
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 EMBRAER

A EMBRAER é um conglomerado transnacional brasileiro, fabricante de aviões
comerciais, executivos, agrícolas e militares, peças aeroespaciais, serviços e suporte
na área.

A empresa tem sede em São José dos Campos, interior de São Paulo e possui diversas
unidades no Brasil e no exterior, inclusive joint ventures na China e em Portugal.

Em julho de 2018 a EMBRAER anunciou um acordo de intenções com a BOEING para a
criação de uma joint-venture com a fabricante americana de aviões. O acordo, que
envolve os ativos na área de aviação comercial da EMBRAER, cria uma joint venture
avaliada em US$ 5,26 bilhões, sendo que a BOEING vai deter 80% de participação no
negócio.



2019

2018

Iniciamos a parceria atuando em
Melhorias e Projetos de toda Solução SAP
HCM e SuccessFactors, com entrega de
mais de 2.000 horas de consultoria
especializada.

Continuamos estreitando nossa parceria,
ajudando na experiência dos empregados e
colaboradores da EMBRAER.

Nossa história com a EMBRAER



Cases

Atuamos em parceria com a EMBRAER desde 2018.

Fomos escolhidos para ajudar na estabilização da
ferramenta SAP Successfactors, aumentar sua utilização e
melhorar a experiência dos empregados.

Soluções focadas nas melhores práticas e suportadas por
desenho de processos foram de extrema importância para
atingimento dos objetivos. A utilização de projetos ágeis e
experiência dos consultores, permitiram acelerar as entregas.

Hoje temos um cliente satisfeito que já pode focar na
evolução da jornada do colaborador.



Cases

Melhorias

Colaboramos no dia-a-dia do cliente, buscando sempre melhorar os
processos e ferramentas. Sem deixar de trazer as inovações da ferramenta ao
nosso cliente.

Projeto de Gestão de Posição e Movimentação

Revisão e ajuste no processo de movimentação de pessoas. Buscamos
melhorar a experiência dos gestores bem como melhorar o todo o processo.

Melhorias Recrutamento 

Maximizamos o potencial da ferramenta, além de melhoramos a integração e
o fluxo do processo do Recrutamento.


