/CASE DE SUCESSO

A implementação do GUEPARDO foi
um processo de muita qualidade,
devido aos profissionais da Cacau
Show e da FH.

GUEPARDO É A SOLUÇÃO FISCAL DA CACAU
SHOW

A maior fabricante brasileira de chocolates finos precisava de uma solução fiscal
integrada ao sistema ERP da SAP, que atendesse com eficiência as exigências
tributárias: municipais, estaduais e federais.
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Leia o case e conheça
as vantagens de ter
a FH como parceira!

#FiscalFH

GUEPARDO É A SOLUÇÃO FISCAL DA CACAU SHOW
Fundada em 1988, a fabricante de chocolates finos Cacau Show é hoje uma das maiores empresas
franqueadoras do Brasil, com mais de 1.500 pontos de venda em todo o país.
Diante de seu notável crescimento, a companhia
identificou a necessidade de investir em uma
solução fiscal que fosse confiável e compatível com
a sua constante evolução.
Após uma análise das soluções presentes no
mercado, a Cacau Show optou pelo GUEPARDO.
A escolha pela solução fiscal da FH foi feita pela
cobertura das necessidades da Cacau e por ser
desenvolvida dentro da plataforma SAP, integrando
o sistema ERP e a gestão fiscal.
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DESAFIOS
 A exigência da Cacau Show era
implementar um sistema que automatizasse e
controlasse as rotinas fiscais com agilidade e
assertividade.

“Procuramos no mercado uma solução com
a melhor relação custo x benefício e totalmente
integrada ao nosso ERP, ou seja, que não replicasse
os dados em aplicações paralelas, eliminando
retrabalho e inconsistência de dados, melhorando
assim a velocidade de processamento para
atendermos com eficiência as exigências tributárias
municipais, estaduais e federais”, afirma Jorge
Devitte, Gerente de TI da Cacau Show.

BENEFÍCIOS
OPERACIONAIS
 Facilidade e mais agilidade no gerenciamento da
Cacau Show;
 Exportação das tabelas do Excel e entrega direta de
dentro do GUEPARDO para o Fisco;
 Melhora no desenvolvimento do trabalho em equipe;
 Agilidade nos processos;
 Segurança nas operações.

CASE DE SUCESSO
A expectativa da Cacau Show era encontrar uma
solução que integrasse o sistema ERP e a gestão
fiscal. "Optamos pelo GUEPARDO, uma solução
homologada e indicada pela SAP, que cumpriu
todos os requisitos”, relatou Jorge Devitte.
Com essa parceria estabelecida, a FH dá o
suporte necessário à demanda de crescimento da
Cacau Show.

