Desde a implementação do
GUEPARDO, conseguimos
reduzir custos, tivemos mais
velocidade nos processos,
mais autonomia e as entregas
foram automatizadas. Agora
nós temos tudo mapeado
dentro do sistema e ficou
muito fácil apurar os
impostos.

SOTREQ ACERELA A PERFORMANCE
TRIBUTÁRIA COM O GUEPARDO
Sempre prezando pela segurança das informações, a FH implementou a Solução
Fiscal GUEPARDO na Sotreq, acelerou a produtividade fiscal e a companhia passou
a ter visibilidade gerencial nas etapas do processo.
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Leia o case e conheça
as vantagens de ter
a FH como parceira!

#CaseDeSucesso

AUTOMATIZAÇÃO TRIBUTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O FISCO
A trajetória da Sotreq é marcada pelo empreendedorismo e pela convicção de que a
busca pela excelência é o caminho para o crescimento. Atua nos mercados de
construção, mineração, energia, petróleo e marítimo, oferecendo soluções
tecnológicas, especializadas no crescimento do cliente.

VISÃO GERAL

Para que a Sotreq pudesse atender com
agilidade às exigências legais e seguir com a
excelência na oferta de soluções especializadas
de infraestrutura, era necessário implementar
uma solução com visão
gerencial dos
processos, além de otimizar a rotina contábil
fiscal e eliminar retrabalhos.
Reconhecida pelos projetos fiscais de renome,
a FH acredita que o segredo do sucesso é
contar com uma parceria sólida que impulsiona
a lucratividade do cliente, além de ser o braço
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# Revisar, mapear, configurar e automatizar
todas as informações, de acordo com o leiaute
do Fisco;
# Ganhar velocidade na entrega das obrigações
municipais, estaduais e federais.

direito para a conquista do compliance contábil
fiscal. Por isso, dispõe de especialistas
multidisciplinares para mapear cenários e
oportunidades.
A FH implementou a Solução Fiscal GUEPARDO
na Sotreq, eliminou preenchimentos manuais,
integrou as informações na mesma base e fez
com que as apurações e entregas ao Fisco
fossem práticas, rápidas e confiáveis.

CASE DE SUCESSO
A Solução Fiscal GUEPARDO foi escolhida
como parceira tecnológica por ser a única a
atender todas as obrigações nas esferas
municipais, estaduais, federais e acessórias
de maneira integrada. Além de mapear riscos,
oferece ao usuário uma visão 360º de todas as
etapas fiscais, possibilitando a realização de
relatórios precisos e a otimização nos custos
da organização.

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS
# Visão gerencial das etapas do processo
fiscal, com relatórios para conferências;
# A apuração de um dia e meio passou a
levar duas horas;
# Controle automatizado nas apurações
das obrigações acessórias federais, estaduais
e municipais;
# Autonomia com foco em praticidade e
redução de custos;
# Conciliação contábil x fiscal;
# Apurações integradas, velozes e seguras;
# Eliminação de ajustes e preenchimentos
manuais.

