
A SALLVE  
COSMÉTICOS  

O PROBLEMA 

A Sallve Cosméticos é uma startup focada 
no desenvolvimento e venda de produtos de 
beleza, através de sua loja online. E tem como 
objetivo para os próximos 5 a 10 anos ser o 
maior vendedor de cosméticos no meio digital. 

A Sallve gera uma média de 10.500 guias GNREs  
por mês, devido suas vendas acontecerem 
online para todos os estados do Brasil. 

Para realizar o pagamento de todas as GNREs 
precisavam muitas vezes ir até as agências 
bancárias pagar suas guias de tributos – 
porque nem todos os bancos pagam as guias 
de todos os estados brasileiros -  o que gerava 
perda de tempo e até mesmo riscos de perdas 
e roubos. 

Com a PANDEMIA de COVID-19, e o isolamento 
social este processo se tornou totalmente 
inviável. 

 

CASE DE SUCESSO
Sallve Cosméticos diminui de 3 meses para 3 dias, 
o tempo de pagamento de suas guias de tributos 
para todos estados brasileiros.
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O Banco Útil entrou como uma solução imediata, por 
ser uma carteira digital corporativa especializada em 
pagamentos de impostos. Onde a Sallve adiciona um 
crédito, já estimado para este tipo de ação, na carteira da 
conta corrente Banco Útil. Conforme as guias são lançadas 
e liquidadas, o sistema debita o crédito da conta.

O PROCESSO DE PAGAMENTO COMPLETO, 
É REALIZADO EM ATÉ 15 MINUTOS, PARA 
QUALQUER ESTADO DO BRASIL. 

Por possuir integração nativa com o Dootax, o sistema 
RPA para emissão de guias de tributos, foi possível 
automatizar todo o processo fiscal, dando mais agilidade 
e autonomia para área. 

A plataforma plug and play permitiu a utilização do 
sistema em apenas 01 (um) dia após o onboarding. 

Além das GNREs, a Sallve  também paga através do 
Banco Útil os seguintes tributos:  DAMSP, DAE e DARE. 



EXTRATO OFX  
PARA HISTÓRICO  
DE PAGAMENTOS 

Para garantir a conciliação bancária, 
a Sallve precisava de uma função 
de Extrato Ofx, garantindo que fosse 
possível consultar e fazer downloads 
de históricos de pagamentos de 
meses anteriores. 

Esta nova funcionalidade foi 
desenvolvida e disponibilizada para 
Sallve e todos os clientes do Banco 
Útil em aproxidamente 07 dias.

Em apenas 03 dias, 25 mil 
guias foram pagas. 

Este processo, se fosse feito 
manualmente e com os bancos 
tradicionais levaria no mínimo 
03 meses para ser concluído. 

25 MIL 
3 DIASGUIAS GNRES

PAGAS EM 
O SUCESSO DA ÁREA FINANCEIRA DA SALLVE. 



TRANSFORMAÇÃO  
DE PROCESSOS. 

SEGURANÇA E COMPLIANCE 
NOS PAGAMENTOS DE 
TRIBUTOS DA SALLVE. 

Os processos financeiros para 

pagamento de guias de tributos 

foi otimizado e se tornou seguro 

em relação a adimplência. Emitir e 

pagar as GNREs, deixou de ser uma 

atividade extremamente morosa 

para ser uma atividade mais 

organizada e rápida. 

 

É UMA FERRAMENTA INCRÍVEL PARA SOLUCIONAR 
O PAGAMENTO DE GUIAS DE IMPOSTOS. STARTUPS 
GERALMENTE DEMORAM ANOS PARA SE TORNAREM 
ADIMPLENTES E CUMPRIREM TODAS AS NECESSIDADES 
FISCAIS, O BANCO ÚTIL ACELERA ESTE PROCESSO 
TRAZENDO UM DIFERENCIAL DE COMPLIANCE 
EXTREMAMENTE NECESSÁRIO

“ “

Vinicius Brito, Head Financeiro  
– Sallve Cosméticos 


