O conhecimento da equipe e
o comprometimento da FH
fizeram do projeto de NF-e
um sucesso absoluto.
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NOTA FISCAL ELETRÔNICA COM A FH

A FH tem se demonstrado um
parceiro estratégico para o
Grupo Boticário, na
implementação do projeto de
NF-e, a atitude demonstrada
pela equipe foi fundamental
para o sucesso do projeto.
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Quando o Grupo Boticário decidiu simplificar as suas obrigações fiscais, optou por
implementar uma solução com a FH.
A tecnologia que nos une, muda o mundo.
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Leia o case e conheça
as vantagens de ter
a FH como parceira!

#CaseDeSucesso

GRUPO BOTICÁRIO IMPLEMENTA SOLUÇÃO DE NF-e COM A FH
Com mais de 3900 pontos de venda no Brasil e também no exterior, o Grupo
Boticário é a maior rede de franquias em perfumarias e cosméticos do mundo. Há 11
anos estabeleceu parceria com a FH para projetos de consultoria SAP.

O Grupo Boticário oferece soluções completas
de beleza e encanta consumidores há 37
anos. Uma das unidades de negócio do Grupo
Boticário é a empresa O Boticário, maior rede
de franquias de perfumaria e cosméticos do
mundo.
Para cumprir as obrigações fiscais do Grupo
Boticário, o projeto de Nota Fiscal Eletrônica
trouxe
simplicidade,
consolidando
os
documentos fiscais em uma base única de

referência
com
a
possibilidade
do
acompanhamento das operações em tempo
real.
Parceira desde a implementação do sistema
R/3 e com vários cases de sucesso em
projetos, a FH, com sua equipe altamente
qualificada para projetos em diversas
ferramentas SAP, como ECC, CRM, BW,
Portal, PI, entre outros, foi selecionada como
fator de sucesso.
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# Implementar uma solução robusta capaz de
processar a emissão de mais de 40 mil notas
fiscais mensais;
# Realizar com agilidade os testes de validação
nas diversas empresas do Grupo para cumprir
o cronograma do projeto;
# Atender a legislação fiscal com atenção às
demandas específicas do Grupo Boticário;
# Cumprir o prazo legal evitando multas e
impacto na operação do Grupo.

CASE DE SUCESSO
A FH realizou um estudo detalhado do
processo do Grupo Boticário para entender as
especificidades da operação e criou uma
estratégia para os testes de validação. A
utilização do conhecimento adquirido em mais
de 14 implementações de Nota Fiscal
Eletrônica, garantiu a eficiência operacional do
sistema, estreitando ainda mais a relação de
confiança entre FH e o Grupo Boticário.

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS
# Redução de 20% no custo de
manutenção;
# Aumento de 42% na performance
operacional;
# Redução de 60% no custo de
armazenagens;
# Agilidade nos processos de auditoria.
# Diminuição da armazenagem física dos
documentos fiscais;
# Eliminação de inconsistências fiscais nas
barreiras;
# Otimização do tempo de liberação de
carga;
# Redução de mão-de-obra pela
automação de processos;
# Aumento de performance.

