Prensas Schuler
Prensas Schuler atende a exigências de SPED
e NFe com soluções SAP
Primeiro grupo fabricante de máquinas de conformação de metais, a Prensas Schuler foi
fundada em 1839 e está no Brasil desde 1965. É uma empresa preponderantemente
exportadora e por isso possui uma grande complexidade na área fiscal. O ambiente fiscal
muito complexo devido ao escopo das atividades desempenhadas - exportação,
importação, manufatura, venda de serviços com coligadas, entre outros detalhes - somado
ao fato de ser uma empresa com grande geração de ICMS na exportação, faz com que a
Schuler passe por constantes fiscalizações e daí a necessidade de estar rigorosamente
correta e em dia em todos os aspectos fiscais. Para garantir a conformidade de seus
negócios e atender às exigências do governo brasileiro, a Prensas Schuler implantou as
soluções SAP de NFe e SPED Fiscal.

VISÃO GERAL

“O SAP garante a integridade dos dados
de relatórios fiscais, contábeis e financeiros, mesmo em cenários com características de apuração de custos distintas.”
Claudio Romera, Gerente de TI

Companhia
•	Nome: Prensas Schuler
•	Localização: Diadema, SP
•	Indústria: Manufatura
• Produtos e Serviços: Prensas para fabricação de componentes automotivos, equipamentos auxiliares para conformação de
metais e equipamentos para geração de
energia
• Faturamento: R$ 238 milhões (2009)
• Funcionários: 500
• Web site: www.schuler.com.br
• Parceiro de Implementação: SAP
Consulting e Letnis
Objetivos
•	Adequar processos às exigências do
SPED fiscal
•	Adequar processos de emissão de notas
ao NFe
•	Otimizar qualidade das informações de
relatórios fiscais, contábeis e financeiros
• Aprimorar dados de cenários distintos de
apuração de custos
Principais Desafios
•	Integração das novas soluções com o
sistema legado na companhia
•	Organização de dados mestre, principalmente de clientes e fornecedores
•	Conscientização da mudança junto a todos os colaboradores
• Adequação a exigências regulatórias e
fiscais brasileiras
Soluções e Serviços SAP
•	SAP GRC Nota Fiscal Eletrônica

SAP Customer Success Profile
Manufatura

Porque SAP
•	Solução robusta em termos contábeis,
financeiros e fiscais, sem a necessidade
de pacotes “add-on”
•	Melhoria do controle de custos em ambiente de produção com muitos cenários
diferentes: projetos de longo prazo, manufatura discreta, manufatura repetitiva e
venda de serviços, entre outros
• Produto completo, maduro e com um forte
ecossistema de parceiros e profissionais
no mercado
• Escalabilidade da solução, com TCO favorável em comparação às alternativas
• Matriz na Alemanha já utiliza o SAP
Destaque da Implementação
•	Escrituração Contábil Digital (ECD) entregue antes do prazo, utilizando somente as
ferramentas standard da SAP
• Extração de informações sem necessidade de criação de programas para exportação das informações
• Nomeação de usuários-chave
• Emissão de 370 NFe emitidas em regime
de testes
• Execução em 30 dias corridos, basicamente em horário comercial
Beneficios
•	Tempo de resposta e processos de emissão muito mais rápidos
• Maior organização e integridade das informações fiscais, financeiras e contábeis da
companhia
• Adequação de processos às normas impostas pela legislação brasileira

www.sap.com/brazil/contactsap
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