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OS RECURSOS HUMANOS COMO
CATALISADOR DO CRESCIMENTO DA EMPRESA

“Com SAP SuccessFactors os RH tornaram-se um inestimável parceiro da administração, 
liderando toda a organização no caminho da digitalização. Hoje a Bureau Veritas é uma 
organização mais produtiva, eficiente e ágil.”
Fernanda Ribeiro, Group HRIS VP Director, Bureau Veritas



SAP SUCCESSFACTORS PARA UMA GESTÃO
RH GLOBAL E CONSOLIDADA

“A escolha da ARAGO Consulting foi decisiva devido à experiências das equipas, a sua ca-
pacidade de nos escutar e a sua capacidade de reacção ao longo de todo o projecto. 
6 meses mais tarde os RH estão em posição de conduzir a estratégia do grupo”
Vivian Munier, Head of Compensation & Benefits HRIS, Guerbet





A ARAGO Consulting é pioneira na implementação da transformação digital 
RH com soluções Cloud inovadoras.

Parceiro histórico SAP SuccessFactors na Europa desde 2010, a ARAGO Con-
sulting trabalhou com numerosas empresas e organizações na implementa-
ção dos seus SIRH em modo SaaS, desde o levantamento de necessidades 
até ao começo das operações e após, incluindo suporte post-go-live e trans-
ferência de competências a equipas em diferentes países.    

A equipa experiente e certificada de consultores Employee Central da ARA-
GO Consulting é uma das mais relevantes a nível Europeu, somando já mais 
de 50 implementações desta solução, cobrindo cerca de 80 países. Esta ba-
gagem de experiência permite-nos suportar os projectos SIRH de organiza-
ções multinacionais complexas e avançadas.   

Em Portugal a nossa “delivery force” local é igualmente um caso único no 
panorama nacional, sendo a a equipa da ARAGO Consulting a que mais con-
sultores certificados Employee Central dispõe, incluindo consultores com a 
certificação de elite SAP Professsional, caso singular no nosso país.

A nossa metodologia de implementação pré-parametrizada Fast Track foi 
certificada pela SAP como uma SAP Qualified Partner-Packaged Solution. 
Esta abordagem acelera a implementação do projecto, dotando a organiza-
ção da melhor solução de gestão de Capital Humano do mercado em tempo 
recorde e com custos controlados.
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