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
horas de
consultoria em
soluções de
HCM

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

Conhecendo a Eurofarma
Fundada em 1972, a Eurofarma é uma das maiores indústrias farmacêuticas do Brasil.
Com capital 100% nacional, tem orgulho em ser a primeira multinacional farmacêutica
do País. Está presente em mais de 20 países e cobre 82% do mercado latino-americano.
É reconhecida pela comunidade médica e sociedade por promover o acesso à saúde e
qualidade de vida com um preço acessível, qualidade e tratamentos inovadores.
A Eurofarma valoriza como seu ativo mais importante o capital humano. O Grupo conta
com aproximadamente 6.700 colaboradores, sendo mais de 5.500 no Brasil. Tem
também a maior força de vendas e propaganda médica do mercado, com mais de 3 mil
colaboradores, que realizam aproximadamente 550 mil contatos médicos por mês.

+ 20 Países na América Central, Caribe e África
9 plantas Fabris na América Latina
100% brasileira
+ 200 projetos no seu pipeline

Nossa história com a Eurofarma
2015/2016/2017

2004
A EUROFARMA já utiliza SAP desde 2004, é um dos nossos primeiros
parceiros na plataforma SAP HCM, onde atendemos todos os
processos de OnPremise, dentro do nosso Portfólio de Serviços
temos contrato com o Suporte, onde essa contratação gera um
Baseline de horas mês para suprir as necessidades das áreas de RH.

Continuamos atuando como o parceiro responsável pelo suporte de toda
solução SAP HCM, implementando melhorias, atuando no suporte da
solução SAP Successfactors e em importantes projetos como
Implantação do eSocial uma entrega do Governo Federal.

E em 2014 fechamos a implantação do SAP SuccessFactors Gestão de
Desempenho, mais uma solução da Plataforma SAP, para atender todos
processos de metas e desempenho da Empresa, com isso fizemos mais
um contrato do Suporte, para dar continuidade no atendimento das
necessidades da solução.

2014

Atuamos em parceria com a Eurofarma desde 2013.

Cases

Fomos o parceiro escolhido para atuar na Sustentação SAP
HCM e SUCCESSFATORS, 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 com sua solução SAP HR e
satisfeito com a segurança e confiabilidade que o sistema
tem nas entregas das suas obrigações.

Sustentação da solução SAP (SAP HCM e SuccessFactors)
A Eurofarma é nosso parceiro desde 2013, onde atendemos toda a
Sustentação SAP HCM e SUCCESSFATORS.

Implementação do SAP SuccessFactors Gestão de Desempenho
Realizamos a implementação da solução SAP Gestão de Desempenho para
atender todos os processos de metas e desempenho para o RH.

Cases
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 do Empregador e Empregado para o governo.

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.

