
 

Denis Pavin 
Líder do Projeto SAP 
4/HANA e Gerente de 
Sistemas na Lojas Riachuelo

“Com o SAP S/4HANA 
vamos integrar todas as 
empresas em uma mesma 
solução, o que nos trará 
mais eficiência e 
padronização nos 
processos. A plataforma 
será o coração de nossa 
transformação digital e a 
base para sustentar o 
crescimento de nosso 
Grupo a partir do 
incremento na agilidade 
das decisões” 

Maior projeto de transformação 
digital com base em ERP do 
segmento de moda na América latina 
busca agilidade e flexibilização dos 
negócios com a ajuda da tecnologia.

Como inovar nesse mercado competitivo de varejo e 
oferecer aos clientes algo muito além do esperado? A 
Riachuelo, empresa brasileira visionária, já rompeu 
diversas barreiras e agora caminha para mais uma 
transformação digital que está evoluindo a passos largos.

A marca mais conhecida do Grupo Guararapes, maior 
conglomerado brasileiro do setor têxtil e de confecção, 
conta com 337 lojas – sendo 328 com seu nome, mais seis 
da Carter’s e outras três da Casa Riachuelo – e ainda com 
um próspero e-commerce. 

RIACHUELO e CAPGEMINI 
Um ambicioso projeto de transformação 
da experiência de compra



Andreza Cotta Peres
gerente de projeto para 
S/4HANA na Riachuelo

Mesmo com a pandemia e a 
necessidade do projeto ser 
feito 100% de forma remota e 
virtual, temos obtido um 
grande sucesso e temos total 
da confiança na Capgemini”

Fazem parte do Grupo também a Guararapes Confecções, Midway Financeira, Shopping Midway Mall e a 
Transportadora Casa Verde.

A Guararapes vem fazendo investimentos significativos em suas operações, modernizando seu parque fabril e 
seus centros de distribuição em Natal e em São Paulo e implantando tecnologia de ponta para aprimorar a 
gestão operacional e financeira.

O grupo aposta num modelo de intensa integração entre indústria (Guararapes), varejo (Riachuelo) e financeira 
(Midway) que traz uma agilidade vital para seus negócios.

Essa gestão integrada e altamente eficaz é responsável pelo constante ganho de eficiência e competitividade 
da organização, que hoje gera aproximadamente 40 mil postos de trabalho formais.

O início do projeto
revolucionário

A Guararapes -conta com a
Capgemini para viabilizar esse
ambicioso projeto de transformação
digital com implementação negociada
e iniciada de modo 100% virtual: de
adoção do sistema de gestão SAP
S/4HANA.

O investimento é considerado o maior
da América Latina em uma plataforma
de ERP no segmento varejo de moda
e a meta do Grupo é consolidar sua
liderança no mercado brasileiro.
O projeto foi patrocinado pelo CEO e
pela diretoria executiva, além da área
de manufatura e tem como parte de
seus objetivos a resolução de
questões logísticas e a integração
com o e-commerce.

A ideia é revolucionar a cultura
operacional do Grupo Guararapes e
implementar uma plataforma que
ajude a construir o futuro que a
empresa deseja, mantendo sempre a
atenção às melhores práticas de
compliance e para uma análise de
dados mais abrangente e precisa de
seus negócios.

O projeto tem previsão de 3 anos com
o objetivo de até 2024, garantir
maior apoio à abertura de novas lojas,
com foco tanto nos pontos de venda
como no e-commerce.
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Cássia Camargo
Head de alianças
estratégicas SAP da
Capgemini Brasil

Estamos totalmente
alinhados com o
propósito do Grupo 
Guararapes, de tornar 
seu negócio mais ágil 
e flexível, a partir de 
uma cadeia de valor
completamente 
integrada, atingindo 
a meta de ser líder no
segmento de moda 
no Brasil”

O projeto, iniciado em novembro de 2020 e cujo término está
desenhado para março de 2024, se divide em três “ondas” de
implementação da plataforma SAP S/4HANA que substitui outro ERP da
SAP. E logo no início da parceria, seu escopo ficou ainda mais abrangente
com a consultoria oferecida pela Capgemini Brasil.

Em razão da pandemia, todas as etapas, da pré-venda até a
implementação, ocorreram no modelo 100% remoto. A previsão é que
esse seja o modelo dominante em todas as fases do projeto.

Seu passo inicial foi a migração das plataformas em operação naquele
momento para um novo ambiente na nuvem. A primeira onda, cujo
término será em janeiro de 2022, contempla a implementação da
solução para o conjunto de empresas do grupo, e está em curso desde
novembro do ano passado.

Já a segunda, iniciada em abril de 2021, é voltada para a planta fabril do
Grupo e seus CDs (Centros de Distribuição). Ela deve ser concluída em
janeiro de 2023, quando as demais empresas do Grupo vão incorporar os
módulos do SAP S/4HANA da “onda 1” e os módulos de manufatura,
qualidade, gestão de estoque e manutenção, entre outros. Da mesma
forma, faremos na segunda onda a integração com o legado dos
sistemas especialistas desenvolvidos pela própria Riachuelo, concluindo
e solução Fashion da SAP, que foi “tropicalizada” para o cliente.

O início da terceira onda está previsto para julho de 2021, quando será
realizada a integração com as lojas, os PDVs, e o e-commerce a partir do
módulo Customer Activity Repository, da SAP, base importante para
garantir uma análise de dados mais completa dos negócios para o Grupo.

Os desafios da evolução
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Lander Oliveira
Arquiteto de soluções SAP da Capgemini Brasil

Temos a convicção de que o resultado deste projeto será
uma solução robusta, integrável e escalável que trará
benefícios operacionais e financeiros para o Grupo
Guararapes”

Para sustentar todo o projeto de
implementação, o Grupo
Guararapes escolheu a Capgemini
como parceira. Em boa parte, isto se
deve à experiência da companhia na
implementação do SAP S/4HANA e à
flexibilidade para ampliar o escopo
do projeto. Além disso, o fato de a
Capgemini ser a primeira no Brasil e
no mundo em profissionais
certificados na plataforma da SAP e
ter sólida experiência global com
clientes de grande porte, também
orientou a decisão.

Um fator muito importante
para o sucesso desta
implementação é a empatia e a
grande sinergia criada entre os
times, mesmo com o trabalho
totalmente remoto e sem
contato presencial desde o
início das conversas para a
montagem do projeto até o
atual momento.

Um exemplo é o encontro virtual
semanal, que chega a reunir 120
colaboradores, somando as
equipes da Capgemini (locais e
globais), SAP e do Grupo
Guararapes. Isso é algo único,
não só pela quantidade de
pessoas envolvidas no evento
online de trabalho, como
também pela complexidade do
projeto voltado para a
implementação de um ERP em
larga escala.

Parcerias que trazem 
resultados 
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Centro de distribuição 
Guarulhos

Fábrica de FortalezaFábrica de Natal
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Sobre a 
Capgemini
A Capgemini é líder global em parcerias com empresas para transformar e gerenciar seus 
negócios, aproveitando o poder da tecnologia. O Grupo é orientado todos os dias pelo 
propósito de liberar a energia humana por meio da tecnologia para um futuro inclusivo e 
sustentável. É uma organização responsável e diversificada de 290.000 membros de equipe 
em quase 50 países. Com sua forte herança de 50 anos e profunda experiência no setor, a 
Capgemini tem a confiança de seus clientes para atender a toda a amplitude de suas 
necessidades de negócios, desde estratégia e design até operações, alimentada pelo mundo 
inovador e em rápida evolução de nuvem, dados, IA, conectividade, software, engenharia 
digital e plataformas. O Grupo reportou em 2020 receitas globais de € 16 bilhões.


