecidos e também as últimas tendências dos serviços em nuvem em
escala global.
Confira:
NewsCenter SAP, com notícias e artigos: http://news.sap.com/brazil/
Canais SAP no YouTube:
SAP - https://www.youtube.com/user/sap
SAP TV - https://www.youtube.com/user/saptv
Página SAP na Forbes: http://www.forbes.com/sites/sap/#279680a35a42
Leia atentamente o regulamento do Desafio SAP e inscreva-se aqui:
www.premiouniversitarioaberje.com.br/setima
Inove com a SAP e navegue na nova onda de transformação digital.
E boa sorte!
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