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    O GUEPARDO é uma 
Ferrari e queremos utilizar a 

ferramenta ao máximo! O time 
de R&D conta com a 

excelência e proatividade que 
precisamos para alcançar 
resultados cada vez mais 

lucrativos. Estamos ansiosos 
para continuar usufruindo dos

benefícios proporcionados 
pelas funcionalidades, na 

capacidade total!

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

LAFARGEHOLCIM ATUALIZA GUEPARDO E 
MELHORA SUA PERFORMANCE TRIBUTÁRIA
Com o know-how e a experiência da FH, a Solução Fiscal GUEPARDO multiplicou 
a produtividade do setor contábil fiscal e fortaleceu o compliance da empresa.

#CaseDeSucesso



Principal empresa de materiais e soluções para construções mundiais, os produtos
LafargeHolcim atendem projetos que vão desde habitações com infraestruturas 

menores, até construções arquitetonicamente desafiadoras. 

LAFARGEHOLCIM INOVA COM A EXPERTISE TRIBUTÁRIA DA FH

Dentre tantos desafios, a companhia se destaca 
pelo nível de detalhamento nas leis que regem 
suas atividades e, qualquer equívoco, pode 
resultar severas penalidades que afetam tanto a 
empresa, quanto aos envolvidos no segmento.
Acompanhar esse nível de complexidade exige 
um time altamente especializado e proativo, pois 
lidar com a Receita Federal Brasileira vai muito 
além de entregar arquivos. As informações 

Com a utilização das melhores práticas em 
suporte, a equipe de R&D da FH contou com o 
apoio e parceria da equipe técnica da 
LafargeHolcim para realizar a atualização da 
Solução Fiscal GUEPARDO de maneira 
asserttiva e eficiente. Com o ganho de 
produtividade oportunizado pela rápida 
atualização, a companhia pode dedicar-se à 
atividade fim e fazer com que a superação das 
diretrizes do Fisco se transforme em uma ação 
rotineira.

DESAFIOS CASE DE SUCESSO
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Varejo

+ 26,9 bilhões

+ 90.000

+ 80 países

lafargeholcim.com

Alto nível de detalhamento nas leis do 
segmento que a empresa atua. Suporte 
remoto e proativo do time de R&D da FH, afim 
de evitar desgastes durante as interações.

devem estar devidamente apuradas e em 
compliance.
Ao unir a expertise tributária da FH com a 
parceria e nível de qualidade da LafargeHolcim, o 
time de Research & Development atualizou a 
Solução Fiscal GUEPARDO em uma velocidade 
incomparável e a plataforma otimizou a rotina 
contábil fiscal de todos os processos, além de 
oportunizar retorno sob investimento a longo 
prazo.

# Compliance contábil fiscal que reflete em 
benefícios 360º na organização;

# Foco nas atividades fim e que geram valor 
ao negócio;

# Governança nas aplicações;

# Atualizações que duravam três semanas 
passam a durar horas;

# Parceria e comprometimento na resolução 
de chamados técnicos, com apoio assertivo;

# Compartilhamento de conhecimento 
técnico e tributário;

# Melhoria nos processos;

# Processos complexos são resolvidos com 
planejamento e excelência;

# Atividades manuais passíveis a erros foram 
reduzidas;

# Possibilidade de ver e analisar resultados.

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS


