
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 Porto Seguro

A Porto Seguro é uma empresa brasileira, localizada na região central da cidade de
São Paulo. Fundada em 1945, é reconhecida como uma das maiores seguradoras do
País, por sua atuação nos segmentos de Seguro Auto e Residência.

Além de atuar nos principais ramos de seguros patrimoniais e de pessoas, a Porto
Seguro oferece, por meio das 27 empresas que fazem parte do Grupo, mais de 50
produtos e serviços, como consórcios, soluções financeiras, proteção e
monitoramento, saúde ocupacional, entre outros.

A Porto Seguro é o conjunto de pessoas formado por seus funcionários, dirigentes,
acionistas, corretores, prestadores de serviços e parceiros de negócios que, individual
e coletivamente, se orientam pelos seus valores, exemplos e compromissos.

13 Mil Funcionários
16 Mil Prestadores                   

35 Mil Corretores parceiros
20 Milhões de clientes em todo o País
103 sucursais e escritórios regionais



2015

2014 2016

Iniciamos a parceria atuando em Sustentação Presencial e
Melhorias de toda solução SAP Successfators, com entrega de
mais de 5.000 horas de consultoria especializada.

Seguimos atuando como o parceiro responsável pelo suporte de toda
solução SAP SuccessFactors, implementando diferentes melhorias, com
entrega de aproximadamente de 16.000 horas de consultoria
especializada.

Continuamos atuando como o parceiro responsável pelo
suporte remoto de toda solução SAP Successfators,
implementando novos projetos como SAP SuccessFactors
PM&GM, com entrega de mais de 22.000 horas de
consultoria especializada.

Nossa história com a Porto Seguro

Em 2017 e 2018 focamos em entregas para Projetos e
Melhorias do sistema SAP Successfators para atender
demandas da área de RH, com foco em Inovação,
trabalhando em parceria com área de TI da Porto Seguro.

2017 e 2018



Cases

Atuamos em parceria com a Porto Seguro desde 2014.

Fomos o parceiro escolhido para sanar problemas e
melhorias dentro do sistema SAP Successfactors e para isso
realizamos um Diagnóstico da solução que foi
implementada em 2013, para os processos que compõe
toda a área de RH.

Entregamos para os nossos clientes, além de uma solução
sólida e integrada um caminho onde otimizamos tempo de
execução para garantir os melhores resultados.

Temos um cliente satisfeito com sua solução de RH e que
está a frente de um modelo de Inovação com as melhores
ferramentas do mercado.



Cases

Projeto Banco de Habilidades

Com este projeto a PORTO SEGURO tem como objetivo efetuar a
Implementação de base de dados Banco de Habilidades no SuccessFactors
Employee Profile

Projeto Roll-out LMS Núcleos

Com este projeto a PORTO SEGURO tem como objetivo efetuar o Roll-out do
SuccessFactors LMS para 21 Núcleos

Projeto Recrutamento para Gestores

Com este projeto a PORTO SEGURO tem como objetivo efetuar a
Implementação do módulo SuccessFactors Recrutamento para Gestores

Projeto Recrutamento Interno

Com este projeto a PORTO SEGURO tem como objetivo efetuar a
Implementação do módulo SuccessFactors Recrutamento Interno para os
funcionários da Matriz, São Paulo Capital e Grande São Paulo



Cases

Projeto GD2015 Objetivos

Com este projeto a PORTO SEGURO tem como objetivo efetuar a
Implementação do módulo SuccessFactors Goals para o ciclo 2015

Projeto GD2015 Competências

Com este projeto a PORTO SEGURO tem como objetivo efetuar a
Implementação do módulo SuccessFactors Performance para o ciclo 2015

Projeto GD2016 Objetivos

Com este projeto a PORTO SEGURO tem como objetivo efetuar a
Implementação do módulo SuccessFactors Goals para o ciclo 2016

Projeto GD2016 Processo de Desenvolvimento Contínuo

Com este projeto a PORTO SEGURO tem como objetivo efetuar a
Implementação do módulo SuccessFactors Desenvolvimento Contínuo para o
ciclo 2016



Cases

Projeto PDI

Com este projeto a PORTO SEGURO tem como objetivo efetuar a
Implementação do módulo Plano de Desenvolvimento Individual 2017

Projeto PLR 2017

Com este projeto a PORTO SEGURO tem como objetivo efetuar a
Implementação do módulo SuccessFactors Desenvolvimento para o ciclo
2017

Projeto HOME OFFICE

Com este projeto a PORTO SEGURO tem como objetivo efetuar a
Implementação do módulo SuccessFactors de Desenvolvimento de
treinamento On-Line para o ciclo 2018


