
          

 

 

SuccessFactors se afasta da sua imagem de Software de “Execução de Negócios” e se aproxima 

de uma imagen de “Solução completa de HCM e Gestão do Talento”, que cada vez se alinha mais 

com a imagem de SAP. 

SuccessFactors y SAP trabalharam no  fortalecimento do seu produto mediante a conexão entre 

ambos e com HANA como plataforma de processamento. 

O grande anúncio com relação a este tema se realizou no SuccessConnect em outubro 2013, 

onde se revelou que as aplicações de SuccessFactors se executariam em SAP HANA, plataforma 

que atualmente dirige quase o total das aplicações empresariais de SAP. Desde de o evento 

SuccessConnect, SuccessFactors fez alguns avances para colocar em marcha a versão. Em 

concreto, a  Gestão de Talento de SuccessFactors foi provada em HANA e agora está disponível 

para alguns clientes na versão beta. A companhia tem previsto lançar proximamente seu produto 

Workforce Analitics também em HANA. 

O pacote de ampliação para SuccessFactors faz com que seja mais rápido y fácil para as empresas 

adaptarem  e integrarem o SuccessFactors ao seus processos de negócios, o que ajuda a manter 

uma vantagem competitiva frente a outras aplicações cloud. Esta estratégia, está alinhada com a 

estratégia de SAP de unir todo o seu portfólio de produtos cloud em SAP HANA Cloud Platform. 

O pacote de extenção está construído sobre SAP HANA Cloud Platform e inclui capacidades de 

SuccessFactors Metadata Framework (MDF). 

SAP HANA Cloud Platform é uma plataforma baseada em projetos como um serviço (PaaS, 

Platform as a Service) que permite aos clientes e aos Partners de SAP construir e implantar 

aplicações a medida em centros de dados de SAP de todo o mundo. 

A plataforma proporciona uma integração out-of-the-box com um completo conjunto de serviços 

compartidos, tais como a gestão de identidades, segurança, mobilidade, ambientes colaborativos 

e base de dados em memória para reduzir os tempos de desenvolvimento de aplicações na 

nuvem. Com este serviço, os clientes podem implementar o desenvolvimento acoplado as 

aplicações de SuccessFactors, tanto a nível de dados como a nível de interface de usuário. 



         

 

Antes de continuar explicaremos a diferença entre um ambiente SaaS (Software as a Service) e 

um  PaaS (Platform as a Service).

- SaaS: Aplicações com um modelo de dados e processos predefinido que o provedor põe a 

disposição dos clientes, a um custo relativamente baixo. As aplicações SaaS se baseiam 

em padrões e não permitem realizar projetos à medida. Como norma ge

 

• Mesmo modelo para todos os clientes

• Não permitem trabalhar com outros modelos de dados diferentes ao seu 

• Tem baixo custo

• Não existe controle sobre a plataforma

 

- PaaS: São aplicações com um modelo de dados e processos predefinidos 

alcance dos clientes, mas que permitem realizar projetos à medida, para adaptar a 

plataforma aos processos de negócio de qualquer companhia. 

 

• Permite configurar o modelo de dados e de negócio

• É de fácil manutenção e atualização 

• Está integrado com o resto de aplicações e da plataforma

• Existe controle sobre todas as aplicações

• Existe um controle limitado sobre a plataforma

• Tem baixo custo

 
Do nosso ponto de vista, SuccessFactors ainda tem que evoluir para que SAP HANA Cloud 
Platform permita integrar totalmente nossos projetos no seu modelo de dados e processos, mas 
o caminho está aberto, e o que podemos fazer é criar nossos próprios objetos de negócio e 
integrá-los totalmente na plataforma SuccessFactors, ou seja, passaríamos de um SaaS 
as a Service) a PaaS (Platform as a Service

base de SuccessFactors, nem seus processos, mas sim podemos incluir na plataforma novos 

processos de negócio y objetos de cliente

Extensões que podem se integrar dentro de SuccessFactors.
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Do nosso ponto de vista, SuccessFactors ainda tem que evoluir para que SAP HANA Cloud 
mita integrar totalmente nossos projetos no seu modelo de dados e processos, mas 

o caminho está aberto, e o que podemos fazer é criar nossos próprios objetos de negócio e 
los totalmente na plataforma SuccessFactors, ou seja, passaríamos de um SaaS 

Platform as a Service). De momento não podemos modificar os módulos 

base de SuccessFactors, nem seus processos, mas sim podemos incluir na plataforma novos 

processos de negócio y objetos de cliente. Isto nos permite, por exemplo, criar Apps ou 
Extensões que podem se integrar dentro de SuccessFactors. 
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