Tivemos em setembro de
2015 a entrega do primeiro
ECF elaborado integralmente
pelo GUEPARDO e com o
nível de detalhamento exigido
pela legislação. A solução
fiscal da FH é nativa do
sistema SAP e atende a
apuração dos tributos nos
âmbitos Federal, Estadual e
Municipal com confiabilidade
e rapidez, aumentando a
produtividade de nossa
equipe tributária.

COPEL IMPLEMENTA GUEPARDO E ECF COM A FH
Quando a COPEL sentiu a necessidade de substituir a solução fiscal existente por
outra capaz de sustentar o crescimento da companhia, optou por uma solução
nativa do sistema SAP.
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Leia o case e conheça
as vantagens de ter
a FH como parceira!

#CaseDeSucesso

COPEL IMPLEMENTA GUEPARDO E ECF COM A FH
A COPEL atua com tecnologia de ponta nas áreas de geração, transmissão e
distribuição de energia, além de telecomunicações. Opera um abrangente e eficaz
sistema elétrico que atende praticamente 100% dos domicílios nas áreas urbanas e
mais de 90% nas regiões rurais do Paraná.
Necessitando de uma solução fiscal que
atendesse as exigências de governança fiscal,
compliance
e
de
velocidade
no
processamento de um grande volume de
dados e obrigações, a COPEL, por meio do
Edital de Licitação, adquiriu a Solução Fiscal
GUEPARDO da FH.
A solução atende aos tributos diretos e
indiretos nos âmbitos Federal, Estadual e
Municipal, gerando valor agregado no

resultado e promovendo um crescimento
sustentável embasado em processos seguros
e otimizados.
A ECF foi uma das grandes novidades da área
tributária em 2015 e, com o GUEPARDO, a
COPEL manteve-se atualizada com as
exigências do fisco brasileiro. Mais agilidade
para cumprir seus prazos internos e externos,
utilizando uma solução integrada, segura e
amigável.
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Suprir exigências e particularidades relativas às
obrigações de mais de 400 municípios. Ajustar
a solução em meio as mudanças feitas nos
manuais da ECF e versões do programa
validador e integrar a Solução Fiscal
GUEPARDO com os sistemas de faturamento
que não processam em ambiente SAP.

CASE DE SUCESSO
O projeto de implementação da Solução Fiscal
GUEPARDO na COPEL é considerado um
case de sucesso pois foi concluído 15 dias
antes da data prevista no Edital de Licitação, e
o Go Live do projeto ECF quase dois meses
antes do prazo estabelecido pela Receita
Federal. As soluções implementadas pela FH
proporcionaram à COPEL, a tão desejada
governança fiscal.

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS
# Melhoria no prazo de apuração e
fechamento;
# Gestão do compliance e governança fiscal;
# Rastreabilidade e histórico das informações
fiscais;
# Agilidade no atendimento as obrigações;
# Dedicação de maior tempo nas análises e
validações;
# Processamento e compilação das
obrigações fiscais dentro do SAP ECC;
# Economia de hardware, software e pessoal
de TI ao se desfazer da antiga solução fiscal.

