
VIADUTO 
EMPILHADEIRAS
Viaduto adota Mastersaf 
Smart e conquista gestão 
fiscal avançada, comparável 
a de grandes companhias. 

OVERVIEW
País: Brasil.
Indústria: Serviços.

PERFIL DO CLIENTE 
Atuando na área de logística 
industrial, consultoria 
em lean manufacturing, 
locação de equipamentos 
de movimentação e visando 
a redução de custo nas 
operações do cliente.

SITUAÇÃO DA EMPRESA 
A Viaduto usava uma 
solução de gestão fiscal 
que trabalhava como 
complemento (add-on) do 
sistema SAP, porém não 
correspondia às expectativas 
de eficiência, integração e 
facilidade de manutenção.

SOLUÇÃO 
Com o Mastersaf Smart, 
o sistema de gestão fiscal 
passou a operar de forma 
independente do ERP, sem 
provocar interrupções nas 
operações da empresa. 

BENEFÍCIOS 
• Maior credibilidade  
ao longo da cadeia  
de valor;
• Gestão avançada por 
custo acessível; 
• Auditoria mais fácil.

Case de Sucesso

“Vimos no Mastersaf Smart 
um sistema de gestão fiscal  à 
altura do SAP Business One, que 
trabalharia de forma independente, 
sem provocar interrupções nas 
nossas operações.” 
FRANCISCO VARGAS JÚNIOR 
Diretor Financeiro da Viaduto 

SITUAÇÃO
Com mais de 30 anos de operação, a Viaduto atua 
na compra, venda e locação de empilhadeiras, 
sempre buscando assegurar aos clientes soluções 
econômicas, inteligentes e eficazes na área de logística 
e movimentação de carga.

Para administrar suas operações, a Viaduto usa o 
SAP Business One, sistema voltado para pequenas e 
médias empresas que integra as funções básicas para 
a condução dos negócios, incluindo finanças, vendas, 
gestão de relacionamento com clientes e estoque.

Na área de tributos, a Viaduto usava uma solução 
de terceiros que trabalhava como complemento 
(add-on) do sistema SAP, porém a solução não 
estava correspondendo às expectativas de eficiência, 
integração e facilidade de manutenção. “A legislação 
tributária no Brasil tem alterações diariamente e, a 
cada mudança, o complemento tributário precisava 
ser alterado, causando paralisações no sistema SAP”, 
explica Francisco Vargas Júnior, diretor financeiro da 
Viaduto. Segundo o executivo, essas interrupções 
tinham reflexo direto nas operações de diversas áreas 
e, por esse motivo, a diretoria passou a buscar um novo 
sistema para gestão fiscal.

SOLUÇÃO 
Ao conhecer o Mastersaf Smart, Vargas logo identificou 
que essa seria a solução ideal para a Viaduto. “Vimos 
no Mastersaf Smart um sistema de gestão fiscal à 
altura do SAP Business One, que trabalharia de forma 
independente, sem provocar interrupções nas nossas 
operações”, explica o diretor financeiro. 

Em dezembro de 2011, a Viaduto iniciou a implantação 
dos módulos para PIS/COFINS. Nos meses seguintes 
foram iniciadas as etapas que incluíram os módulos de 
Nota Fiscal Eletrônica, SPED Contábil e SPED Fiscal.

Com o Mastersaf Smart, as atualizações para adequar 
os processos fiscais da Viaduto a eventuais alterações 
na legislação passaram a ser on-line e sem provocar 
paralisações no trabalho diário da Viaduto. De acordo 
com Vargas, as informações são buscadas na base de 
dados do SAP Business One, processadas e validadas 
segundo as novas regras. Caso seja encontrada 
alguma inconsistência ao longo do processo, as 
áreas fiscais e de TI são notificadas sobre o problema. 
“Mais do que garantir a conformidade legal sem 
gerar impacto nas nossas operações, o Mastersaf 
Smart também está ajudando a parametrizar melhor 
o sistema SAP para reduzir nossa exposição fiscal”, 
destaca Vargas. 

BENEFÍCIOS 
Maior credibilidade ao longo da cadeia de valor   
Ao adotar o Mastersaf Smart, a Viaduto não 
modernizou apenas seu sistema de administração 
tributária, mas se equiparou a importantes  
integrantes de sua cadeia de valor em termos de 
conformidade fiscal. 

Clientes e fornecedores da Viaduto, como Bridgestone 
Firestone e Kimberly-Clark, respectivamente, são 
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usuários de sistemas SAP com solução de gestão 
fiscal da Mastersaf, e reconhecem a importância 
dessas ferramentas para estar sempre em dia com o 
Fisco. “Certamente, ser um usuário SAP/Mastersaf vai 
aumentar nossa credibilidade junto à nossa cadeia de 
valor”, ressalta o diretor financeiro da Viaduto. 

Por exemplo, clientes se sentiram muito mais seguros 
ao saberem que estão negociando com uma empresa 
com um alto nível de conformidade fiscal. O mesmo 
acontecerá em negociações de leasing com  
instituições financeiras. 

Gestão avançada por custo acessível 
Com o Mastersaf Smart, a Viaduto teve a oportunidade 
de adquirir uma solução avançada para gestão fiscal 
que se encaixou perfeitamente no orçamento  
da empresa. 

O Mastersaf Smart está sendo usado nos moldes 
tradicionais, ou seja, implantado nas instalações da 
Viaduto, mas sendo pago no modelo Software as a 
Service (SaaS). 

“Essa flexibilidade foi fundamental para que 
pudéssemos adotar uma solução de gestão fiscal 
comparável a usada por grandes companhias”,  
afirma Vargas.  

Auditoria mais fácil  
Para a Viaduto, o Mastersaf Smart está sendo mais do 
que um instrumento fiscal. Está também garantindo 
maior facilidade aos processos de auditoria ao mostrar 
continuamente pontos de melhorias nos sistemas que 
gerenciam as operações da empresa.

Contato

 +55 11 3613-8735

mastersaf.relacionamento@thomsonreuters.com

www.mastersaf.com.br 

A Mastersaf é líder no mercado de software fiscal  
e tributário pelo comprometimento em prover soluções 
completas com foco na inovação, para simplificar a gestão, 
otimizando os processos de forma personalizada para cada 
tipo de negócio. O 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.

MASTERSAF


