ROBERT BOSCH LTDA
ATENDIMENTO ÀS NOVAS REGRAS
FISCAIS E REDUÇÃO DE CUSTOS
VISÃO GERAL
Indústria
Automotiva
Faturamento
R$ 3,4 bilhões (2009)
Funcionários
10.500 (2009)

Principais Desaﬁos
• Atender às novas regras fiscais brasileiras
da NFe dentro do prazo
• Implementar software que suportasse a
expectativa de crescimento da Bosch
• Evitar custos excessivos com integração e
manutenção de sistemas

Porque a SAP Foi Escolhida
• Experiência da SAP® Consulting nas soluções SAP BusinessObjects™ governance,
risk, and compliance (GRC)
• Experiência da SAP em questões fiscais e
contábeis
• Parceria global entre a Bosch e a SAP
• Integração nativa entre o SAP ERP e as
soluções SAP BusinessObjects GRC

Melhores Práticas de Implementação
• Forte suporte dos altos executivos dos
departamentos fiscal e de TI da Bosch
• Implementação do projeto feita em fases,
com objetivos claramente definidos em
cada uma delas
• Equipe de projeto dedicada em tempo
integral
• Aumento da experiência da equipe da
SAP Consulting

Baixo Custo Total de Propriedade
• Redução de entrada manual de dados nos
processos de faturamento
• Redução de erros de faturamento
• Necessidades mínimas de manutenção

Benefícios Financeiros e Estratégicos
• Processos de faturamento integrados e
automatizados
• Redução de custos relacionados a cobrança, manutenção e suporte
• Maior segurança e integridade de dados,
com fácil preenchimento e recuperação de
dados

Benefícios Operacionais
Indicador de Desempenho

Impacto*

Custo de registro de fatura

-19%

Localização
Campinas, São Paulo - Brasil
Web Site
www.bosch.com.br
Soluções e services SAP®
Aplicativo SAP® BusinessObjects™ Nota
Fiscal Eletronica para o Brasil, parte das
soluções de governança, risco e compliance (GRC) da SAP BusinessObjects
Parceiras de Implementação
SAP Consulting, Sonda Procwork, CPM
Braxis, WA Consultoria, New Soft
Intelligence

No Brasil desde 1954, a Robert
Bosch Ltda é uma subsidiária do
Bosch Group, provedor global de
serviços automotivos e de tecnologia para os setores industrial, de
bens de consumo e construção. A
companhia precisava atender às novas regulamentações brasileiras de
faturamento, que exigem que as
empresas emitam a Nota Fiscal eletrônica (NFe) em todas as suas vendas. Para atender à necessidade, a
Bosch implantou o aplicativo SAP®
BusinessObjects™ Nota Fiscal
Eletronica.

Custo de arquivamento físico

-58%

Custos com cópias de notas
fiscais (para fins de auditoria)

-16%

*. base 2008

SAP Business Transformation Study
Automotiva

-5%

Custo de impressão de notas fiscais

O bom planejamento e estruturação de qualquer projeto evita perda de tempo e
esforços. Isso é exatamente o que aconteceu com o nosso aplicativo SAP
BusinessObjects NFe: uniu o software certo e a melhor equipe, com uma
eficiente suporte executivo.”

www.sap.com/brazil/contactsap

Sérgio T. Albiero, Setor de Sistemas e Serviços de Informações Corporativos, Robert Bosch Ltda

Atendimento às novas exigências
fiscais
A Robert Bosch Ltda, subsidiária
brasileira do Bosch Group, fornecedora
líder global de tecnologias e serviços
nos setores automotivo, de bens de
consumo e construção, precisava ajustar processos para atender à nova regulamentação fiscal brasileira. Pelas novas
regras, as companhias precisam emitir
uma nota fiscal eletrônica para todas as
vendas ou transferência e transporte de
materiais.
A companhia precisava de uma integração automatizada, certificada e segura
entre seu próprio sistema e aqueles dos
governos estaduais e federal. Pela nova
lei, a Nota Fiscal Eletrônica irá gradualmente substituir as faturas convencionais com uma reprodução eletrônica
que deverá ser assinada digitalmente e
então entregue em um formato XML
especificado pelo governo.

O fornecedor certo

pliance (GRC) do SAP BusinessObjects,
que incluem o aplicativo SAP
BusinessObjects Nota Fiscal Eletronica.
Antes da implementação, a Bosch
participou de um projeto-piloto pelo
qual testou e avaliou o aplicativo SAP
BusinessObjects NFe no Brasil. Durante
a atual implementação, que envolveu um
esforço conjunto entre a SAP Consulting,
Sonda Procwork, CPM Braxis, WA Consultoria e New Soft Intelligence, uma
equipe de consultores ficou dedicada em
tempo integral ao projeto e acompanhou
as metas pré-estabelecidas para cada
fase.

Processos de faturamento
otimizados
Ao automatizar os processos de registro
e rastreamento de notas fiscais, o aplicativo economizou tempo e dinheiro da
Bosch ao executar um processo livre de
erros alinhado aos padrões brasileiros
para o comércio local e fortemente integrado com os processos logísticos e
financeiros da companhia.

Quando a Bosch iniciou a procura por
um fornecedor para atender a essa
necessidade, a SAP surgiu como a
escolha natural, especialmente por causa da integração nativa do software
SAP® BusinessObjects™ com o aplicativo SAP ERP já em uso na companhia,
além da comprovada experiência da
SAP com assuntos tanto fiscais, quanto
técnicos.

Além da integração nativa do com o SAP
ERP, o aplicativo pode ser integrado a sistemas de terceiros, como os sistemas de
importação/exportação da companhia e
os portais baseados na web utilizados
pela empresa para interagir com clientes
e fornecedores. Os aplicativos SAP ajudaram a validar a entrada de dados a partir de todos os outros sistemas.

Para atender à nova lei e ao mesmo
tempo assegurar o suporte ao exponencial crescimento esperado para os seus
negócios, a companhia implementou as
soluções de governança, risco e com-

Uma grande preocupação da empresa
era não perder as funcionalidades de
automação de processos de fatura
desenvolvidos anteriormente, e o SAP
BusinessObjects NFe permitiu mantê-las.
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Além disso, ajudou com o ajuste rápido
– em apenas cinco semanas – de 700
“programas Z”, que são partes de
software desenvolvidas com base em
códigos SAP.

Custos reduzidos
A nova implementação SAP significou
uma expressiva redução nos custos
ligados às tarefas de entradas de
dados, arquivamento físico, impressão
de notas fiscais e cópias dessas faturas
para fins de auditoria. Além disso, o
SAP BusinessObjects NFe reduziu o
TCO da Bosch com manutenção e
suporte, e entregou mais segurança e
integridade de dados aos processos de
faturamento, com recursos que facilitam o preenchimento e recuperação de
informações.
Outro benefício obtido pela Bosch foi a
simplificação dos processos relacionados à devolução de produtos. Antes de
aderir à NFe, a empresa lidava com
notas fiscais em papel, processo propenso a erros e alto consumo de
tempo.
A Bosch já planeja implantar pacotes
de melhoria de software (Enhancement
Packages) nos módulos de GRC do
SAP BusinessObjects; e fazer o
upgrade para a nova versão do SAP
BusinessObjects NFe tão logo ela
esteja disponível.

