




















A SOU é líder de mercado em Implantações da principal plataforma em Gestão de Talentos do mundo, o SAP 
SuccessFactors. Parceira estratégica desde 2011, recebeu a medalha de ouro por meio do selo SAP Gold Partner, 
reconhecimento obtido através das boas notas recebidas em avaliações de seus clientes.

Para garantir o sucesso da Implantação, a SOU combina uma Gestão de Projetos eficaz com alto domínio técnico do 
sistema e profundo conhecimento em Recursos Humanos.

Atua com profissionais treinados na SuccessFactors, 
nos Estados Unidos, com expertise e know-how 
reconhecidos por grandes empresas multinacionais e 
nacionais dos mais variados segmentos.

Tem como prática recorrente, a realização de 
encontros entre os principais usuários do sistema SAP 
SuccessFactors, buscando a troca de experiências e 
melhoria contínua dos seus processos, contribuindo 
para o crescimento das organizações brasileiras por 
meio do desenvolvimento de seus colaboradores.

Sua principal missão é desenvolver pessoas por 
meio da tecnologia e para isso atua em duas 
principais frentes:

Gestão de Talentos

Educação Corporativa

http://sou.com.br/
https://www.facebook.com/soueducacao
https://www.linkedin.com/company-beta/269431/
https://www.instagram.com/soueducacao/


SOBRE A SUCCESSFACTORS, 
UMA EMPRESA SAP

A SAP SuccessFactors é líder em fornecimento de 
software HCM baseado em nuvem, que gera resultados 
empresariais por meio de soluções completas, atraentes 
e flexíveis – o bastante para começar em qualquer lugar 
e ir para todos os lugares.

Os clientes da SuccessFactors compõem organizações Os clientes da SuccessFactors compõem organizações 
de todos os portes e de diversos setores. Com mais de 
20 milhões de assinantes em todo o mundo, a 
SuccessFactors é uma empresa empenhada em atender 
aos mais diversos perfis de clientes, oferecendo 
conteúdos, soluções e análises inovadoras, experiência 
em processos e insights sobre as melhores práticas e 
nonovidades que podem gerar melhorias para as 
organizações. As soluções da SuccessFactors são 
respaldadas por um ecossistema global de parceiros e 
pela experiência e pelo comprometimento da SAP.

https://www.sap.com/brazil/products/human-resources-hcm.html
https://www.facebook.com/successfactors/
https://twitter.com/SuccessFactors
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