A FH já é uma prestadora de
serviços para a Leão
Alimentos e Bebidas, e
sempre entrega as
demandas com agilidade,
comprometimento, sendo
um parceiro nos
desenvolvimentos que a
companhia necessita.

FH IMPLEMENTA SOLUÇÃO ARMS
DO BANCO CITIBANK S.A. NA LEÃO
ALIMENTOS E BEBIDAS
A Leão Alimentos e Bebidas decidiu fazer a implementação de uma solução do Citi
junto ao SAP ECC (Enterprise Central Component), e escolheu a FH para o
projeto.da FH para implementação do Projeto de WMS.
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Leia o case e conheça
as vantagens de ter
a FH como parceira!

#CaseDeSucesso

LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS IMPLEMENTA ARMS COM A FH
Formada em 2007 a partir de uma joint-venture entre a Coca-Cola Brasil e seus
fabricantes regionais, a Leão Alimentos e Bebidas, anteriormente conhecida como
SABB – Sistema de Alimentos e Bebidas do Brasil, é atualmente responsável por toda
a linha nacional de bebidas sem gás, chás e energéticos da Coca-Cola.
Diante do crescimento rápido da joint-venture,
com a incorporação com empresas como a
Sucos Del Valle no Brasil, Sucos Mais, Leão
Júnior, entre outras, surgiu a necessidade da
implementação de um sistema para a troca de
dados bancários com o Citi. A FH realizou
com sucesso na Leão Alimentos e Bebidas a
implementação do 1.º projeto ARMS no Brasil,
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DESAFIOS
A FH lidou com etapas de negociação e
propostas longas, pois a implementação seria
uma mudança grande de processo para o
cliente. O principal desafio foi adaptar o
processo
manual
que
acontecia
anteriormente para um novo processo,
totalmente automatizado.

que consistiu na integração de uma solução
para comunicação bancária exclusiva do Citi
com o SAP. O Citi já havia inserido sua
solução em outras plataformas que não são
SAP, tornando o projeto com a FH, portanto,
inédito.

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS
# Mais agilidade no processo;
# Eliminação de risco de processos
manuais;
# Segurança;

CASE DE SUCESSO
Para a responsável pela tesouraria da Leão
Alimentos e Bebidas, Daniele Ribeiro, alguns
benefícios do projeto já podem ser vistos.
“Ainda estamos recebendo informações
parciais devido ao extenso prazo de
pagamento dos clientes key accounts, porém
já vemos as programações de pagamento e
com isso podemos analisar todas as notas
que não estão dentro da programação, a fim
de entender a falta de lançamento pelo
cliente”, explica.

#
Antecipação das programações de
pagamento;
# Análise antecipada de notas fiscais.

