SAP amplia curso de extensão em Sistemas Integrados de
Gestão
Programa pré-qualificou 100 pessoas em cinco turmas de SAP Business One, em São
Paulo. Modelo será replicado para outras cidades do País
São Paulo, 29 de agosto de 2011 – Com o objetivo de pré-qualificar futuros consultores
especializados na solução SAP Business One, a SAP amplia o modelo atual do curso de
extensão em Sistemas Integrados de Gestão (SIG/ERP) para universitários. A ideia é utilizar
os parceiros que já possuem um bom relacionamento com universidades em suas áreas de
atuação, para oferecer o curso e, dessa forma, incentivar a formação de novos consultores
de implementação do sistema.
Criado em 2009, em parceria com a Added, empresa especializada na venda e
implementação do SAP Business One, e o Centro Universitário FECAP (Fundação Escola
de Comércio Álvares Penteado), o curso já beneficiou mais de 100 participantes em cinco
turmas, na cidade de São Paulo. O intuito agora é replicar o modelo em outras regiões,
fomentando assim a formação de consultores em SAP Business One em localidades onde
existe pouca mão de obra qualificada.
“Nesses dois anos de curso em São Paulo montamos um modelo de sucesso, que beneficia
os interessados auxiliando na formação de futuros profissionais, amplia o leque de ofertas
de trabalho para recém-formados e fortalece o ecossistema da SAP, favorecendo os
parceiros que buscam mão de obra especializada”, afirma o gerente de Capacitação de
Canais e Especialista de Produtos da SAP, Alexandre Castro. “Durante esse período,
tivemos casos de alunos que se tornaram consultores de parceiros SAP Business One, que
conseguiram oportunidades em clientes do sistema e consultores juniores de parceiros que
se interessaram pelo curso para ampliar o conhecimento”, acrescenta.
Na prática, o curso de extensão possui uma carga horária de 40 horas (10 aulas de quatro
horas) e cada encontro é dividido em duas partes, sendo a primeira teórica, ministrada por
um professor da própria universidade, e a segunda prática, utilizando o SAP Business One,
ministrada por um instrutor do parceiro. Além de aprender noções básicas sobre a solução,
o aluno recebe aulas de contabilidade, impostos, logística, custos, marketing, gestão
financeira e planejamento estratégico, voltadas ao uso do sistema.
Os parceiros interessados, devem enviar à SAP um breve histórico da parceria com a
instituição, para ser submetida a aprovação. A SAP, por sua vez, subsidiará os custos de
propriedade intelectual, envolvidos para replicar o curso, avaliará o histórico e reputação da
universidade, e irá ceder as licenças do SAP Business One necessárias para a realização
do curso.
“Até o momento já temos oito cidades interessadas, que estão em avaliação. O número é
superior a nossa expectativa inicial, de expandir o curso para quatro cidades até o fim do
ano”, conclui o executivo.
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