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    O comprometimento do 
GUEPARDO fez toda a 

diferença, com a solução da 
empresa otimizamos tempo e 

temos mais segurança na 
tomada de decisão. A Elektro 
está de olho no que realmente 

importa: a evolução dos 
processos e o desenvolvimento 

das pessoas.
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A tecnologia que nos une, muda o mundo.

GUEPARDO É A SOLUÇÃO FISCAL DA ELEKTRO
Quando a Elektro precisou de uma solução completa que atendesse todas as 
obrigações fiscais brasileiras, escolheu o GUEPARDO para sua gestão tributária.

#CaseDeSucesso



A Elektro é uma das maiores distribuidoras de energia elétrica do Brasil, sendo a 
oitava em MWh fornecido. Atende 228 cidades, sendo 223 em São Paulo e cinco no 

Mato Grosso do Sul, totalizando mais de seis milhões de pessoas que recebem 
energia todos os dias.

GUEPARDO É A SOLUÇÃO FISCAL DA ELEKTRO

Tendo a busca por inovação como um de seus 
valores e devido a necessidade de melhorar a 
performance sistêmica e a qualidade dos 
dados entregues ao fisco, a Elektro buscava 
uma solução única, que atendesse 
plenamente as legislações vigentes, 
englobasse impostos diretos e indiretos e que 
fornecesse maior segurança e visibilidade 
gerencial sobre os processos tributários.

O curto prazo de implementação merece por si 
só o título de case de sucesso. Além disso, a 
integração entre o sistema de faturamento e as 
obrigações fiscais junto ao GUEPARDO, foi 
excelente. A Elektro, no período curto de três 
meses, recuperou o crédito de impostos.
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Implementar o controle do CIAP (Controle de  
Crédito de ICMS do ativo permanente) em 7 
meses.

Especificamente, a Elektro buscava uma 
solução que conseguisse gerar a recuperação 
de crédito da obrigação acessória de Controle 
de Crédito do ICMS do Ativo Permanente – 
CIAP, além da integração com o Convênio 
ICMS 115/03, uma obrigação característica do 
setor de utilities. Foi então que a empresa 
optou pelo GUEPARDO, solução fiscal 
desenvolvida pela FH e nativa do sistema SAP.

# Geração do CIAP, obrigação que a 
empresa não fazia há anos;

# Redução no tempo de fechamento;

# Controle das agendas e das entregas 
fiscais e tributárias;

# Maior acuracidade nos dados dentro da 
Solução Fiscal GUEPARDO.

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS


