
Leia o case e conheça
as vantagens de ter
a FH como parceira!

DEMAREST ADVOGADOS IMPLEMENTA
SAP S/4HANA E GUEPARDO
Atenta ao que há de mais tecnológico, o Demarest Advogados implementa o 
SAP S/4HANA e revoluciona a gestão tributária com a Solução Fiscal GUEPARDO.Nilson Busto
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A sinergia entre a FH e o 
Demarest Advogados foi 
essencial. Como somos o 

primeiro escritório jurídico a 
investir nesta tecnologia, 
uma plataforma de última 
geração, isso exigiu um 

trabalho detalhado, tanto 
nosso quanto da FH, a fim 

de entender as 
peculiaridades do nosso 

negócio e as nossas 
necessidades.
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A tecnologia que nos une, muda o mundo.

#CaseDeSucesso



Hoje o Demarest Advogados é um dos mais conceituados escritórios de advocacia 
do Brasil e está entre os maiores da América Latina. Ao longo de sua trajetória 

atuando nas mais diversas áreas do Direito, o escritório sempre manteve viva sua 
vocação de prestar serviços jurídicos com alto padrão de qualidade e excelência.

DEMAREST ADVOGADOS IMPLEMENTA SAP S/4HANA E GUEPARDO

Enxergar o que é novo faz parte do espírito 
pioneiro do Demarest Advogados. A escolha 
do SAP S/4HANA fez parte de um processo 
natural de inovação que estava no 
planejamento estratégico da empresa há 
anos. Dentre as opções avaliadas, o ERP de 
última geração da SAP é a única ferramenta 
que oferece informações analíticas com 
relatórios precisos, que embasam as 
tomadas de decisões e melhoram a 
performance. 

Primeiro case de SAP S/4HANA em um 
escritório de advocacia no mundo. Ao 
implementar o SAP S/4HANA, a Solução 
Fiscal GUEPARDO e o AMS suite (suporte 
pós implementação), a companhia unificou 
todas as informações em um mesmo banco 
de dados, trouxe respostas precisas e 
proporcionou mais segurança e eficiência 
interna.
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VISÃO GERAL

Segmento

Faturamento

Colaboradores

Localização

Site

Serviços

Não informado

Não informado

São Paulo, Campinas, Rio de 
Janeiro e Nova Iorque 

demarest.com.br

O escritório pesquisava há anos novas 
possibilidades tecnológicas. Ao realizar 
inúmeras buscas com diversos fornecedores, 
os produtos SAP foram considerados mais 
aderentes à operação. Porém, era preciso ter 
um parceiro que contasse com uma 
metodologia de implementação consolidada 
e testada em vários segmentos.

Em relação ao compliance fiscal, a ferramenta 
trouxe melhorias no controle dos processos 
internos, além de inibir qualquer tipo de fraude 
de terceiros. Uma vez que todos os dados 
ficam armazenados no mesmo banco de 
dados, o escritório passou a ter o controle 
total do negócio e de todas as informações 
que entram e saem.

# Compliance;

# Controle total do negócio;

# Excelência nas entregas das obrigações;

# Facilitação da gestão tributária;

# Redução de custos;

# Qualidade e consistência nos registros 
gerados;

# Processos e procedimentos bem definidos 
e automatizados;

# Redução de riscos operacionais;

# Mais autonomia para realizar análises de 
alto    desempenho;

# Segurança da informação.

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS


