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MASTERSAF SMART diminui em mais de 70% o tempo
do fechamento contábil e fiscal na DESA
“O prazo que utilizamos agora para o fechamento contábil e geração de obrigações é muito menor que o anterior!”
Emerson Vieira da Silva, Gerente de TI da DESA.

PERFIL DO CLIENTE
A DESA é uma das maiores empreendedoras do Brasil em geração de energia elétrica a partir de fontes
renováveis. Possui cerca de 300 MW (megawatts) de potência instalada, entre parques eólicos construídos
no Rio Grande do Norte e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), em Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso.
Além disso, projeta implantar, gradualmente, outros 2,4 mil MW também em projetos sustentáveis nas
dimensões econômica, social e ambiental.
A empresa é reconhecida nacional e internacionalmente pela vocação inovadora e pelo dinamismo. A primeira se
reflete na liderança que exerce na busca de soluções energéticas que atendam às aspirações da sociedade, hoje
centradas, do ponto de vista ambiental, na redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e no uso sustentável
dos recursos naturais. O dinamismo pode ser observado na eficiência com que constrói seus empreendimentos e na
criatividade das soluções encontradas para superar os desafios característicos das fases de construção.
A DESA desenvolve forte ação de comercialização da energia que produz no mercado dos consumidores
livres. Neste segmento, é reconhecida pelo atendimento personalizado, garantia de abastecimento e
cumprimento fiel dos contratos, o que permite a consolidação de relacionamentos de longo prazo, baseados
na ética, respeito e transparência.
SITUAÇÃO DA EMPRESA NO BRASIL
Com sede em Curitiba, a DESA conta com uma equipe de 60 profissionais e requer sistemas simples na
utilização, mas robustos em suas funcionalidades. Estas premissas são as bases do Microsoft Dynamics AX
e o do Mastersaf Smart.
Do ponto de vista contábil e fiscal, um de seus maiores desafios era manter as obrigações fiscais em dia,
considerando a complexidade do sistema tributário brasileiro que abrange mais de 170 obrigações legais e
mais de 200 tipos de documentos fiscais, além de 40 alterações legais diárias.
O Microsoft Dynamics AX e o Mastersaf Smart auxiliaram os profissionais dessas áreas, pois colocaram à
disposição deles ferramentas completas e atualizadas que permitem a gestão de todas essas obrigações legais.
DESAFIO
Tais fatos atestam a enorme responsabilidade da DESA 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 contábil e fiscal da empresa
na apuração de impostos federais e estaduais.
SOLUÇÃO
“Dois pontos que antes nos causavam grande desconforto eram a integração entre o Microsoft Dynamics AX e
a solução fiscal e a abrangência das obrigações, que não era aderente ao nosso negócio”, lembra
Emerson Vieira da Silva, Gerente de TI da DESA – Dobreve S/A.
Por isso, era essencial ir à busca de uma ferramenta sob medida que, de fato, agregasse valor e
funcionalidade no complemento das obrigações legais da DESA. Após examinarmos algumas alternativas,
a MASTERSAF SMART foi escolhida.
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Segundo o executivo, os fatores que pesaram na escolha da MASTERSAF foram a tradição, a confiança, e a
ótima reputação que a empresa detém no mercado de soluções fiscais.
A ferramenta da Thomson Reuters é voltada para as pequenas e médias empresas e aderente aos mais
diversos ERPs presentes no mercado, sendo atualizada a cada 15 dias.
“Outro ponto importante que nos levou a adquirir e implantar o MASTERSAF SMART foi o fato de um dos
poucos produtos aderentes à ferramenta de gestão Microsoft Dynamics AX”, lembra Emerson.
O MASTERSAF SMART foi adquirido pela DESA em dezembro de 2011 e, após dois meses, estava em pleno
funcionamento, emitindo as primeiras obrigações federais e estaduais. A ferramenta é utilizada na geração
das principais obrigações federais e estaduais do Brasil. como: SPED FISCAL, SPED PIS COFINS, FCONT,
SPED CONTABIL, SINTEGRA, DIRF, DIPJ, DIMI e etc.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
Atualmente, o MASTERSAF SMART é utilizado permanentemente pela equipe especializada da DESA.
“O uso é mais frequente no início e no final de mês, onde temos um volume maior de obrigações para
gerar. Além dos ganhos em eficiência e tempo, a ferramenta da Thomson Reuters é bastante simples de
utilizar e, mesmo quando acontece algum pequeno problema, temos um suporte qualificado que nos apoia
prontamente”, lembra o Gerente de TI da DESA.
A solução da Thomson Reuters, além de integrar-se com o Microsoft Dynamics, 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.
Basicamente, o MASTERSAF SMART proporcionou à equipe da DESA um ganho significativo na
produtividade e, principalmente, na agilidade para conclusão todos os processos legais. “Hoje não
passamos mais de sete dias úteis para concluir o fechamento contábil e a geração de obrigações. É um
prazo muito inferior ao anterior” operações”, completa o executivo.
SOFTWARE

Sobre a Thomson Reuters
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.
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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.

