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.
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GUEPARDO É A SOLUÇÃO FISCAL DA PGI
Para simplificar o processo de apuração das obrigações fiscais a PGI buscou uma
solução fiscal integrada ao ERP da SAP, de fácil monitoramento e em constante
evolução. O pacote de governança fiscal escolhido foi o GUEPARDO.

A tecnologia que nos une, muda o mundo.
+ 55 41 3593-3200 | comercial@fh.com.br

Leia o case e conheça
as vantagens de ter
a FH como parceira!

#CaseDeSucesso

GOVERNANÇA TRIBUTÁRIA E AGILIDADE TRIBUTÁRIA
A PGI é a empresa líder na fabricação e comercialização de não tecidos no Brasil,
com presença significativa nas Américas e atuação global.

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS
Durante os últimos anos, a companhia
obteve considerável êxito em ampliar e
consolidar sua posição de liderança nos
mercados de atuação. Para acompanhar o
crescimento, a PGI necessitou de um
pacote de governança fiscal completo.

A ideia era encontrar um produto para
agilizar o processo de apuração de tributos.
Após análise de mercado, a GPI optou por
uma solução homologada e nativa SAP, para
gerir o sistema tributário da indústria: a
solução fiscal da FH, o GUEPARDO.

# Economia em hardware, software e maior
ROI;
# Redução do esforço para geração de
obrigações fiscais;
# Maior controle e visibilidade sobre as
apurações realizadas;
# Monitoramento pró-ativo das entregas das
obrigações;
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DESAFIOS
# Simplificar ao máximo o landscape de
sistemas e minimizar o número de
interfaces;
# Complementar o standard SAP da forma
mais
aderente
no
que
tange
obrigatoriedades fiscais;
# Manter os sistemas em acordo com as
constantes mudanças de legislação.

CASE DE SUCESSO
Com times altamente capacitados e
multidisciplinares da FH e da PGI, foi
possível implementar a Solução Fiscal
GUEPARDO, desenvolvida seguindo o Best
Build Applications Guide da SAP, para
atendimento das obrigações fiscais da
esfera federal, estadual e municipal.

# Facilidade no acesso e validação das
memórias de cálculo;
# Validação dos processos de acordo com
regras pré-configuradas;
# Maior rastreabilidade das operações
fiscais;
# Aumento da segurança fiscal com o
registro eficaz das memórias de cálculo.

