
Conhecendo a Strong Soluções em RH

Somos uma empresa especializada em unir Processos,
Tecnologia e Pessoas com foco na melhoria da Gestão de
Capital Humano, utilizando soluções de software SAP HCM
– On-premise e Success Factors.

Entregamos as melhores soluções tecnológicas, utilizando
os mais competentes profissionais do mercado,
permitindo às áreas de Gestão de RH produzirem um
impacto relevante nos resultados de nossos clientes.

Nosso maior objetivo é criar parcerias estratégicas com
nossos clientes, parceiros e colaboradores, buscando o
equilíbrio perfeito nas relações de longo prazo.

Buscamos apoiar nossos clientes na inovação de seu
negócio, através do uso intensivo de soluções em nuvem.
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Conhecendo a OUROFINO
Formada por um Grupo de diferentes segmentos;

Nossa história está alicerçada no DNA inovador de seus fundadores, Norival Bonamichi
e Jardel Massari. Desde o nome, uma homenagem ao distrito mineiro de Ouro Fino em 

que os dois foram criados, até o estilo prático e eficiente de trabalho, têm como 
referência estes dois empreendedores que iniciaram a trajetória empresarial em 1987.

Um dos grandes desafios mundiais da agricultura é produzir alimentos para uma 
população que tem crescido aceleradamente nas últimas décadas. Aliás, aumentar a 

produção mundial de alimentos talvez seja um dos grandes desafios do mundo para os 
próximos anos. Nesse cenário, o Brasil desponta com potencial para ser um dos grandes 

protagonistas na produção mundial de alimentos.
Assim, surge a Ourofino, uma empresa brasileira com mais de 30 anos de experiência no 
agronegócio, que tem como propósito Reimaginar a Agricultura Brasileira, contribuindo 

assim para o desenvolvimento do setor e do país.

A Ourofino Saúde Animal é composta por diferentes empresas que atuam na fabricação 
e na distribuição de produtos veterinários nos segmentos de animais de produção e 

pets. Nossa sede, em uma área de 180 mil metros quadrados, em Cravinhos (SP), abriga 
o complexo industrial que está entre os mais modernos do setor.



2015

2014 2016/2017

Continuamos atuando como o parceiro responsável pelo suporte de toda
a solução SAP HCM e Suporte da solução SAP SuccessFactors,
implementando melhorias, com entrega de mais de 14.000 horas de
consultoria especializa.

Continuamos atuando como o parceiro responsável pelo suporte
de toda solução SAP HCM, implementando melhorias, atuando
no suporte da solução SAP SuccessFactors, com entrega de mais
de 6.300 horas de consultoria especializada.

Nossa história com a OUROFINO

Seguimos atuando como o parceiro responsável pelo
suporte de toda solução SAP HCM e Suporte da solução
SAP SuccessFactors, implementando diferentes melhorias,
com entrega de aproximadamente de 12.000 horas de
consultoria especializada.

2018/2019

Iniciamos a parceria atuando no suporte de toda solução SAP
HCM On-Premise, com entrega de mais de 3.500 horas de
consultoria especializada.



Cases

Atuamos em parceria com a Ourofino desde 2014.

Fomos o parceiro escolhido para atuar na Sustentação SAP
HCM, por possuir uma equipe de atendimento com
profissionais altamente qualificados e com grandes
conhecimentos no negócio do nosso cliente.

Estamos sempre a frente com os nossos clientes por pensar
nas melhores soluções e práticas do mercado, mantendo
um ganho na otimização dos processos e obtendo uma área
mais satisfeita.

Temos um cliente comprometido e satisfeito com sua
solução de RH e tranquilo que suas obrigações serão
cumpridas.



Cases

Realizamos a implementação de Novas Filiais adquirida pelo crescimento da
OUROFINO, onde os impactos ocorrem em todas as áreas e estrutura dentro
do SAP HCM.

Implementação de Novas Filiais

Sustentação da solução SAP (SAP HCM e SUCCESSFACTORS)

Criamos um Programa para realizar as aprovações dos Gestores onde gerou
um grande benefício para área de negócio com grandes funcionalidades.

Desde o projeto implementado passamos a ser os parceiro oficial para
sustentação da solução SAP HCM, onde desde 2015 passamos também a ser
os responsáveis pela sustentação de todas as necessidades SAP
SuccessFactors.

Implementação de Melhorias no Time

Implementação de Melhorias no SuccessFactors
Efetuamos um pacote de melhorias na ferramenta do SuccessFactors dentro
do módulo de PM/GM, onde a área de negocio ganhou em funcionalidades,
otimização e desempenho dentro da ferramenta.


