Maior abrangência,
demonstração de
conhecimento técnico,
empatia na parceria,
experiência de mercado
junto a um time sênior foram
fatores decisivos durante a
escolha da FH.
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BELAGRÍCOLA IMPLEMENTA SAP S/4HANA,
MDG E GUEPARDO COM A FH

A parceria com a FH foi muito
importante para entregarmos
com sucesso um projeto
desta complexidade.
Agilidade nas decisões e um
corpo técnico engajado
fizeram toda a diferença.
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A FH foi escolhida como parceira devido a soma de reconhecimento técnico,
expertise tributária, capacidade de entrega e por ter o selo Recognized Expertise in
SAP S/4HANA.

A tecnologia que nos une, muda o mundo.
+ 55 41 3593-3200 | comercial@fh.com.br

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

#CaseDeSucesso

BELAGRÍCOLA IMPLEMENTA SAP S/4HANA, MDG E GUEPARDO COM A FH
A Belagrícola é uma das maiores provedoras de soluções para o produtor, com um
portfólio de produtos e serviços baseado na tecnologia. Considerada como um dos
maiores players do agronegócio nacional, ampliou suas atividades para o mercado
internacional, sempre reforçando seu DNA: inovação, paixão e parceria.
Há alguns anos a Belagrícola vem investindo
em melhorias nos processos internos e na
governança. Por estar em um processo de
expansão, a plataforma SAP S/4HANA foi
escolhida por contribuir na melhoria de
produtividade e eficiência, uma vez que a base
de dados estruturada proporciona análises
precisas e segurança na operação, com
possibilidade de controle total do negócio.

Além disso, para potencializar as entregas das
obrigações ao Fisco, o GUEPARDO
mostrou-se como a Solução Fiscal mais
aderente à realidade da companhia, visto a
quantidade e complexidade dos reports
eletrônicos, bem como pela capacidade de
cruzar as informações de maneira consistente
e assegurar arquivos otimizados.
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CASE DE SUCESSO
PROJETO EVEREST

Para a substituição do sistema de gestão, a
Belagrícola precisava de um parceiro
certificado que simplificasse processos na
unificação de todas as informações no
mesmo banco de dados, além de impulsionar
a competitividade e garantir o compliance nas
entregas das obrigações ao Fisco.

Além do SAP S/4HANA e do GUEPARDO, o
projeto conta com uma solução de
gerenciamento e governança de dados – SAP
MDG (Master Data Governance) e uma
ferramenta de análise quantitativa de previsões,
relatórios financeiros e orçamentos – SAP BPC
(Business Planning & Consolidation).

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS
# Decisões inteligentes baseadas em
informações precisas e em tempo real;
# Ganho na eficiência, performance e
produtividade;
# Melhorias nos processos internos e na
governança dos dados;
# Segurança
informações;

e

# Integração
globais;

com

confiabilidade
outras

plataformas

# Controle total do negócio;
# Análises quantitativas de previsões;
# Aumento da competitividade.
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