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Sompo Seguros

Quando você adquire uma 
ferramenta robusta e 

integrada como a Solução 
Fiscal GUEPARDO da FH, a 
visibilidade dos processos 

passa a fazer parte da rotina 
da empresa e as análises 

assertivas refletem no 
aumento da performance, 
provenientes da agilidade e 

segurança das 
parametrizações 

automatizadas. Foi a decisão 
mais assertiva que tivemos.

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

SOMPO SEGUROS SUPERA OS DESAFIOS DO 
MERCADO COM A SOLUÇÃO FISCAL GUEPARDO
Com expertise em compliance contábil fiscal, a FH implementou a Solução Fiscal 
GUEPARDO na Sompo Seguros, aumentou a performance da companhia e o 
projeto tornou-se referência no segmento.

#CaseDeSucesso



Sompo Seguros é uma empresa do Grupo Sompo Holdings, um dos maiores grupos 
seguradores do mundo, fundado há mais de 128 anos. No Brasil, nasceu da 

integração das operações da Marítima Seguros com a Yasuda Seguros, reunindo 
conhecimento, solidez e excelência.

SOMPO SEGUROS IMPLEMENTA A SOLUÇÃO FISCAL GUEPARDO 

Para que a Sompo Seguros pudesse seguir 
com a excelência nas obrigações entregues 
ao Fisco e tornar o departamento fiscal cada 
vez mais estratégico, era necessário 
implementar uma solução segura com visão 
360º do negócio, a fim de que a companhia 
pudesse concentrar-se em sua essência.

A Solução Fiscal GUEPARDO da FH foi 
escolhida por conhecer a fundo as 
complexidades do cenário tributário nas 
esferas municipal e federal, obrigações 
acessórias e por saber como transformar as 
dificuldades do mercado segurador em 
soluções estratégicas, sempre com 
visibilidade e segurança nos processos.
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# Revisar controles internos e obrigações 
transmitidas ao Fisco via sistemas legados;
# Ter ampla visão de todas as etapas, otimizar 
e automatizar processos.

A FH implementou a Solução Fiscal 
GUEPARDO na Sompo Seguros, otimizou a 
rotina fiscal com foco em ganho de 
performance automatizada e o projeto 
tornou-se referência no mercado segurador, 
com destaque na parametrização e 
conciliação das informações transmitidas aos 
órgãos reguladores.

# Aumento da performance, ganho de 
produtividade do departamento, ampla 
visibilidade dos gaps e controle nos 
processos;

# Automatização, segurança e agilidade 
nas parametrizações;

# O compartilhamento de conhecimento 
aumentou a bagagem técnica de todos os 
envolvidos com o projeto;

# Análises assertivas, com acesso imediato 
a indicadores chave para tomada de 
decisões;

# Fonte única de informações, que evita 
retrabalhos e inconsistências;

# Confiabilidade nos dados transmitidos à 
Receita Federal Brasileira.

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS


