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Seidor revalida SAP Pinnacle Award como principal
partner no campo das PMEs
Pelo segundo ano consecutivo, a empresa recebe este prémio em reconhecimento da
sua contribuição desempenho das PMEs.
É também o quinto ano consecutivo em que a Seidor recebe um SAP Pinnacle Award
nas suas diferentes categorias.
United VARs, a maior aliança mundial de parceiros da SAP, da qual Seidor é membro
fundador, foi premiada com o Pinnacle Award na categoria SAP Global Platinum
Reseller.
2 de julho de 2020- Seidor, consultora multinacional especializada em soluções e serviços
tecnológicos, recebe pelo segundo ano consecutivo o SAP Pinnacle Award, na categoria
SAP ERP Partner of the Year – Small and Midsize Companies, em reconhecimento pela
sua contribuição no espaço das PMEs.
É também o quinto ano consecutivo que a Seidor recebe o SAP Pinnacle Award nas suas
diferentes categorias: SAP ERP Partner of the year - Small and Midsize Companies em
2019; Partner of the year - Analytics & Insight em 2018; SAP Business One em 2017; e
Value-Added Reseller em 2016.
Desta forma, a Seidor conta já com seis Pinnacle Awards uma vez que em 2014 venceu a
categoria de Cloud Value-Added Reseller.
A SAP atribui estes prémios anualmente aos principais parceiros que se destacaram no
desenvolvimento e crescimento da sua parceria, assim como no apoio aos clientes para
melhorar o rendimento das suas empresas através da tecnologia.
Os vencedores e finalistas das 34 categorias foram escolhidos com base em
recomendações por especialistas da SAP, clientes e indicadores de desempenho.
“O nosso setor sofreu muitas mudanças na última década, mas o que não mudou foi a forma
e escala do nosso ecossistema”, refere Jennifer Morgan, co-CEO da SAP. “As nossas
alianças com os parceiros permitem-nos fazer parte de uma conversa mais ampla – e o seu
impacto é evidente e critico para o sucesso dos nossos clientes”.
Christian Klein, co-CEO da SAP, acrescenta: “Os parceiros são o coração e alma da nossa
visão para uma Empresa Inteligente e desempenham um papel importante ao transformar
essa visão em realidade para os nossos clientes. Esperamos entregar em conjunto sucesso
aos nossos clientes através do nosso ecossistema – agora e no futuro”.
Alejandro Daniel, Vice-Director Executivo da Seidor, refere: “Para a Seidor é uma grande
honra receber um novo Pinnacle Award que representa o reconhecimento da nossa trajetória
e reforça o nosso compromisso com uma estratégia com base no foco no cliente e na
excelência na execução”.
“Mais um ano, a SAP reconhece o compromisso e liderança da Seidor no apoio às PMEs a
tornarem-se mais eficientes utilizando o SAP Business One”, destaca Carlos Iribarren,
Diretor Comercial da Divisão SAP Business One na Seidor.
Os SAP Pinnacle Awards reconhecem a contribuição dos parceiros SAP, a sua dedicação
e trabalho de equipa, abordagem inovadora e capacidade de desafiar a realização de ações
que ajudam os clientes a alcançar os seus objetivos. A Seidor é um dos 27 parceiros que se
destacam em todo o mundo e que a SAP reconhece com este prestigiado prémio.
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Em simultâneo, a United VARS, a maior aliança mundial de parceiros da SAP, recebeu o
Pinnacle Award na categoria SAP Global Platinum Reseller of the Year. Devido a uma
rede internacional de mais de 50 empresas que oferecem soluções SAP, a United VARs
presta apoio tecnológico em mais de 100 países em todo o mundo. A Seidor é membrofundador e constitui a única empresa com capital espanhol que faz parte desta aliança.
Sobre Seidor:

Seidor é uma consultora tecnológica que oferece um amplo portefólio de soluções e serviços: consultoria,
implementação, desenvolvimento e manutenção de aplicações e infraestrutura e serviços de outsourcing.
Com uma faturação de 464 milhões de euros em 2019 e uma equipa formada por mais de 4.800
profissionais especializados, a Seidor tem presença direta em 40 países na Europa, América Latina,
Estados Undos, Médio Oriente e África, prestando serviço a mais de 8.000 clientes. A consultora é
parceira dos principais líderes tecnológicos, onde se destaca a SAP, Microsoft, IBM e Adobe. Além disso,
é sócia-fundadora da UnietdVVARs, Platinum Partner da SAP.

