
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

iXerv anuncia parceria estratégica com a consultoria SOU 

MIAMI (21 de novembro de 2017) – A iXerv, fornecedora líder de consultoria e soluções estratégicas para SAP 
SuccessFactors Employee Central e Employee Central Payroll, anunciou hoje que firmou uma parceria estratégica com 
a SOU, fornecedora líder de serviços de consultoria SAP SuccessFactors, especializados no gerenciamento de talentos.

Com sede em Santo André, São Paulo, Brasil, a missão da SOU é melhorar os talentos das pessoas através da 
tecnologia. Especializada em projetos que estejam no estágio inicial, e em Gerenciamento de Capital Humano, a SOU 
é a principal parceira SAP SuccessFactors no Brasil, com a maior equipe dedicada a SuccessFactors, a maior base de 
clientes e a mais ampla experiência em projetos de clientes na região.

A parceria irá alavancar o extenso conhecimento global da Employee Central e Employee Central Payroll da iXerv e o 
profundo conhecimento da SOU sobre a plataforma de gerenciamento de talentos SAP SuccessFactors, para oferecer 
um conjunto de serviços locais e globais de planejamento, implementação e integração SAP SuccessFactors, adaptados 
ao mercado brasileiro.

"A SOU tem um excpecional histórico de sucesso com seus inúmeros clientes no Brasil e na América Latina," comenta 
Joseph Ramos, CEO da América Latina na iXerv. "O seu conhecimento da região local, da lingua e dos requisitos de 
negócios, combinado com a experiência global SAP SuccessFactors da iXerv, será um grande benefício para os clientes 
no mercado brasileiro," acrescentou Ramos.

"A iXerv é um dos implementadores mais experientes da Employee Central e Employee Central Payroll no mundo. Eles 
têm uma abordagem muito íntima e envolvente para seus clientes ", disse Luiz Comar, diretor executivo da SOU. "Esta 
parceria apenas melhora a presença da SOU como parceiro líder SAP SuccessFactors no Brasil," acrescentou Comar.

Para saber mais sobre a experiência da iXerv nas soluções SAP SuccessFactors, solicitar referências dos clientes 
ou agendar uma discussão para a sua organização, sobre os planos HCM e sobre executar a folha de pagamento 
na nuvem, entre em contato com info@ixerv.com.

Sobre iXerv
A iXerv tem como SAP SuccessFactors Employee Central o pilar do seu negócio. Como parceiro certificado da SAP, nós 
da iXerv acreditamos que um HRIS robusto é uma peça fundamental em todo landscape de HR na nuvem. É por isso que 
nosso foco é EmployeeCentral. Nossa equipe de especialistas em HCM trabalha muito forte para assegurar uma correta 
implementação, integração, otimização e suporte para Employee Central, à fim de construir uma sólida base de HCM na 
nuvem para sua empresa. A iXerv tem escritórios nas Américas, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e África.

Sobre SOU
A SOU é reconhecida pela qualidade de seus serviços e pela sua flexibilidade, tendo conquistado prêmios como o 
melhor lugar para se trabalhar (GPTW), listado três vezes entre as PME`s mais crescentes no Brasil pela Deloitte e Exame, 
e um dos quatro melhores fornecedores de RH em Educação Corporativa. A SOU é parceira estratégica da SAP, sendo 
reconhecida pelo selo SAP Gold Partner. Você pode aprender mais sobre SOU visitando nosso website em 
www.sou.com.br.
 
###

SAP, SuccessFactors e outros produtos e serviços SAP mencionados aqui, bem como seus respectivos logotipos são marcas comerciais ou marcas registradas da 
SAP SE (ou de uma empresa afiliada SAP) na Alemanha e em outros países. Consulte http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx para 
informações e avisos e uso de marcas comerciais adicionais. Todos os outros nomes de produtos e serviços mencionados neste documento são marcas 
registradas de seus respectivos proprietários.
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Esta parceria permite que a iXerv e a SOU ofereçam serviços de suporte e implementação 
SAP SuccessFactors para clientes no Brasil e também na América Latina
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