
“Eliminamos totalmente o retrabalho e 
agora podemos utilizar o tempo ganho 
para realizar diversas análises 
importantes para a empresa.”

PERFIL DO CLIENTE

Fundada em 1967, a Açotécnica iniciou suas operações no bairro da Lapa, onde deu 
início à produção de peças para máquinas de costura, entre outras. Entre os anos de 
1972 a 1982 realizou a compra de royalties americanos para se tornar especialista no 
processo de fundição de precisão.

O parque industrial em Jandira foi construído em 1978 e conta atualmente com 16.000 
m², seus colaboradores se dedicam à fabricação de produtos de qualidade certificada, 
reconhecidos mundialmente. A alta tecnologia da empresa conferiu à Açotécnica as 
certificações ISO 9.002, QS 9.000, ISO TS 16.949, este último atendendo 
principalmente o mercado automotivo.

Hoje, a Açotécnica exporta 70% de sua produção para a Europa, EUA, Ásia e Mercosul, 
atendendo os mais diversos setores, dentre os quais o petroquímico, aeronáutico, 
geração de energia, entre outros. Empresa 100% nacional, sua estratégia de 
desenvolvimento é focada na inovação tecnológica, garantindo qualidade e 
confiabilidade às demandas de seus clientes. 

SITUAÇÃO DA EMPRESA NO BRASIL

Desde sua fundação, a Açotécnica atende aos seus clientes em âmbito nacional e internacional. 
Os principais produtos da empresa são comercializados no Brasil e exportados principalmente para os EUA, México, Argentina, Inglaterra, 
Alemanha e China. 

Como toda empresa respeitada em seu segmento, obedecer às normas e cumprir de forma completa todas as obrigações legais e fiscais é 
primordial para manter a boa imagem junto ao rol de clientes, todos eles ligados ao mercado automotivo e de extrema importância na 
economia global como Fiat, General Motors, Mercedes-Benz, OPEL, ZF, ABB, Borg Warner, Magnetti Marelli, entre outros.

A Açotécnica já utilizava uma solução de gerenciamento fiscal, mas ao invés de facilitar o trabalho, a ferramenta falhava ao se comunicar 
com o ERP e, consequentemente, causava transtornos aos funcionários e prejuízos à empresa. 

Isso afetava diretamente a produtividade de toda a equipe responsável pelo setor fiscal da empresa que precisa se redobrar e trabalhar 
após o expediente, em muitos casos, para corrigir manualmente as informações que acabavam saindo erradas, graças às falhas de 
comunicação do software utilizado. 

Os problemas levaram a Açotécnica a ter que contratar uma empresa terceirizada para corrigir 
as informações, na tentativa de diminuir os efeitos nocivos causados pelo comprometimento 
desses dados. 

Lorival lopes, Gerente do departamento 
fiscal da Açotécnica.

AÇOTÉCNICA S.A

DESAFIO

O grande desafio da Açotécnica era pôr fim à situação que afetava de forma direta a produtividade de seus funcionários e conseguir, 
finalmente, cumprir com suas obrigações fiscais com qualidade, segurança, sem atrasos e, principalmente, sem os riscos de multas pela 
entrega de informações atrasadas à fiscalização. 

Essa tarefa é ainda mais árdua, levando em conta a complexidade do sistema tributário brasileiro. Mais do que nunca, era importante 
corrigir toda a situação e continuar mostrando aos clientes que a Açotécnica se preocupava em estar dentro da conformidade fiscal, 
passando confiança e segurança aos seus parceiros de negócios.  

SOLUÇÃO

Para manter a transparência e garantir a segurança de todas as suas operações, a Açotécnica resolveu investir na expertise e tradição de 
mercado da Thomson Reuters, por meio das renomadas soluções MASTERSAF. 

Em janeiro de 2011, a empresa optou pelo software para Compliance Fiscal e Obrigações Fiscais MASTERSAF SMART com o objetivo 
principal de dar fim a mais de um ano e meio de tentativas frustradas com o uso de ferramentas fiscais que  simplesmente não entregavam o 
que prometiam e, principalmente, deveriam. 

Apenas três meses após a contratação, a ferramenta já gerava as primeiras obrigações.

Feita sob medida para a necessidade das empresas que utilizam esse tipo de sistema de gestão como a Açotécnica, a ferramenta é capaz de 
integrar-se totalmente ao ERP já existente, administrando as informações com eficiência e precisão, oferecendo a segurança necessária para 
atender às exigências fiscais no âmbito Federal, Estadual ou Municipal.

MASTERSAF SMART
Case de Sucesso 



Case de Sucesso

Antes da adoção do MASTERSAF SMART, a empresa já utilizava o Microsoft Dynamics, mas o problema é que não conseguia extrair todas as 
vantagens dele. Justamente na hora em que era necessária a total comunicação com o software de gestão fiscal utilizado na época, ocorriam os 
principais problemas. 

Lorival Lopes, gerente do Departamento Fiscal da Açotécnica, lembra que era bastante complicado conseguir eficiência e toda a dificuldade era 
causada pelas limitações da ferramenta antiga. 

O executivo afirma que em razão disso, precisaram recorrer a uma empresa terceirizada para corrigir as falhas apresentadas pela ferramenta que 
utilizavam. 
Segundo o executivo, o retrabalho gerado na época começou a afetar toda a produtividade da equipe.

No entanto, a situação começou a mudar e os ganhos foram sentidos imediatamente após a adoção do MASTERSAF SMART. 
A ferramenta pôs fim ao retrabalho provocado pelo software antigo, como por exemplo, o envio de documentos errados e a falta de lançamentos de 
notas, etc. que precisavam ser corrigidos de forma manual. 

Sem todos esses entraves, a produtividade e qualidade do serviço realizado também aumentaram. “Utilizamos a nova ferramenta para importar as 
notas de entrada e saídas e, com isso, gerar os livros de entradas e saída, apuração do IPI, ICMS, geração da GIA, SPED fiscal e SPED contribuições, 
IN 86, além de outras funções importantes para a empresa.”, afirma Lopes.

Os resultados foram tão expressivos como a própria rapidez com que o fechamento do balanço fiscal e a entrega das obrigações legais da 
Açotécnica são realizados com a ferramenta da Thomson Reuters. Hoje, a equipe especializada não utiliza, às vezes, nem metade do tempo que 
antes empregava para essas tarefas, revela o responsável pela área fiscal da empresa.  

“O MASTERSAF SMART é a ferramenta ideal para nossa empresa, pois contempla as principais 
obrigações de forma amplamente atualizada em um só lugar de modo prático e ágil, evitando todo o 
retrabalho que tínhamos anteriormente.”, lembra o executivo. MASTERSAF SMART

SOFTWARE

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

A mudança foi grande e a volta da produtividade confirmou-se num ganho significativo para a equipe especializada da Açotécnica. Além, é claro, 
de a empresa conseguir entregar todas as obrigações fiscais (federal, estadual e municipal), dentro do prazo, sem quaisquer problemas de 
comunicação ou de informações erradas junto ao fisco.

”Temos total segurança ao entregar todas as informações, graças à qualidade do MASTERSAF SMART!”, comemora Lopes.

Ele ainda destaca que a transição entre o uso da ferramenta antiga para o software da Thomson Reuters ocorreu sem maiores problemas, “Além de 
funcionar perfeitamente e de forma ágil, o MASTERSAF SMART é de fácil utilização no dia-a-dia.”.

A solução, não apenas integra-se ao Microsoft Dynamics, mas está totalmente preparada para atender às diferentes situações impostas pelo Fisco 
de cada Unidade Federativa Brasileira, partindo de uma única base de dados, trazendo segurança aos processos de apuração dos impostos. 

“Além disso, o que facilita nesta ferramenta também é o fato da linguagem de programação ser SQL. Dessa forma, podemos executá-lo diretamente 
por meio da própria ferramenta e obtemos outras informações específicas para a tomada de decisão.”, lembra o responsável pela área fiscal 
da Açotécnica. 

Segundo o executivo, a perfeita integração do MASTERSAF SMART ao Microsoft Dynamics deu novo fôlego aos integrantes da equipe fiscal da 
Açotécnica. Agora, os funcionários da empresa podem esquecer o stress das horas-extras forçadas e voltar sua atenção para outras tarefas e 
análises importantes da empresa. 

“Não há mais retrabalho e isso contribui sensivelmente com o aumento da produtividade de todos os envolvidos e com um ambiente de trabalho mais 
saudável.”, afirma Lorival Lopes.

PRÓXIMOS PASSOS

Segundo o gerente do Departamento Fiscal da Açotécnica, como grande parte do negócio da empresa é realizada com o mercado exterior, eles estão 
analisando ampliar ainda mais sua relação com a Thomson Reuters e, também, adquirir as ferramentas de Transfer Pricing e Comércio Exterior.

MASTERSAF

Fruto da fusão da Thomson Corporation com o Reuters Group ocorrida em 
abril de 2008, a Thomson Reuters – reconhecida como um dos maiores 
conglomerados de informação do mundo – é provedor líder mundial de 
soluções e informação inteligente para empresas e profissionais. Combinamos 
a experiência industrial com tecnologia inovadora para disponibilizar 
informação essencial aos principais tomadores de decisão nos mercados 
financeiro, de risco e compliance; jurídico; tributário, contábil e de gestão de 
comércio exterior; de propriedade intelectual e ciência; e de mídia, 
impulsionada pela Reuters News, organização de notícias mais confiável e 
prestigiada do mundo. 
Com sede em Nova York e principais operações em Londres e Eagan, 
Minnesota, a Thomson Reuters emprega aproximadamente 60.000 pessoas e 
opera em mais de 100 países.

Por meio de sua unidade de negócios de Tax & Accounting, a Thomson 
Reuters coloca à disposição do mercado sua liderança e inovação para 
oferecer conteúdo e soluções completas e integradas que ajudem os 
clientes
a administrar seus negócios de forma efetiva e eficiente e a obter sucesso 
em nível local e mundial. Importantes aquisições foram feitas nessa divisão 
nos últimos três anos, o que permite a Thomson Reuters atualmente 
oferecer soluções de alto nível sob marcas reconhecidas no mercado como 
Mastersaf, FISCOSoft, Softway, ONESOURCE e Checkpoint. Nosso 
diversificado portfolio
de soluções torna o dia a dia das organizações mais seguro, eficiente e ágil, 
com considerável aumento na performance, o que reflete positivamente em 
todos os setores das empresas clientes.
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