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JTI REALIZA ROLLOUT SAP E IMPLEMENTA A 
SOLUÇÃO FISCAL GUEPARDO!
A indústria japonesa de tabaco, Japan Tobaco International, se identificou com a 
proposta de solução da FH e contratou a empresa para realizar rollouts do sistema 
SAP. O investimento envolveu também a aquisição da Solução Fiscal GUEPARDO.
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Dentro de um projeto tão 
grande e complexo, os 

profissionais da FH tiveram 
grande destaque por 

apresentar diversas soluções 
no decorrer do projeto.

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

#CaseDeSucesso



Com mais de 27 mil colaborades e operações em 120 países, o Grupo JTI vem 
crescendo desde 1999, quando se incorporou à companhia americana, R.J. Reynolds. 
Oito anos depois, com a fusão à Gallaher, a empresa de tabaco dobrou de tamanho.

JTI REALIZA ROLLOUT SAP E IMPLEMENTA GUEPARDO

Presente em tantos países e composta por 
diferentes grupos econômicos, a JTI utiliza o 
sistema mais eficiente do mercado: SAP ECC. 
E, para unificar suas unidades, a empresa 
necessitava fazer rollouts desse sistema. A 
escolhida para o projeto foi a FH.
Durante negociação, a JTI se identificou com a 
proposta da empresa de tecnologia e selou 
contrato. “A escolha da FH ocorreu por várias 
razões. Dentre os aspectos qualitativos 
podemos destacar: identificação das 
necessidades da empresa, experiência, 

Devido à sua presença global e necessidade 
de unificação entre todas as suas unidades, a 
JTI precisava de uma empresa confiável e com 
experiência no sistema utilizado: o SAP ECC. A 
parceria entre a JTI e a FH se deu graças à 
experiência no mercado, às diversas 
possibilidades de soluções durante o projeto e 
ao conhecimento na complexidade do 
mercado envolvendo o Brasil.
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Alocação de equipe terceirizada na Alemanha 
e atender às necessidades da localização 
Brasil, além de trabalhar em conjunto com um 
extenso time.

apresentação de propostas e soluções, ótmo 
conhecimento da complexidade envolvendo o 
Brasil”, relata Daniel de Moura Barbosa, 
Accounting and Tax Manager da JTI.
A JTI aproveitou a parceria para também 
adquirir a Solução Fiscal GUEPARDO. “A 
implementação fez parte de uma estratégia 
Global de trazer as áreas de Leaf para uma 
plataforma comum e corporativa, contribuindo 
para um ganho de eficiência e confiabilidade 
das informações”, afirma Barbosa.

# Trabalhar em uma mesma plataforma;

# Ganho de tempo e performance;

# Retorno financeiro;

# Eficiência na apuração e confiança no 
trabalho.

# Confiabilidade das informações;

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS


