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Empresas em crescimento são líderes na criação de novas ideias e reformulação de seus setores e 

negócios. Por isso, profissionais e estudantes precisam aproveitar os benefícios de inovar com mais 

rapidez, agilidade, menos burocracia e se adaptarem às mudanças nas expectativas do cliente, 

cadeias de suprimentos disruptivas e incertezas de mercado. A meta é a excelência nas empresas. 

Participe do Programa Minha Chance do CPS (Centro Paula Souza), promovido pela SAP, e entenda 

as principais prioridades de negócios, processos e tecnologias. Escolha seu curso e/ou academia 

SAP S/4HANA que vai ao encontro de sua vocação, escolha da profissão e expectativas. As soluções 

SAP ajudam na formação de sua carreira profissional para que você possa participar de empresas em 

crescimento, que estão criando novas ideias, reformulando setores, promovendo mudanças e 

progredindo com a Transformação Digital SAP. Crie experiências excepcionais para diferentes 

setores da indústria, entenda as opções oferecidas pelo Programa Minha Chance do Centro Paula 

Souza e faça sua escolha. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 TS410 (Customizado) – Fundamentals

Integrated Business Processes in SAP S/4HANA (24 horas) 

Este curso é pré-requisito para o mundo SAP S/4HANA e oferece o conhecimento básico para 

entender como o sistema SAP S/4HANA, altamente integrado, funciona e impacta no desempenho 

das empresas. O aluno aprenderá sobre os processos de negócios fundamentais (Record to Report, 

Source to Pay, Design to Operate, Lead to Cash e outros), a visão de integração no cenário SAP 

S/4HANA Intelligent Enterprise e quais as mudanças impactantes para administrar melhor os 

negócios, com crescimento mais resiliente, mais lucrativo e mais sustentável. 

Conteúdo 

 SAP S/4HANA Enterprise Management: Overview 

 New User Experience: SAP Fiori UX 

 System-wide concepts 

 Record to Report Processing: Financial Accounting and Management Accounting 

 Hire to Retire Processing in SAP S/4HANA 

 Source to Pay Processing in SAP S/4HANA 

 Warehouse & Inventory Management 

 Design to Operate Processing in SAP S/4HANA 

 Lead to Cash Processing in SAP S/4HANA 



  
 

 Project System 

 SAP Enterprise Asset Management 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SAP Cloud Platform (BTP): CP100 + CLD900 (48 horas) 

 CP100

SAP Cloud Platform 

O curso SAP Cloud Platform está dividida em duas partes, na parte 1 (CP100) os alunos aprenderão 

porque e como mudar os modelos de negócio com a ajuda da tecnologia em nuvem (cloud 

technology). Serão abordados os princípios que impulsionam essa transformação digital, quais os 

principais motivadores para uma mudança bem sucedida e como a solução SAP Cloud Platform atua 

como um construtor de integração na era digital. 

Conteúdo (principais tópicos) 

 Introduction to Cloud 

 The Intelligent Enterprise Strategy of SAP 

 The SAP Business Technology Platform (SAP BTP) 

 SAP Integration Suite 

 SAP Extension Suite 

 Security 

 CLD900

SAP Cloud Platform Integration 

Na segunda parte do curso (CLD900) os alunos terão a visão de projetos de integração digital com 

foco em desenvolvimento (para programadores), implementação de projetos, conceituação de 

integração e aplicativos em nuvem. É um curso hands-on com exercícios práticos para criar fluxos de 

integração na plataforma SAP Cloud (SAP Cloud Platform). 

Conteúdo (principais tópicos) 

 Introduction to SAP Cloud Platform Integration 

 Product Overview 

 Basic Building Blocks of an Integration Scenario 

 Twitter Basic Scenario, Foundation 

 Twitter Basic Scenario, Advanced 

 Twitter Scenario, Extended 

 Concepts of Secure Communication 

 Other Security Aspects 

 Operations and Monitoring 

 Additional Topics 



  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Academia Financial Accounting in SAP S/4HANA: TS4F01 + TS4F02 

(160 horas) 

 TS4F01

Financial Accounting in SAP S/4HANA - Academy Part I 

A academia Financial Accounting em SAP S/4HANA é para novos consultores que desejam obter um 

conhecimento amplo e profundo de contabilidade financeira e prepara o aluno para o exame de 

certificação (C_TS4FI). A academia está dividida em duas partes, na parte 1 (TS4F01) os participantes 

terão uma visão geral dos processos de negócios fundamentais e da configuração dos componentes 

principais da contabilidade financeira com SAP S/4HANA. Serão discutidos temas como contabilidade 

geral, contas a pagar, contas a receber, contabilidade bancária e integração. 

Conteúdo 

 Financial Accounting Organizational Units 

 Financial Accounting Master Data 

 Financial Document Control 

 Financial Document Postings 

 Automatic Payment Processing with clearing of open items 

 Automatic Dunning Processing for creating dunning notices 

 Correspondence 

 Special G/L transactions and document parking 

 Validations and substitutions in Financial Accounting 

 Archiving in Financial Accounting 

 TS4F02

Financial Accounting in SAP S/4HANA - Academy Part II 

Na parte 2 (TS4F02) os alunos terão uma visão geral dos processos de negócio fundamentais e da 

configuração da contabilidade de ativos com SAP S/4HANA, nas operações relevantes técnicas e 

comerciais de fechamento de finanças. 

Conteúdo 

 Organizational structures, master data, and business processes in Asset Accounting 

 Chart of depreciation, depreciation area, asset classes, master data, asset transactions, 

valuation, periodic processing, investment support measures, information system, and asset 

legacy data transfer 

 Overview of month and year-end accounting processes in Financial Accounting Balance sheet 

and P&L 

 Preparatory closing postings in subledgers and the general ledger 

 Financial Closing Cockpit 



  
 

 Configuration of periodic closing in Financial Accounting 

 Revision of the TS4F01 and TS4F02 academies, preparation for the certification 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Academia Management Accounting in SAP S/4HANA: TS4F03 + TS4F04 

(160 horas) 

 TS4F03

Management Accounting in SAP S/4HANA - Academy Part I 

A academia de Management Accounting no SAP S/4HANA é voltada para novos consultores que 

desejam obter um conhecimento amplo e profundo da contabilidade gerencial no SAP S/4HANA e 

prepara o aluno para o exame de certificação (C_TS4CO). A academia está dividida em duas partes, 

na parte 1 (TS4F03) os participantes obterão uma visão geral dos processos de negócio fundamentais 

e da configuração dos componentes principais da contabilidade gerencial com SAP S/4HANA. Serão 

discutidos temas como contabilidade de centro de custo, ordem interna, planejamento de custos do 

produto, contabilidade de centro de lucro e integração. 

Conteúdo 

 Organizational structures and master data in overhead cost controlling 

 Account assignment of costs to cost centers and internal orders 

 Tools for transaction-based postings within overhead cost controlling 

 Periodic cost allocation procedures within overhead cost controlling 

 Planning of cost and cost allocations within overhead cost controlling 

 Budget management and availability control with internal orders 

 Cost analysis using the information system 

 Material cost estimate without quantity structure 

 Preparation for product cost planning 

 Material cost estimate with quantity structure 

 Costing run (mass processing) 

 Advanced cost estimate methods 

 Extended valuation methods: mixed costing, raw material cost estimate, scrap 

 Joint product cost estimates 

 Valuation Options 

 Overview of profit center accounting (PCA) 

 Profit center master data 

 Actual postings and data flow in PCA 

 Integration of PCA with Materials Management (MM), Cost Object Controlling (COC), and 

Sales and Distribution (SD) 

 Allocations in PCA 

 Profit center Planning 

 Transfer pricing concept 



  
 

 TS4F04

Management Accounting in SAP S/4HANA - Academy Part II 

Na parte 2 (TS4F04) os alunos terão uma visão geral dos processos de negócio fundamentais e da 

configuração dos componentes principais da contabilidade gerencial com SAP S/4HANA. Serão 

discutidos temas como controle de custos do produto por período, por pedido de venda (ordem do 

cliente), com e sem produção, análise de rentabilidade e integração. 

Conteúdo 

 Concept of product cost controlling by period, product cost controlling by order and sales 

order controlling 

 Product cost controlling by period: Master data, actual posting, period-end closing 

 Configuration of product cost controlling 

 Product cost controlling by order: Master data, actual posting, period-end closing 

 Sales order controlling with production 

 Configuration of sales order controlling 

 Sales order controlling without production (service) 

 Information system for product cost controlling 

 Profitability management in SAP S/4 HANA 

 Organizational structures and master data in profitability management 

 Actual posting to COPA 

 Planning and plan-integration 

 Reporting in COPA costing-based and COPA account-based 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Academia Sourcing and Procurement in SAP S/4HANA: TS450 + TS452 

(160 horas) 

 TS450

Sourcing and Procurement in SAP S/4HANA - Academy Part I 

A academia Sourcing and Procurement  em SAP S/4HANA é indicada para os alunos que desejam 

obter um conhecimento amplo e profundo das funções de gestão e gerenciamento de materiais no 

SAP S/4HANA e prepara o aluno para o exame de certificação (C_TS452). A academia está dividida 

em duas partes, na parte 1 (TS450) os participantes terão uma visão geral das funções, aplicações, 

bem como da configuração do sistema. 

Conteúdo 

 Navigation in SAP S/4HANA 

 Enterprise structure in procurement, and customizing of organizational units 

 Plain procurement processes 

 Master data in procurement: material, business partner supplier, info record, source list 



  
 

 Stock material compared with consumable material 

 Advanced transactions in procurement 

 Consumption-based planning and planning run 

 Sources of supply: info record, contract, scheduling agreement 

 Source determination: source list, quotation, special aspects 

 Optimized purchasing 

 Selected additional topics: user parameters, system messages 

 Document release procedure 

 Specific procurement processes: self-service process, invoicing plan, blanket purchase order 

 Reporting and analytics 

 Customizing for purchasing 

 TS452

Sourcing and Procurement in SAP S/4HANA - Academy Part II 

Na parte 2 (TS452) da academia Sourcing and Procurement  em SAP S/4HANA os alunos ampliarão o 

conhecimento das funções de gestão e movimentação de materiais no SAP S/4HANA, bem como das 

funções e configuração do sistema com mais profundidade. 

Conteúdo 

 Goods movements: goods receipts, stock transfers/transfers postings, goods issues 

 Reservations 

 Special forms of procurement: subcontracting, vendor consignment 

 Physical inventory 

 Analyses in Inventory Management 

 Further customizing for Inventory Management 

 Customizing for supplier master data 

 Invoice entry 

 Variances and invoice blocks 

 Subsequent debit/credit, delivery costs, and credit memos 

 GR/IR account maintenance 

 Customizing for material master data 

 Customizing for automatic account determination 

 Special features of material valuation 

 Case Study 

 

 

 

 



  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Academia Sales in SAP S/4HANA: TS460+TS462 

(160 horas) 

 TS460

Sales in SAP S/4HANA - Academy Part I 

A academia Sales em SAP S/4HANA é para novos consultores que desejam obter um conhecimento 

amplo e profundo das funções de vendas e distribuição no SAP S/4HANA e prepara o aluno para o 

exame de certificação (C_S4CS). A academia está dividida em duas partes, na parte 1 (TS460) os 

participantes terão conhecimento detalhado sobre personalização de processos de vendas e entrega, 

bem como das principais funções básicas e configuração do sistema. 

Conteúdo (principais tópicos) 

 Introduction to the Sales Process in SAP S/4HANA 

 Organizational structures in sales and distribution 

 Master data 

 Sales 

 Business Partners 

 Sales Customizing 

 Sales basic functions 

 Delivery processes and customizing 

 TS462

Sales in SAP S/4HANA Academy Part II 

Na parte 2 (TS462) da academia Sales em SAP S/4HANA os alunos ampliarão o conhecimento das 

funções de vendas e distribuição no SAP S/4HANA, bem como das funções e configuração do sistema 

com mais profundidade. Os alunos terão um conhecimento detalhado em vendas, personalização de 

preços e faturamento (customizing & billing), bem como de tópicos multifuncionais como processos 

de expedição (saída de mercadoria) e processos aATP (advanced Available-to-Promise). 

Conteúdo (principais tópicos) 

 Pricing 

 Billing 

 Cross Functional Topics 

 Advanced Available-to-Promise (aATP) in SAP S/4HANA 
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