POR MAIS DE
QUATRO DÉCADAS,
A ABB TEM
ESCRITO O FUTURO
DA DIGITALIZAÇÃO
INDUSTRIAL

PATRIMÔNIO
DE MAIS DE
130 ANOS

A ABB OPERA
EM MAIS DE
100 PAÍSES

NO BRASIL, TEM
APROXIMADAMENTE
3.000 FUNCIONÁRIOS

PERFIL DO CLIENTE
A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma líder pioneira de tecnologia em produtos
para eletrificação, robótica e motion, automação industrial e power grids,
servindo clientes industriais, concessionárias, transporte e infraestrutura
de forma global. Por mais de quatro décadas, a ABB tem escrito o futuro da
digitalização industrial. Com aproximadamente 70 milhões de aparelhos
conectados por meio de sua base instalada com 70.000 sistemas de
controle através de todos os segmentos de clientes, a ABB está posicionada
de forma ideal para se beneficiar da Quarta Revolução Industrial e de
Energia. Com um patrimônio de mais de 130 anos, a ABB chega a operar em
até 100 países, com cerca de 135.000 funcionários.
No Brasil chegou em 1912, quando a empresa forneceu os equipamentos
elétricos para um dos cartões postais do país, o Bondinho do Pão de Açúcar,
no Rio de Janeiro. Atualmente, a ABB no Brasil tem aproximadamente
3.000 funcionários e sua estrutura contempla quatro plantas industriais,
escritórios regionais, além de unidades de serviços.

DESAFIO
Quando a ABB optou em seguir com
um projeto para utilização do regime
aduaneiro especial RECOF, sabia que
poderia se deparar com vários desafios
por se tratar de uma empresa bastante
complexa, não somente pelo número
de operações existentes no país, como
também pelo tamanho da empresa
e pela quantidade de produtos e
segmentos nos quais atua.

Mas a escolha de usar o Regime RECOF
surgiu pois a empresa identificou
que o regime poderia proporcionar
para a empresa uma significativa
redução de custos. Foi quando a ABB
decidiu encontrar o melhor parceiro
no mercado para ajudar com a gestão
informatizada do regime.

SOLUÇÃO
Com uma criteriosa avaliação no mercado,
a ABB buscou por um parceiro, não
apenas um fornecedor, que ajudasse
a empresa a implementar um sistema
eficiente de gerenciamento do regime
dentro do prazo e custos estipulados,
garantindo o máximo aproveitamento
e total controle, atendendo a todos os
requisitos de Compliance da empresa.

usam o regime utilizam as soluções
Thomson Reuters para gerenciamento.

A solução da Thomson Reuters
escolhida para gerenciar o regime
proporciona total cumprimento dos
requerimentos legais, da legislação
do Brasil, além de oferecer um
ótimo controle detalhado de todos
os processos e a contabilização dos
A experiência da Thomson Reuters e
dados, melhor controle dos custos de
toda a capacidade técnica com o uso do importação e uma apuração detalhada
RECOF foi o diferencial para a escolha
dos custos das matérias-primas. Toda
da solução ONESOURCE Global Trade, a contabilização está integrada ao ERP
São quase 20 anos de experiência e
utilizado pela ABB.
hoje cerca de 95% das empresas que

P R I N C I PA I S B E N E F Í C I O S
Segundo a ABB, levando-se em
consideração toda a complexidade do
regime e do projeto em si, o tempo de
implementação foi curto e contou com
total profissionalismo dos envolvidos,

além de todo o suporte necessário. Com
o uso do RECOF, a ABB espera alcançar
um significativo impacto financeiro em
seus negócios e uma melhoria em todos os
processos da empresa.

A escolha da Thomson Reuters foi basicamente devido à sua
capacidade técnica, conhecimento de mercado, sistemas e projetos
com outros clientes e segmentos. Tivemos uma experiência
fantástica, desde o processo inicial de desenvolvimento do
negócio, o envolvimento da equipe em entender nossos desafios,
proporcionar as soluções adequadas e nos apoiar no processo de
implementação e gerenciamento do RECOF.”
Antônio Federico, Diretor de Excelência Operacional da ABB no Brasil.
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