
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.

de 150 
projetos 

executados junto 
com seus clientes 

e parceiros

de 550.000 
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consultoria em 
soluções de 

HCM

de 50 clientes
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todo o Brasil
e exteriorde 50.000 horas 

investidas na 
formação da 

equipe



Conhecendo a BRASKEM

Criada em agosto de 2002 pela integração de seis empresas da Organização Odebrecht e do 
Grupo Mariani, a Braskem é, hoje, a maior produtora de resinas termoplásticas nas 

Américas  e a maior produtora de polipropileno nos Estados Unidos. 

A Braskem atua com foco na parceria e proximidade com seus Clientes e no fortalecimento 
de toda a cadeia petroquímica. Por meio de seus escritórios nas Américas, na Europa e na 

Ásia, a Braskem atende clientes em mais de 70 países.

Braskem utiliza a tecnologia e a inovação para alcançar o desenvolvimento sustentável. O 
nosso propósito é melhorar a vida das pessoas criando as soluções sustentáveis da química 

e do plástico e a nossa visão estratégica é ser a líder mundial da química sustentável.

+ 70 Países na América Central, Europa 
40  Unidades industriais                    

+ 16 milhões de produção/ano
+ 8 mil Integrantes no mundo



2016/2017

2014/2015 2018/2019

A BRASKEM e STRONG iniciou a parceria através de um contrato de
Alocação T&M na plataforma SAP HCM, onde atendemos todos os
processos de On Premise, com atendimento presencial, para suprir
as necessidades das áreas de RH, com entrega de quase 1.800 horas
ao ano de consultoria especializada.

Continuamos atuando como o parceiro T&M, implementando melhorias,
e atuando em todas as Fases da entrega do Projeto eSocial. E em 2019
tivemos uma conquista de um contrato de Baseline com a nossa
Sustentação SAP HCM, devido a grandes entregas feita na BRASKEM.

E em 2016/2017 fechamos a implantação do SAP ESOCIAL, uma entrega
do Governo Federal e mais uma solução da Plataforma SAP, onde
atendemos desde a primeira Fase do projeto com alocação T&M.
Seguimos com atendimento de Alocação T&M com foco na Folha Brasil.

Nossa história com a Braskem



Cases

Atuamos em parceria com a Braskem desde 2014.

Fomos o parceiro escolhido para atuar na Alocação T&M,
por possuir uma equipe de atendimento com profissionais
altamente qualificados e com grandes conhecimentos no
negócio do nosso cliente.

Estamos sempre em busca das melhores soluções e
práticas do mercado, mantendo um ganho na otimização
dos processos e obtendo uma área mais satisfeita.

Com um sistema confiável e comprometido em sempre
entregar as obrigações dos seus clientes, conseguimos
manter um cliente sempre satisfeito.



Cases
Melhorias em SAP HCM

Implementamos ao longo do tempo melhorias dentro da plataforma SAP
HCM, levando sempre a inovação e automatizando rotinas operacionais,
trazendo ganho de performance e segurança em alguns processos.

Alocação T&M dentro solução SAP (SAP HCM)

Temos um contrato Guarda-Chuva de Alocação T&M para atender toda folha
Brasil desde 2014.

Implementação do eSocial

Realizamos a implementação desde a primeira Fase do Projeto eSocial um
requisito Legal onde a empresa informará dentro de um único Sistema todas
as informações dos seus colaboradores para o governo.

Sustentação da solução SAP (SAP HCM)

Nossa ultima conquista dentro da Braskem, após a entrega do projeto eSocial
Folha de pagamento, fechamos um contrato de Sustentação para atender
demandas do esocial e folha Brasil.


