
SIDERURGIA
setor

Uma das maiores siderúrgicas do país, detentora de 5 empresas, que atua desenvolvendo 
soluções para indústrias de diversos setores, como automobilística, petrolífera, eletrodomésticos, 
dentre outros.

EMPRESA

Com aproximadamente 13 mil funcionários e 410 gestores, a empresa possui um desafio 
em relação ao tempo e assertividade nas tomadas decisões de gestão de talentos. Existe 
um grande volume de dados disponíveis, mas a análise e interpretação das informações 
é feita manualmente pelas equipe de RH da área do Centro de Expertise (CE), 
responsável por desenvolver programas de gestão de pessoas, alinhados às melhores 
práticas do mercado e, da área de Business Partner (BP), que são os profissionais que 
atuam nas áreas de negócio junto aos gestores, aplicando os programas na área de RH, 
para reter, engajar e desenvolver os talentos. 

Essas equipes atuam com base em relatórios e informações, extraídas e elaboradas a 
partir de dados do sistema SAP (versões distintas e não integradas entre empresas) e 
SUCCESS FACTOR, além de planilhas de Excel. Este processo de compilação das 
informações de cada colaborador é moroso e pouco efetivo.  

Adicionalmente, a cada dia o BP tem sido mais demando por conta dos novos 
programas da área de recursos humanos que a empresa tem retomado e 
implementado, tais como: recrutamento internos, educação continuada, avaliação de 
desempenho, desenvolvimento de lideranças, job rotation, dentre outros. Isso 
aumentou consideravelmente a carga de trabalho da equipe de RH.

A empresa busca soluções que permitam realizar uma análise e interpretação dos 
dados integrados de seus colaboradores de forma rápida e assertiva, para reduzir o 
tempo e subjetividade das decisões. 

DESAFIO

“Como uma das maiores siderúrgicas do país, 
com mais de 13 mil colaboradores, pode tomar 
decisões mais rápidas e assertivas na gestão 
de pessoas?”



1.

Big data
Data Analytics
Comunicação e interação para equipe interna
Automatização de processos
Inteligência artificial
People Analytics
Outras tecnologias que otimizem a análise de desempenho dos colaboradores

ÁREAS DE INTERESSE

BUSCA DE SOLUÇÕES

Reduzir as atividades operacionais da equipe de gestão de pessoas

Gerar análises automatizadas que mostrem a situação e potencial de cada colaborador

Aumentar a assertividade dos indicadores para reduzir a subjetividade das conversas 
entre BP e gestor

Mensurar o valor gerado pelas pessoas na empresa

Reduzir o tempo de tomada de decisão dos gestores e BP para o desenvolvimento de 
pessoas

RESULTADOS ESPERADOS

CONTATO

O HUB Minas Digital é um projeto que identifica desafios em grandes empresas 
e as conecta com startups ao redor do mundo capazes de implementar soluções 
inovadoras em projetos piloto remunerados. 

O HUB MINAS DIGITAL 

Se você possui ou conhece uma potencial solução para este desafio, entre em 
contato com adler.castro@hubdigital.mg.gov.br com a sua indicação.
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