
Com uma equipe experiente, multidisciplinar e com conhecimentos 
avançados, utilizamos toda a nossa experiência para integrar o SAP com as 
operações  fiscais e de comércio exterior, criando um ambiente de gestão 
otimizada focada em resultados 
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Apoiamos nossos clientes nas operações do 
dia-a-dia através da alocação de recursos 
especializados em SAP. Nossa estrutura suporta 
alocações pontuais ou por períodos maiores de 
quaisquer perfil de recursos.

Neste servico, a Adejo é responsável por realizar 
toda a gestão dos recursos alocados, assim como a 
gestão das atividades realizadas por estes recursos, 
evitando assim riscos de perda de conhecimento no 
caso de mudanças, por consequência gerando mais 
segurança e tranquilidade aos nossos clientes.

Conheca o perfil de nossos recusos SAP:

 Consultores Funcionais (SD, AA, PP, MM, FI,  
 PI, PO, GRC entre outros);
 Consultores ABAP;
 Consultores Fiori / UI5;
 Recursos BASIS.

alocação de recursos

Planejamento Estratégico

Conte com a Adejo para entender quais processos em seu ERP 
podem ser otimizados, inclusive com um foco especial na ótica 
fiscal e de comércio exterior. 

Atuamos desde o mapeamento das rotinas e processos como 
na elaboração, execução e monitoramento de Roadmaps 
evolutivos personalizados para sua empresa.

PROJETOS

Mapeamento de Processos;
Desenho de soluções sob medida;
Elaboração de RoadMaps personalizados;
Otimização de processos fiscais e de comércio exterior.

Apoiamos nossos clientes através da implantação de 
módulos, soluções fiscais, soluções de comércio 
exterior, migrações, atualizações, desenvolvimentos 
customizados, entre outros.

Implantação módulos e Soluções Fiscais TDF;
Migrações e Atualizações;
Implementação de melhorias e RPA;
Desenvolvimento de UX User friendly e intuitívas,

Customizações

Conte com a Adejo para desenhar, planejar e 
executar quaisquer customização no SAP ou em 
integrações com sistemas legados. 

Integrações flexíveis entre SAP e sistemas legado;
Customizações diversas;
Desenvolvimentos sob medida.

SP +55 11 2173-7650 RJ +55 21 3231-8432

+55 11 99471-7207

linkedin.com/company/adejo facebook.com/souadejo

Fale com nossos Especialistas!


