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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soluções de
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de 50 clientes
atendidos em
todo o Brasil
de 50.000 horas e exterior
investidas na
formação da
equipe

Conhecendo a NEXA
Uma mineradora global que faz parte da Votorantim e do dia a dia da sociedade
desde 1956. Começamos no mercado de metais não ferrosos com a Companhia
Mineira de Metais e hoje somos uma das principais mineradoras do mundo e com
uma posição de liderança na América Latina. Acreditamos que extraindo o melhor do
presente, criamos um futuro melhor para todos nós. A Nexa é uma mineradora global
e faz parte do conglomerado de empresas investidas da Votorantim. Uma equipe que
busca a excelência e acredita no que faz. Uma empresa que acredita que a mineração
é a base para a evolução da sociedade. O ingrediente fundamental que vai sustentar a
essência dos produtos e serviços que precisamos para nos desenvolver.

Principais Unidades:
Peru: El Porvenir, Atacocha, Cerro Lindo, Florida Canion,
Shalipayco, Cajarmaquilla, Magistral, Pukaqaqa e Hilariõn.
Brasil: Vazante, Aripuanã, Morro Agudo, Três Marias, Juiz de Fora
e Caçapava do Sul,
Escritórios: Brasil, Luxemburgo, Peru, EUA e China

Nossa história com a
2018
Iniciamos a parceria atuando no
Projeto de PM&GM, fazendo a
diferença e conquistando a área de
DHO.

Recebemos a noticia que somos os ganhadores do Projeto de
Implementação do Employee Central. O maior projeto da área
de DHO em 2019. A escolha do parceiro e foi feita em 2018,
com inicio de algumas atividades, mas grande parte do projeto
é agora em 2019. Junto com o projeto temos a Sustentação de
todos ambiente SuccessFactors que inicia após a conclusão do
projeto.

2019

Atuamos em parceria com a Nexa desde 2018.

Cases

Fomos o parceiro escolhidos para iniciar o projeto nos processos
de PM&GM do SuccessFactors. A harmonia e confiança com a
área de DHO foi identificada no primeiro momento e na
sequencia recebemos o chamado para fazer parte do maior
projeto de TI na área de DHO, a Implementação do Employee
Central.

Entregamos para nossos clientes e parceiro, além de uma
solução sólida, melhores processos que trouxe otimização
da sua operação e desde então, passamos a ser
responsáveis por o suporte toda sua solução SAP.
Hoje temos um clientes satisfeito com sua solução de RH e
segura que todas suas obrigações de pagamentos com seus
colaboradores serão cumpridas.

Projeto UpSuccess
Com este projeto a NEXA RESOURCES tem como objetivo a adequação da sua
ferramenta de Gestão de Metas e Desempenho, com o intuito de utilizar das
melhores práticas de mercado e também usufruir da ferramenta SuccessFactors
na sua totalidade, haja visto que grande parte das funcionalidades
disponibilizadas nos mais variados releases não foram aplicadas na NEXA

Projeto Saneamento SAP HCM

Cases

Com este projeto a NEXA RESOURCES tem como objetivo o Saneamento de Dados
Mestres de RH (OM), contemplando Brasil, Peru, Luxemburgo e EUA

Implementação do SAP SuccessFactors Employee Central
Com este projeto a NEXA RESOURCES tem como objetivo a adequação da sua
ferramenta de gestão de força de trabalho para a otimização dos seus processos e
para isso planeja a implantação da solução integrada Employee Central da SAP
SuccessFactors, visando atingir um alto nível de satisfação dos usuários e
compliance dos seus processos com a organização

Trust Adivisor no projeto eSocial
Iniciamos com alocação Time&Material para execução e auxilio nos
desenhos/layouts para entrega dos eventos. O envolvimento do consultor e
conhecimento foi fundamental para conquistar o cliente que hoje “exerga” como
o grande conhecedor dos processos e soluções que perneiam o eSocial SST.

