O Grupo Boticário buscava
no mercado uma solução
única que auxiliasse no
gerenciamento e também
nos planejamentos fiscal e
tributário.

GUEPARDO É A SOLUÇÃO FISCAL DO GRUPO
BOTICÁRIO
Henrique Adamczyk
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Quando o Grupo Boticário decidiu que precisava implementar um sistema com
mais velocidade para a gestão fiscal, escolheu o GUEPARDO, solução certificada
pela SAP e desenvolvida pela FH para rodar dentro da plataforma Netweaver.
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

GUEPARDO É A SOLUÇÃO FISCAL DO GRUPO BOTICÁRIO
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.

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS

VISÃO GERAL

O Grupo Boticário oferece soluções completas
de beleza e encanta consumidores há 37
anos. A unidade de negócios O Boticário
conta com mais de 3.900 lojas no Brasil e no
exterior, tornando o Grupo Boticário a maior
rede de franquias em perfumaria e cosméticos
do mundo. Em 2004, a FH tornou-se parceira
para a implementação do SAP e com o passar
dos anos esta parceria consolidou-se. Em
2012, o Grupo buscava no mercado uma
solução única que auxiliasse no

DESAFIOS
Segmento

Manufatura

Faturamento

+ R$7 bilhões

Colaboradores

7.000

Localização

São José dos Pinhais - PR

Site

grupoboticario.com.br

A solução fiscal deveria englobar impostos
diretos e indiretos e ser integrada e certificada
pela SAP com entregas que acompanhe o
crescimento do Grupo Boticário, tanto no
volume de operações quanto na segmentação
de novos negócios e abrangência nacional.

gerenciamento e também nos planejamentos
fiscal e tributário: a escolha pelo GUEPARDO
foi natural. Henrique Adamczyk, Diretor de TI
do Grupo Boticário, afirma ter percebido em
pouco tempo que a parceria seria bastante
positiva: “A FH é uma empresa diferenciada,
pelo nível de comprometimento, pela
qualificação dos seus profissionais e pela
disponibilidade e assertividade que oferece”,
destaca.

CASE DE SUCESSO
A implementação do GUEPARDO gerou
resultados imediatos. “Antes, só para fazer o
LALUR - Livro de apuração do Lucro Real demorávamos seis horas para extrair números
da SAP e colocar numa planilha Excel. Hoje a
apuração traz os números automaticamente e
temos essas seis horas para analisar do ponto
de vista gerencial”, relata Renato Soares,
Supervisor de Tributos Diretos do Grupo
Boticário.

# Dados trazidos automaticamente para
apurações;
# Eliminação de riscos de inputs manuais;
# Menor número de pessoas dedicadas à
apuração do Pis/Confis;
# Agilidade nos processos;
# Maior tempo para análise de dados e
planejamento fiscal;
# Redução de custos;
# Landscape mais homogêneo;
# Monitoramento via Solution Manager;
# Integração nativa com a plataforma SAP.

