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  Perfis Funcionais 

Quem trabalha com SAP? 

Consultor SAP  1 
Profissionais com conhecimento dos processos de negócios, sua principal função é 
traduzir os requisitos de negócio para o sistema. Normalmente são profissionais da 
consultorias e conhecem de configuração. 

Analista de 
Negócios SAP 2 

Profissionais com conhecimento dos processos de negócios, sua principal função é 
garantir que os requisitos das áreas negócio estão sendo atendidos. Normalmente são 
profissionais de SAP nas empresas e não necessariamente conhecem de configuração. 

 
 
 
 
 
    
       
      
 
    
   
   
 Perfis de Gestão 

PMOs 5 
Profissionais com experiência em gestão de projetos e conhecedores da  PMI. Seu papel 
é suportar as equipes dos projetos com informações e análises de gestão para garantir o 
sucesso dos projetos. 

Gerentes 3 
Profissionais com experiência em gestão de projetos  ou áreas e conhecedores da 
metodologia de implantação SAP e PMI e o responsável pela entrega de projetos SAP 
ou Gestão de melhorias, suporte ou fábricas. 

Coordenadores 4 
Profissionais com experiência na coordenação de equipes e com conhecimento em 
processos de negócio e em alguns casos de configuração também. Seu papel é 
coordenar equipes funcionais e técnicas das soluções SAP. 

Integradores 6 
Profissionais que desenvolveram carreira com o consultores ou analistas de negócio e 
possuem conhecimento dos processos e das soluções SAP. Atuam integrando diferentes 
equipes nos projetos garantindo a consistência das soluções.  

Gerentes  
de Mudanças 7 

Profissionais com experiência em recursos humanos. Seu papel é preparar as 
organizações para as mudanças decorrentes da implantação das soluções SAP além de 
coordenarem as ações de mapeamento e treinamento. 



 
 
 
 
 
    
       
      
 
    
 
 
 
 
 
    Perfis Técnicos 

Quem trabalha com SAP? 

Basis 10 
Profissionais com experiência em tecnologia que são responsáveis pela instalação do 
sistema e gestão do banco de dados.  

Programador 8 
Profissionais com experiência nas linguagens de programação do SAP. A mais 
tradicional é o ABAP porém as novas soluções usam Java e outras linguagens. Seu 
papel é construir desenvolvimentos que complementem as soluções do SAP. 

PI/NetWeaver 9 
Profissionais com experiência nas linguagens de programação do SAP Netweaver. Seu 
papel é construir as integrações entre o SAP e outros sistemas da empresa. 

Analista de Perfil 11 
Profissionais com experiência na análise de perfis de acesso e segregação de funções. 
São responsáveis pela criação e gestão do perfil de cada usuário do sistema. 

Consultor BW 12 
Profissionais com experiência na modelagem de dados e criação de relatórios. Atuam 
entendendo os requisitos de informação da empresa e preparando o repositório de 
informações da SAP para atender estes requisitos. 

Consultor BO 13 
Profissionais com experiência e criação de relatórios.  Atuam entendendo os requisitos 
de informação da empresa e desenvolvendo relatórios que facilitem a vida dos diferentes 
usuários das áreas de negócio. 



 
 
 
 
 
    
       
      
   Perfis Comerciais 

Quem trabalha com SAP? 

Gerente de 
Alianças 16 

Profissionais com conhecimento dos diferentes parceiros que a SAP possui. Seu papel é 
ser o canal entre a SAP e as consultorias para desenvolvimento de negócios, plano de 
treinamento, desenvolvimento de contratos entre outros. 

Pré Vendas 14 
Profissionais com experiência nas soluções SAP e perfil comercial. Seu papel é entender 
quais os problemas o oportunidades de melhoria nas empresas e demonstra como as 
soluções SAP podem ajudar. 

Gerente de 
Contas 15 

Profissionais com experiência nas soluções SAP, experiência em vendas e normalmente 
conhecimento em uma ou mais indústrias. Responsável por desenvolver negócios com 
os clientes das SAP. 

 
 
 
 
 
  
 
   Perfis Executivos 

Diretor de Projeto 17 
Profissionais com grande experiência em projetos e nas soluções SAP que é responsável 
por gerir uma carteira de projetos na consultoria ou no cliente. Devido a sua senioridade 
assume o papel de gerente em implantações mais complexas.  

Patrocinadores 18 
Profissionais em cargos de liderança nas empresas que dão as diretrizes para o os 
projeto SAP dentro das empresa. Também são os responsáveis pela liberação do 
orçamento, dos profissionais e pelo envolvimento da empresa no projeto. 

Líderes de Indústria 
ou Solução  19 

Profissionais em cargos de liderança que são responsáveis pela estruturação dos 
serviços de SAP nas consultorias. Seu papel é gerir equipes, desenvolver negócios e 
fazer relacionamento com os clientes. 


