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

JBS COUROS AUMENTA O CONTROLE
PRODUTIVO COM O SAP FIORI DA FH
Com know-how na implementação de projetos de sucesso, a FH implementou o 
SAP Fiori na JBS Couros, desenvolveu funcionalidades específicas e revolucionou
o modo da empresa controlar todas as etapas do processamento do couro.
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#CaseDeSucesso



A JBS criou sua divisão de couros em 2009, como uma importante parte de sua 
estratégia para agregar valor à cadeia produtiva. É a maior indústria de processamento 

de couros do mundo e produz couros nos estágios Wet Blue, Wet White, semi e 
acabado para os setores automotivo, moveleiro, de calçados e artefatos.

JBS COUROS AUMENTA O CONTROLE PRODUTIVO COM O SAP FIORI DA FH

Um dos pontos do sucesso da JBS Couros é 
zelar com eficiência todos os setores que 
atende, com dedicação à pesquisa e 
desenvolvimento, até a prestação de serviços 
e atendimento ao cliente final. E para que a 
empresa se tornasse uma das mais modernas 
do segmento, a tecnologia e a inovação 
devem integrar tudo o que diz respeito a 
controle, operação, vendas, compras, 
finanças, produção, estoque, custo, 
classificação, roteamento e planejamento.

Lidar com uma cadeia produtiva tão vasta é 
uma tarefa árdua, que exige profundo 
conhecimento de negócio. Com know-how 
em projetos de sucesso no segmento de 
curtumes distribuídos em 4 continentes, a FH 
implementou o SAP Fiori na JBS Couros, 
integrou as informações em uma base de 
dados confiável, proporcionou tomadas de 
decisões estratégicas e fez com que a 
companhia potencializasse seu controle 
produtivo, com visibilidade em todas as 
etapas.
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Por ser a maior indústria de couros do mundo, 
os desafios estão no nível de complexidade, 
quantidade de stakeholders e integração das 
máquinas de chão de fábrica. Para aprimorar 
o controle de processos, a JBS Couros 
precisava de um parceiro para integrar a base 
de dados mestres em uma solução intuitiva e 
que gerasse relatórios confiáveis, de modo 
que as informações detalhadas em tempo 
real pudessem estar à disposição para 
tomadas de decisões assertivas.

A solução veio por intermédio do SAP Fiori, 
que utiliza o que há de mais avançado em 
interface simplificada e elementos de design 
para uma melhor experiência do usuário (UX), 
e leva a experiência de software SAP da 
empresa para qualquer dispositivo.
A FH implementou o SAP Fiori na JBS Couros, 
aumentou o controle produtivo da empresa 
com informações seguras e em tempo real, 
além de proporcionar maior visibilidade nas 
etapas de todos os setores.

# Integração com SAP e utilização de todos 
os recursos da ferramenta;

# Rastreabilidade de todos os processos;

# Com interface simples e intuitiva, é capaz 
de classificar e planejar a capacidade 
produtiva e de armazenamento;

# Minimização de riscos dos usuários;

# Integração das máquinas de chão de 
fábrica com o SAP Fiori;

# Relatórios confiáveis que abrangem desde 
o estoque,    lista de materiais, índice de 
custo, produção, data, horário e todas as 
informações de couro;

# Flexibilidade nos pedidos e na produção.

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS


