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Nossa experiência
Hoje, a computação em nuvem permite que as 
organizações se adaptem às mudanças nos modelos  
de negócios, tanto do ponto de vista estratégico  
quanto operacional.

As organizações com uma estratégia de adoção da 
nuvem aprenderam que o valor real da nuvem surge da 
capacidade de delegar um contrato de nível de serviço 
(SLA) a uma solução abrangente, da infraestrutura 
ao aplicativo, em vez dos componentes. É também 
indiscutível que uma plataforma em nuvem reduz 
a complexidade e o custo total de propriedade e 
aumenta a confiabilidade, permitindo processos de 
desenvolvimento mais rápidos e reduzindo riscos. As 
organizações que adotam uma abordagem de sistemas 
em servidores locais perdem muitos dos benefícios da 
nuvem e caem em várias armadilhas.

No estado atual do mercado, nem todos os provedores 
de nuvem podem enfrentar o desafio de fornecer 
uma oferta integrada, e isso força as organizações a 
gerenciarem mais do que gostariam.

Proposição de valor da NetSuite
Como empresa líder de ERP em nuvem, a NetSuite 
não apenas defende a causa de fornecer uma 
verdadeira plataforma em nuvem, mas também se 
esforça continuamente para desenvolver uma suíte 
verdadeiramente integrada para nossa crescente base 
global de mais de 34.000 clientes.

Além disso, o modelo SuiteSuccess de envolvimento 
com o cliente vem ajudando milhares de novos clientes a 
implementar a plataforma com mais rapidez e a aproveitar 
as principais práticas de processos de negócios para criar 
e obter valor dentro da organização em muito menos 
tempo que as abordagens tradicionais.
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Neste documento, esperamos fornecer as ferramentas 
para que você mesmo analise como nossas várias 
ofertas de plataforma o ajudam a alcançar os objetivos 

da sua organização hoje, se adaptar a futuras 
interrupções do setor e obter uma economia de 20% a 
50% somente em TCO². 

“Embora muitas empresas ainda invistam em sistemas on-premises antiquados, 
as organizações mais voltadas para a tecnologia mudaram o foco para o SaaS 
e o software habilitado para nuvem. Esse foco é motivado pela necessidade 
de aplicativos de negócios flexíveis e ágeis que sejam relativamente fáceis de 
implementar, configurar e atualizar.” IDC1

Referência: HBR – O Guia do CIO para Computação em Nuvem

1 IDC MarketScape: Avaliação mundial de fornecedores para aplicativos ERP de manufatura habilitados para nuvem e SaaS 2019”,  
Reid Paquin, junho de 2019 
2 Hurwitz & Associates – O argumento convincente de TCO para computação em nuvem em pequenas e médias empresas

Multi-tenant 
Sem versão 
Projetada para a internet 
Flexível 
Escalável 

Nuvem Verdadeira







Single-tenant 
Bloqueio de versão 
Pré-internet 
Inflexível 
Não escalável 

Outra Arquitetura de Nuvem
Também conhecida como “nuvem privada”

ou “hospedada/híbrida”
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CAPÍTULO 1

NetSuite: O Valor de uma Verdadeira 
Plataforma em Nuvem – Principais Diferenciais

Software como um Serviço (SaaS)  
e Arquitetura multi-tenant

Por exemplo, com um provedor de nuvem verdadeira, 
todos os clientes geralmente acessam a mesma solução 
a partir da mesma nuvem. Isso fornece aos clientes 
acesso contínuo e instantâneo às últimas atualizações 
do produto. 

Software como um Serviço (SaaS)
O NetSuite é oferecido como Software como um Serviço 
(SaaS). Os aplicativos são acessados por meio de um 
navegador da Web ou aplicativo móvel.

Ao contrário do software on-premises, os clientes 
NetSuite não precisam se envolver com o gerenciamento 
da infraestrutura em nuvem subjacente, incluindo rede, 
servidores, sistemas operacionais, armazenamento e 
atualizações de aplicativos.

Arquitetura multi-tenant
O NetSuite tem uma única instância do aplicativo. 
Cada cliente pode fazer personalizações e 
configurações que são renderizadas em seu dashboard. 
Independentemente do que os provedores de outras 
arquiteturas de outras arquiteturas de nuvem disserem a 
você, uma plataforma multi-tenant é importante.

Single-tenant

Aplicativo separado, 
banco de dados  

separado

Multi-tenant 
Opção 1

Aplicativo compartilhado, 
banco de dados  

separado 

Multi-tenant 
Opção 2

Aplicativo compartilhado, 
banco de dados 
compartilhado
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Compartilhado

Dedicado

Provedor de serviços 

Nuvem Pública

Nuvem Híbrida

Local

Empresa
A

Organização

Nuvem Comunitária

Nuvem Privada

Empresa
A

Hospedada

Uso

Nuvem

Empresa
A

Empresa
B

Custo de licença (único) Médio Baixo-Médio Baixo

Custo de manutenção de software  
(custos operacionais/ano) Alto Médio Baixo

Custo de assinatura (custos operac./ano) Médio Baixo-Médio Baixo

Custo total de capital Alto Médio Baixo

Recursos de TI (Admin/Dev) Alto Médio-Alto Baixo

Hardware/armazenamento Alto Médio Médio

Custo de atualização Alto Médio Baixo

Cronograma de implementação 12-36 Meses 9-18 Meses 4-8 Meses

On-premises Hospedada Em nuvem
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Preservando seus investimentos em TI Existem três modelos de hub e spoke: 

1. Todas as unidades de negócios (matriz e subsidiárias) 
usam uma única instância do aplicativo.

2. O hub corporativo e o spoke da unidade de negócios 
usam o mesmo aplicativo, mas podem ter mais de 
uma instância.

3. As unidades de negócios escolhem uma solução 
spoke a partir de uma lista aprovada de soluções, 
o que permite às subsidiárias escolher a solução 
que melhor se adapte às suas necessidades. Por 
exemplo, unidades de negócios de um determinado 
local geralmente precisam lidar com práticas 
específicas de cobrança e pagamento de clientes e 
com requisitos regulatórios locais.

Nuvem Pública
O NetSuite é oferecido como uma implementação em 
nuvem pública e tem uma única instância do aplicativo. 
Isso se alinha à nossa estratégia de oferecer SaaS e 
uma arquitetura multi-tenant, que permite que nossos 
clientes de todos os tamanhos tenham a mesma versão 
do aplicativo globalmente e desfrutem dos benefícios 
da economia de escala, menor planejamento de 
capacidade, maior agilidade, escalabilidade e menores 
custos de TI.

Estratégia de ERP de duas camadas
O ERP de duas camadas é uma estratégia de negócios 
e de tecnologia que permite que as organizações 
mantenham seus investimentos nos sistemas ERP 
existentes, ou seja, SAP ou Oracle, e ao mesmo tempo 
implementem o ERP em nuvem, ou seja, NetSuite, em 
novas subsidiárias.

À medida que as grandes corporações se expandem e  
se reestruturam por meio de fusões e aquisições, 
tornando-se ainda maiores, uma das estratégias para 
preservar seus investimentos existentes em ERP é adotar 
uma abordagem chamada hub e spoke para ERP. 

“O NetSuite é nossa única fonte de 
verdade. Nossos funcionários estão 
muito satisfeitos com o NetSuite e 
sempre buscando formas diferentes 
de otimizar a solução.” Dent Wizard
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ERP/FMS CRM PSA

Conjunto de Aplicativos

Comercio RH Ecosistema 
1000+ Parceiros 
400+ SuiteApps

Benefícios Adicionais da Plataforma com Base no Conjunto de Aplicativos

Global 
Gerenciamento 
de localização

Móvel 
Tablets, Relógios  

iOS e Android

100% Navegador 
Independiente

Pesquisa Global 
Busca como 

Google

Relatórios 
Crie formulários 

e relatórios 
complexos

Ativos Digitais 
Gerencie dados 

não estruturados

SuiteSocial 
Ferramentas de 

colaboração

Plataforma SuiteCloud

SuiteScript 
Lógica e IU 

programáveis

SuiteTalk 
Integração de 
aplicativos na 

nuvem

SuiteAnalytics 
Business  

Intelligence  
integrada

SuiteBuilder 
Personalização 

“Apontar  
e clicar”

SuiteFlow 
Implementação  

de fluxo de 
trabalho visual

SuiteBundler 
Distribuição  

de aplicativos  
na nuvem

SuiteConnect 
Integração de 

dados na nuvem

Infraestrutura SuiteCloud

Escalabilidade 
Capacidade 
empresarial 

elástica

Segurança 
SSAE 16 

SOC1/ISAE 3402

Conformidade 
PCI DSS 

Tipo II SOX

Transparência 
Status do  
sistema e 

operações 24x7

Garantia 
Garantia de 

99.5% de tempo 
de atividade

Testes de processo 
Área restrita de  
pré-produção

Sem bloqueio  
de versão 

Atualizações 
noturnas

Análises
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Uma suíte integrada de aplicativos  
de negócios

Suíte integrada
Empresas de praticamente todos os setores usam 
software de negócios para gerenciar suas organizações, 
mas muitas ainda enfrentam dificuldades para gerenciar 
os custos de forma eficiente devido aos vários sistemas 
que causam gargalos no processo e problemas de  
produtividade dos funcionários.

As suítes integradas de software de negócios estão  
transformando a forma como as organizações  
funcionam, já que fornecem visibilidade em tempo  
real e a flexibilidade necessária para ver o que está  
acontecendo com os negócios a qualquer hora e em  
qualquer lugar.

Em um estudo sobre ROI da Nucleus Research,  
empresa de análise independente, os clientes que usam  
a suíte empresarial integrada em nuvem da NetSuite  
reduziram o tempo de fechamento financeiro em até  
50%, melhoraram a produtividade de vendas em  
12.5% e aumentaram o giro de estoque em 50%, entre  
outras eficiências.

Scorecard de avaliação de aplicativos de TI em nuvem – economia de TCO de 20% a 50%3

Custo Total de 
Propriedade

On-premises Desenvolvimentos em nuvem

Multi-tenant Híbrido

Custo de licença (único) $$ N/A $$

Custo de manutenção de software  
(custos operac./ano) $$$ N/A $$$

Custo de assinatura (custos operacionais/ano) N/A $$ $$

Recursos de TI (Admin/Dev)

Hardware/armazenamento $$$ $$ $$

Custo de atualização $$$ N/A $$

Implementação $$$ $ $$

Segurança $$$ $ $$

“O NetSuite OneWorld tem a flexibilidade que nos permite criar controles 
financeiros sobre a forma como fazemos negócios, em vez de tentarmos 
moldar nossos processos a um software inflexível.” Bankrate

3 Hurwitz & Associates – O argumento convincente de TCO para computação em nuvem em pequenas e médias empresas
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Nuvem On-Premises Hospedado/Hibrido

Agilidade de 
Negócios

Capacidade de implementar rapidamente novos modelos 
de negócios e produtos, realizar fusões e aquisições e 
concluir alienações de participação societária.

0K 26K 20K

Escalabilidade Capacidade de gerenciar o crescimento, criar novas 
instâncias, iniciar atividades internacionamente. 13K 25K 19K

Flexibilidade Capacidade de se adaptar a possíveis mudanças 
nos requisitos. 0K 12K 12K

Controle  
de versão

Capacidade de se manter atualizado com a versão 
mais recente do fornecedor de software. 0K 48K 36K

Configuração Permitir que usuários de negócios reconfigurem fluxos 
de trabalho fora dos parâmetros convencionais. 19K 38K 38K

Personalização Desenvolver novas funcionalidades não 
disponibilizadas pelo fornecedor de software. 24K 24K 30K

Riscos

Segurança 8K 25K 19.K

Disponibilidade 99.97% 99.97% 99.97%

Desempenho 

Tempo  
de retorno  Tempo para concretizar o valor do negócio. 0K 44K 44K

Possíveis investimentos adicionais para  
uma organização de US$ 10 milhões US$ 64.000 US$ 242.000 US$ 218.000

Funcionalidade 
abrangente

Boa 
funcionalidade

Média 
funcionalidade

Funcionalidade 
limitada

Sem 
funcionalidade

Scorecard de avaliação de aplicativos de negócios em nuvem – custos anuais ocultos de  
US$ 64.000 a US$ 242.0004

4 Exemplo de análise do NetSuite para uma empresa com receita de US$ 10 milhões
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CAPÍTULO 2

Scorecard de Avaliação

Empresas pequenas, médias e também as grandes 
organizações precisam de soluções de negócios que as 
ajudem a gerenciar as operações e os processos diários 
com mais eficiência. Ao mesmo tempo, precisam de 
insights e inteligência para se adaptar com sucesso a um 
ambiente de negócios fluido e garantir a conformidade 
com os requisitos regulatórios. Não é nenhuma surpresa 
que alguns dos líderes empresariais estratégicos com 
os quais interagimos avaliem suas plataformas de 
computação em nuvem não apenas com base nos 
critérios de TCO, mas também envolvam seus líderes 
operacionais de linha de negócios para participarem 
ativamente do processo de seleção para determinar 
o verdadeiro retorno sobre o investimento, alinhado à 
estratégia e aos objetivos da organização.

Nesta seção, apresentamos um scorecard típico 
de avaliação das necessidades dos negócios e um 
scorecard de custo total de propriedade que pode ajudar, 
pelo menos em um alto nível, a alinhar os requisitos 
de negócios e de TI, eliminar plataformas e soluções 
isoladas e justificar a necessidade de uma plataforma 
integrada e alinhada aos objetivos de negócios, podendo 
assim promover melhorias nos processos de negócios e 
preservar as avaliações da sua organização.

“O ROI do ERP em nuvem pode ser 
alcançado de forma relativamente rápida, 
e esse modelo de entrega proporciona 
redução de custos de TI e aumento da 
produtividade dos funcionários para 
uma grande variedade de organizações 
que o utilizam. As pequenas e médias 
empresas também podem obter 
outros benefícios importantes do ERP 
em nuvem, como maior precisão do 
inventário, maior satisfação do cliente e 
aumento das vendas.” Nucleus Research
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Capacitando a agilidade e a escalabilidade dos negócios

Agilidade dos negócios
$26.250 – $131.250*

Aumento de 1% na receita em 75% das receitas (US$ 7.5 milhões).

Permita que sua estratégia de negócios se expanda para novos mercados e canais.

* Exemplo de análise de custos ocultos para uma organização com receita de US$ 10 milhões, com margem bruta de 35%.  
O quadro inferior especifica outras suposições usadas para calcular os custos ocultos.

Benefícios Adicionais da Plataforma com Base no Conjunto de Aplicativos

Global 
Gerenciamento 
de localização

Móvel 
Tablets, Relógios  

iOS e Android

100% Navegador 
Independiente

Pesquisa Global 
Busca como 

Google

Relatórios 
Crie formulários 

e relatórios 
complexos

Ativos Digitais 
Gerencie dados 

não estruturados

SuiteSocial 
Ferramentas de 

colaboração

Plataforma SuiteCloud

SuiteScript 
Lógica e IU 

programáveis

SuiteTalk 
Integração de 
aplicativos na 

nuvem

SuiteAnalytics 
Business Intelligence 

integrada

SuiteBuilder 
Personalização 

“Apontar  
e clicar”

SuiteFlow 
Implementação  

de fluxo de 
trabalho visual

SuiteBundler 
Distribuição  

de aplicativos  
na nuvem

SuiteConnect 
Integração de 

dados na nuvem

Infraestrutura SuiteCloud

Escalabilidade 
Capacidade 
empresarial 

elástica

Segurança 
SSAE 16 

SOC1/ISAE 3402

Conformidade 
PCI DSS 

Tipo II SOX

Transparência 
Status do sistema e 

operações 24x7

Garantia 
Garantia de 

99.5% de tempo 
de atividade

Testes de processo 
Área restrita de  
pré-produção

Sem bloqueio  
de versão 

Atualizações 
noturnas
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Camada de serviço Usuários Armaz. de arquivos (GB) Linhas de transação mensais5

Standard 100 100 200.000

Premium 1.000 1.000 2.000.000

Enterprise 2.000 2.000 10.000.000

Ultimate 4.000 4.000 50.000.000

Total de linhas de transação por mês em todos os tipos de transação, na média dos últimos seis meses.

Escalabilidade
$25.000 – $50.000

Aumento da margem bruta de 35% para 36% a 37%.

Aumente suas receitas sem as limitações de um planejamento de capacidade de ERP on-premises.

5 Confidencial – © 2020 Oracle
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Permitindo a flexibilidade dos negócios e eliminando o bloqueio de versão

Flexibilidade dos negócios
$12.000 – $18.000

Redução do tempo para adicionar novas capacidades. 
160 horas por capacidade a US$ 75/hora.

Permita que sua estratégia de negócios se expanda 
para novos mercados e canais.

Controle de versão com bloqueio zero 
$48.000

320 horas a US$ 75/hora por atualização. Duas 
atualizações/ano feitas pela NetSuite.

O processo patenteado de “lançamento em fases” do 
NetSuite garante que 100% dos nossos clientes usem a 
mesma versão. A NetSuite planeja fazer duas atualizações 
principais por ano e pequenas atualizações contínuas 
ao longo do ano. Os clientes também têm a opção de 
obter acesso a uma versão prévia do lançamento. As 
personalizações certificadas prosseguem e os casos de 
uso de clientes são incorporados aos testes de controle  
de qualidade. 

“Conseguimos processar duas vezes 
mais transações no mesmo período 
de tempo.” Epec Engineered Technologies

SuiteBuilder
• Campos e registros  

personalizados
• Centros
• Funções
• Apontar e clicar

SuiteFlow
• Fluxo de trabalho 

personalizado
• Árvores de decisão
• Extensão com SuiteScript
• Apontar e clicar

SuiteScript
• Lógica de back-end 

personalizada
• IU personalizada
• Programação JavaScript 

padrão do setor

SuiteTalk
• Integração de aplicativos
• Autenticação baseada  

em token
• Suporte para personalizações
• Serviços Web baseados  

em SOAP
• REST do SuiteScript

SuiteAnalytics
• Análise em tempo real
• Construtor de relatórios
• Dashboards
• Pesquisas salvas
• SuiteScript e APIs WS
• SuiteAnalytics Connect: 

integração ODBC/JDBC

SuiteBundler
• Fácil empacotamento  

de aplicativos
• Implementação rápida
• Replicação de modelos  

de negócios
• Lançamentos gerenciados
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“O NetSuite foi projetado para durar, assim como meus sofás modulares.  
Os dois foram construídos para durar e são infinitamente adaptáveis.” Lovesac

Segurança e redundância incorporadas

SuiteCloud
$24.000 – $36.000

160 horas a US$ 75/hora por personalização. Execução 
e eliminação mais rápidas nas personalizações.

Com o SuiteCloud, você obtém o melhor dos dois 
mundos: centralização em uma suíte das principais 
funções, dados e análises de negócios para evitar 
confusões desnecessárias, além do sistema mais 
flexível para personalização, extensão, integração 
e desenvolvimento de ERP em nuvem, facilitando 
“integrações inteligentes” e colocando os processos  
de negócios que proporcionam vantagens competitivas 
no seu sistema de registro.

Segurança
$37.500 – $50.000

A análise pressupõe 1% de rotatividade de clientes 
devido a problemas de segurança (500 clientes e  
US$ 20.000 de receita/cliente).

A NetSuite emprega ferramentas de monitoramento  
24 horas por dia, controles e políticas rigorosas, além de 
contar com uma equipe de segurança permanentemente 
dedicada a garantir a máxima segurança (aplicativos, 
redes e dados) para seus clientes.

Isso resulta em benefícios para nossos clientes, que 
obtêm certificações de segurança rigorosas para seus 
aplicativos de negócios, e permite que eles aproveitem 
os controles de segurança, como instalações totalmente 
protegidas e gerenciamento do acesso físico, que são 
economicamente inviáveis com as implementações 
internas típicas on-premises.

Configure, personalize e execute

Estenda, Conecte  
e Integre a  

Qualquer Coisa

Aplicativos 
NetSuite

Plataforma SuiteCloud

ERP    |     SRP    |     Comércio    |     Específico para o setor

Seus aplicativos 
Personalizados

Construídos  
para Aplicativos 

NetSuite 

Crie seus Próprios 
Aplicativos e Processos  

no NetSuite

Duas atualizações significativas por ano. 
Personalizações e aplicativos são executados automaticamente  

na versão mais recente

Aplicativos Certificados 
Desenvolvidos pela 

Nossa Rede de Parceiros
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Desempenho para aumentar a produtividade

Disponibilidade
$0

A análise de benefícios pressupõe que o cliente avalie esse 
SLA para todas as plataformas que forem consideradas.

A NetSuite maximiza a disponibilidade dos aplicativos 
com a operação de vários data centers geograficamente 
separados. A redundância de data centers inclui 
espelhamento de dados, recuperação de desastres e 
failover. A NetSuite alcançou um registro histórico de 
tempo de atividade de 99.96% nos últimos cinco anos 
e garantia de tempo de atividade de 99.5%, sustentado 
por um compromisso de nível de serviço transparente. 
Para confirmar seu comprometimento, o compromisso 
de nível de serviço da NetSuite oferece um crédito de 
serviço se o compromisso de disponibilidade não for 
cumprido. O status do sistema está sempre visível  
em http://status.netsuite.com. 

Desempenho
$0

A análise de benefícios pressupõe que o cliente avalie esse 
SLA para todas as plataformas que forem consideradas.

O desempenho do aplicativo é fundamental para a 
NetSuite e para os nossos clientes. As ferramentas 
integradas de monitoramento de desempenho 
da NetSuite fornecem insights profundos sobre o 
comportamento do aplicativo e expõem detalhes 
granulares sobre métricas de desempenho.

Ano típico
Dados 
persistentes

de pesquisas 
processadasde solicitações 

da Web

+ 710 
bilhões

de linhas de 
transação

+ 26 
bilhões+ 3 PB + 1 trilhão
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CAPÍTULO 3

SuiteSuccess – do Zero para a Nuvem

SuiteSuccess – Tempo de retorno
A NetSuite reúne a experiência obtida com dezenas de 
milhares de implementações em todo o mundo ao longo  
de mais de duas décadas em um conjunto de práticas 
líderes. Tais práticas preparam um caminho claro para o 
sucesso e comprovadamente proporcionam rápido valor 
para os negócios. A implementação inteligente e gradual 
começa no contato de vendas e se estende por todo o  
ciclo de vida do cliente, para que haja perfeita  
continuidade desde as vendas até os serviços e  
o suporte.

A maioria dos fornecedores de ERP tenta resolver o 
problema de solução do setor com modelos,  
metodologias de implementação rápida e código 
personalizado. A NetSuite adotou uma abordagem  
holística para o problema e produziu conhecimento do 
domínio, práticas líderes, KPIs e uma abordagem ágil para 
a adoção do produto. Os benefícios são tempo de retorno 
mais rápido, maior eficiência dos negócios, flexibilidade e 
maior sucesso do cliente.

Dentro de cada oferta para o setor, a NetSuite construiu 
soluções microverticais exclusivas para atender às 
necessidades específicas do mercado. O SuiteSuccess 
tem mais de 7.000 clientes e vem se expandindo 
globalmente para mais setores e clientes atuais da 
NetSuite do que nunca.

“Nossa equipe da NetSuite foi 
simplesmente espetacular. Eles nos 
forneceram uma entrega tranquila, 
pontual e sólida do nosso novo ERP.” 
Lindemann Chimney
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CAPÍTULO 4

Próximas Etapas

Caminho Para Uma Parceria Estratégica 
A NetSuite está alinhada e comprometida com suas 
iniciativas de negócios. Como um parceiro estratégico, 
levamos essa responsabilidade extremamente a sério  
e estamos prontos para levar nosso conhecimento e  
nossa experiência de entrega de soluções em nuvem  
para sua organização.

Clientes NetSuite

Sugestões para as próximas etapas

• Planeje e agende uma avaliação de valor 
para confirmar e validar o valor que pode ser 
alcançado com a NetSuite.

• Estabeleça um patrocínio executivo conjunto 
para acompanhar e monitorar nossa  
parceria estratégica.
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Aviso de isenção de responsabilidade da 
NetSuite para suas perspectivas de valor
Esta apresentação e seu conteúdo constituem 
propriedade valiosa e confidencial da Oracle NetSuite 
ou de suas afiliadas, ou de seus fornecedores, conforme 
aplicável. A combinação específica de informações 
estabelecida nesta apresentação constitui informações 
confidenciais, mesmo que partes individuais desta 
apresentação possam ser consideradas não proprietárias. 
Ao analisar e acessar esta apresentação (ou parte dela), 
você reconhece que tal acesso e uso estão sujeitos aos 
termos do contrato mútuo de não divulgação existente 
entre as partes. Caso não exista tal contrato, ambas as 
partes concordam que, considerando o intercâmbio 
mútuo de informações confidenciais durante esta 
apresentação, seu acesso e/ou o uso de toda ou qualquer 
parte das informações contidas nesta apresentação 
está sujeito aos termos e condições do contrato de 
não divulgação proposto, localizado em www.netsuite.
com/termsofservice, e estritamente limitado aos usos 
especificamente autorizados.

Esta apresentação não pode ser reproduzida, publicada, 
disseminada ou divulgada sem nosso consentimento 
por escrito. Todas as informações fornecidas destinam-
se a fins de avaliação, somente “COMO ESTÃO”, SEM 
QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS 
DE QUALQUER TIPO.

Esta apresentação não pode responder por todos os 
riscos e outros fatores que possam afetar os resultados 
ou o desempenho, nem por alterações em suas práticas 
de negócios ou procedimentos operacionais que possam 
ser necessários para obter resultados ou desempenho, 
que estejam projetados ou implícitos nesta apresentação.

Esta apresentação e qualquer discussão paralela ou 
subsequente relacionada à esta apresentação têm 
propósito exclusivamente informativo e não constituem 
uma oferta, compromisso ou contrato com a NetSuite 
para fornecer quaisquer produtos ou serviços. Qualquer 
compromisso desse tipo exige que as partes firmem um 
“Contrato de Serviços de Assinatura NetSuite” vinculado 
ao fornecimento de produtos e serviços NetSuite.

Esta apresentação está sujeita a alterações a critério 
exclusivo da NetSuite.

Observações
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