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Software de geStão empreSarial da thomSon reuterS 
auxilia no cumprimento daS obrigaçõeS fiScaiS

SANTO ANTÔNIO ENERGIA

PERfIl dO ClIENTE

Atua na área de geração de energia.  
A Santo Antônio Energia (SAE) é a concessionária 
responsável pela implantação e operação da 
usina hidrelétrica Santo Antônio, localizada 
no rio Madeira, em Porto Velho (RO), e pela 
comercialização de toda a energia gerada.  
A usina teve o início de suas operações em março de 
2012 com um investimento total de R$ 16 bilhões, 
sendo uma das cinco maiores hidrelétricas do  
Brasil em produção de energia, com capacidade 
instalada de 3.150 megawatts (2.218 megawatts de 
geração assegurada), o que agrega 4% à produção 
nacional atual. 

SITuAçãO dA EMPRESA NO BRASIl

A usina hidrelétrica Santo Antônio é uma 
das primeiras grandes obras do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), do governo 
federal. Os acionistas da concessionária são 
empresas de grande porte como furnas, Caixa fIP, 
Odebrecht Energia, Andrade Gutierrez e Cemig.

Tais fatos atestam a enorme responsabilidade da 
Santo Antônio Energia (SAE) em cumprir com suas 
obrigações fiscais, mantendo a transparência de 
todas as suas operações perante os acionistas e a 
população do país.

Assim sendo, surgiu a necessidade de uma 
ferramenta que pudesse auxiliar o departamento 
jurídico da empresa na apuração de impostos 
federais, tais como IRPJ, CSll, PIS e COfINS.

SOluçãO

Os responsáveis pela área de TI da Santo Antônio 
Energia já conheciam a eficiência e a reputação 
do Mastersaf dW, o mais completo software fiscal 
do mercado. dessa forma, identificaram que essa 
seria a solução ideal para todo o processo de 
implementação da governança empresarial da 
companhia. 

“ Quando o software de gestão empresarial (ERP 
Oracle) entrou em operação aqui na empresa, 
utilizamos a ferramenta da Thomson Reuters 
como nosso provedor de soluções fiscais em geral 

(apuração de tributos retidos federais e municipais, 
apuração de ICMS, geração de obrigações 
acessórias nas esferas federal, Estadual e 
Municipal)”, comenta Edésio Cervino Júnior, Gerente 
de Tecnologia da Informação da Santo Antônio 
Energia (SAE). 

A decisão de ir em busca de um produto da 
Thomson Reuters, segundo Edésio Jr., foi bastante 
fácil de ser tomada. “Sabemos que a ferramenta 
Mastersaf dW é a mais completa do mercado para 
auxiliar as empresas no cumprimento de suas 
obrigações fiscais. O Mastersaf dW é referência 
de sua categoria e 100% confiável. dessa forma, 
houve um consenso sobre qual empresa seria nossa 
fornecedora”, lembra o executivo. 

Edésio afirma ainda que ajudou muito na escolha 
da empresa o fato da solução estar totalmente 
preparada para atender às diferentes situações 
impostas pelo fisco de cada unidade federada (a 
usina Santo Antônio fica localizada em Rondônia), 
partindo de uma única base de dados, trazendo 
segurança aos processos de apuração dos 
impostos. Além disso, o gerente de TI da Santo 
Antônio Energia ficou bastante satisfeito com o 
compromisso e profissionalismo da equipe da Atvi 
Consultoria, empresa escolhida para conduzir todo 
o processo de implementação da ferramenta. 



PRINCIPAIS BENEfíCIOS

Nesse início de parceria, o Mastersaf dW é utilizado 
por integrantes da Santo Antônio Energia das áreas 
fiscal e de Recebimento Integrado/Contas a Pagar. A 
ferramenta integra informações em uma base única, 
gerenciando e armazenando as informações do ERP 
com praticidade, segurança e padronização. dessa 
forma, possibilita a geração de relatórios e arquivos 
para atendimentos e tomadas de decisões nas 
esferas Municipal, federal e Estadual, garantindo o 
envio de informações sólidas e seguras. 

A parceria com a Thomson Reuters, mesmo com 
pouco tempo de implementação, já apresenta 
resultados animadores para a Santo Antônio 

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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Sobre a thomSon reuterS

Energia. Segundo Edésio Cervino Júnior, os 
departamentos da empresa envolvidos já 
perceberam que a ferramenta Mastersaf dW pode 
auxiliá-los não apenas no que se refere à maior 
segurança no compliance fiscal , mas também na 
geração de informações que auxiliam toda a gestão 
tributária da concessionária de energia. 

“Mesmo ainda estando numa fase de estruturação 
e estabilização do sistema como um todo, já 
podemos notar a segurança, diferença e praticidade 
que estamos ganhando com o Mastersaf dW. Os 
resultados iniciais já são excelentes e a satisfação 
é total com a ferramenta da Thomson Reuters”, 
completa o gerente de TI. 
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