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

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE 
FATURAMENTO
Quando a FEMSA decidiu implementar as soluções de SAP para as áreas de 
vendas e distribuição com o intuito de aumentar a competitividade, escolheu a FH.
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 Atualmente, a flexibilidade, 
disponibilidade e os 

profissionais altamente 
qualificados fazem da FH o 

principal parceiro estratégico
da FEMSA.
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Fundada em 1995, a FEMSA é responsável por sua própria produção e 
engarrafamento, além de vender e distribuir bebidas no oeste de São Paulo e em todo 
o Estado do Paraná. Quando a FEMSA decidiu implementar as soluções SAP para as 

áreas de vendas e distribuição – atividades fundamentais para os negócios da 
empresa – escolheu a FH como parceira.

FEMSA IMPLEMENTA SISTEMA DE FATURAMENTO COM A FH

A FEMSA S.A. foi uma das primeiras 
empresas a implementar a solução SAP em 
sua área de vendas e distribuição. Em 2004, 
as soluções SAP já suportavam todos os 
processos de produção, embora ainda 
faltasse implementar a solução para as 
vendas e distribuição – atividades 
fundamentais nos negócios da FEMSA. A  

A FEMSA teve um dos maiores crescimentos 
de vendas da sua história com a 
implementação da solução. O número de 
notas fiscais emitidas por dia cresceu mais de 
60%, e a precisão das informações teve 
impacto positivo de mais de 30%. A FH 
implementou uma solução enxuta, que 
possibilitou ter um modelo que será usado 
durante os próximos anos, sem necessidade 
de interferência da consultoria. O custo total 
de propriedade foi otimizado, por se tratar de 
uma solução SAP Standard, já embutida nos
custos de manutenção de licenças SAP.
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A FEMSA trabalha com a emissão de milhares 
de notas fiscais, e o desafio era ter alta 
performance, atendendo aos requisitos legais 
da indústria brasileira de bebidas. Para tanto, 
foi realizada a substituição do sistema legado, 
que não dava uma integração suficiente com 
o restante do SAP que já estava instalado, 
porém, mantendo algumas particularidades 
da FEMSA. A agilidade na consulta de 
informações e redução de custos também 
estavam entre os objetivos.

FEMSA viu a necessidade de realizar emissão
das notas fiscais de uma forma rápida, 
cumprindo obrigações legais e em sincronia
com os processos logísticos. Vários trabalhos
desenvolvidos na FEMSA credenciaram a FH
para esta implementação, entre eles o fato de
ser considerada pela empresa uma de suas
parcerias mais estratégicas.

# Emissão das notas fiscais de forma rápida, 
cumprindo obrigações legais e em sincronia 
com os processos logísticos;

# Visibilidade imediata da gerência sobre os 
dados de vendas e quaisquer problemas 
que possam ocorrer;

# Acesso imediato dos gerentes executivos 
a informações completas e atualizadas, 
podendo administrar todas as operações da 
empresa com maior precisão;

# Habilitou a FEMSA para um dos maiores 
crescimentos de vendas de sua história.
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