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  Tudo aquilo que imaginamos 
para o projeto, a FH entregou 

rigorosamente no prazo e 
com a qualidade que 

esperávamos. E o mais 
importante: com zero impacto 

nas operações do grupo.
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GRUPO TIGRE REALIZA AMPLIAÇÃO NOS 
SISTEMAS SAP PARA SUPORTAR 
REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA COM A FH
Dando continuidade a seu planejamento estratégico, a maior empresa brasileira de 
produção de materiais para construção realizou uma reestruturação societária 
utilizando a solução inovadora apresentada pela FH.

#CaseDeSucesso



A Tigre é um dos maiores grupos empresariais brasileiros que produz materiais para 
o segmento de construção. Conhecida pela liderança e por possuir uma das marcas 

mais respeitadas em seu segmento, a empresa é destaque no lançamento de 
produtos e soluções inovadoras.

O Grupo Tigre, dando continuidade a seu 
planejamento estratégico, preparava-se para 
realizar uma reestruturação societária de forma 
efetiva, restrita a um determinado prazo e que 
não implicasse em impactos negativos para as 
áreas críticas da operação. Além disso, por ser 
agressiva em novas aquisições, a companhia 
buscava formas mais simples e rápidas, que 
impactassem na redução de custos para 
conectar novas empresas e outros negócios 

O Grupo Tigre identificou a necessidade de 
realizar uma reestruturação societária de forma 
efetiva, restrita a um determinado prazo e que 
não implicasse em impactos negativos para as 
áreas críticas da operação. Além disso, por ser 
agressiva em novas aquisições, a companhia 
buscava formas mais simples e rápidas, que 
impactassem na redução de custos para 
conectar novas empresas e outros negócios 
próprios aos sistemas utilizados pelo grupo.

DESAFIOS CASE DE SUCESSO

VISÃO GERAL

Segmento

Faturamento

Colaboradores

Localização

Site

Indústria

Não informado

7 mil

Joinville/SC

tigre.com.br

O grande desafio do projeto, chamado Uma 
só Tigre, era adaptar a estrutura societária 
vigente na época para o novo formato adotado 
pela empresa, respeitando todas as 
legislações e regras fiscais e contábeis. Tudo 
isso, com prazo máximo de finalização para o 
escopo desenhado em apenas nove meses.

próprios aos sistemas utilizados pelo grupo.
Neste cenário, a FH implementou a 
funcionalidade Segmentos, que possibilitou o 
agrupamento de todos os negócios 
relacionados a segmentos separados sob o 
mesmo CNPJ, em um formato em que a 
empresa ainda não conhecia e surpreendeu a 
todos pela eficiência e simplicidade.

# Solução contábil do grupo unificada;

# Rápida integração com sistemas externos 
de novas empresas;

# Rápida expansão da força de vendas;

# Força de vendas conta com as mesmas 
informações em todos os locais;

# Possibilidade de conectar os sistemas de 
novas empresas adquiridas em menor 
tempo.

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS

MUDANÇA EM TODA A ESTRUTURA CONTÁBIL NOS SISTEMAS SAP


