Caso de Sucesso
A Adcos Cosméticos, uma das mais conceituadas
empresas de dermocosméticos do país, tem sua
gestão empresarial com o SAP S/4HANA
VISÃO GERAL
Cliente: Adcos Cosméticos
Site: www.adcos.com.br
Setor: Cosméticos

Desafio:
A empresa tinha dificuldade com relatórios inconsistentes, consequentemente gerando informações duvidosas e,
também haviam muitos processos manuais. Os fechamentos do mês tinham um prazo elevado para entregar os
resultados, demoravam cerca de 11 dias úteis e que era necessário melhorar esse cenário. Além disso, a grande
customização do antigo sistema foi um dos fatores que levou a Adcos a buscar uma nova solução no mercado.

Benefícios:
• Confiabilidade das informações
• Sistema fácil de mexer
• Redução do prazo para fechamento do mês passando de 11 para 5 dias úteis
• Busca de informações rápida
• Tomada de decisões mais assertivas
• Estruturação dos dados diferenciado no SAP
• Segurança em auditorias e contabilização
• Valorização da empresa no mercado

O Cliente:
O Projeto:
Desde 1993, a ADCOS pesquisa e desenvolve
Houve um processo de seleção com alguns players
soluções inovadoras e eficazes em
de mercado nacionais e internacionais e o sistema
dermocosméticos. Coloca a tecnologia e o
SAP foi o mais aderente ao negócios da Adcos em
conhecimento adquiridos em anos de estudos
sua versão Standard, sem a necessidade de
científicos sobre cosmética de tratamento na
customização. Além disso, o SAP é uma solução
formulação de produtos específicos e
global e trouxe para a Adcos as melhores práticas
adequados às necessidades da pele brasileira.
que existem no mercado.
Hoje, possuímos um portfólio completo com
No projeto de implementação foi utilizado a
mais de 200 produtos nos segmentos home
metodologia agile da SAP, reduzindo o número de
care e profissional, todos dermatologicamente
customizações tornando o projeto mais sucinto
testados e aprovados, bem como
possível. O Go Live foi realizado em 7
“O SAP é
alinhados às últimas tendências da
meses tendo o mínimo de interferência
extremamente
na operação.
cosmetologia mundial.

A Solução:

eficiente, ele
automatiza funções
que eram feitas
manualmente ”,
comenta Victor Mota
Soares, Diretor
Executivo da Adcos

O SAP S/4HANA é o núcleo digital – o
centro de operações – de toda a
empresa. Ele consolida elementos
internos e externos em uma única
estrutura dinâmica que ultrapassa o
software ERP tradicional. Em outras
palavras, ele conecta todos os processos,
fornece informações, insights dinâmicos e
integra perfeitamente a empresa ao mundo
digital como um todo.

ENTRE EM CONTATO
CONOSCO E SAIBA MAIS:
E-mail: contato@megawork.com
Visite nosso site: www.megawork.com
Siga a Megawork:

Por que a Megawork?

A Megawork foi fundamental no
processo, eles conhecem o mercado,
conversam sobre os processos de
negócios com qualquer pessoa da
empresa sempre visando melhorar as
atividades. Além disso, a equipe é
altamente qualificada. Todos os questionamentos
foram respondidos durante o processso de
implementação, conclui Felipe Deboni, Gerente de
TI da Adcos.
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