
NTT DATA Business SolutionsNTT DATA Business Solutions

CASE 
STUDY

Challenges Solutions

Benefits Why NTT DATA Business Solutions?

 - Necessidade de implementar um software fiscal 

 - Potencializar as entregas das obrigações ao Fisco

 - Unificar todas as informações fiscais em um mesmo banco 
de dados 

 - Visão 360° de toda a operação fiscal tributária

 - Ganho na eficiência, performance e produtividade

 - Transparência e agilidade de dados com maior integração 
entre os setores

 - Expertise comprovada e cases de sucesso na                             
implementação de projetos SAP no segmento

 - Time técnico altamente qualificado e com foco na                
qualidade da entrega

 - Proximidade e participação do corpo executivo no dia a dia 
do projeto

 - GUEPARDO Tax for TDF

Desafios Soluções

Benefícios Por que a NTT DATA?

Indústria: Manufatura
Produtos: Peças automotivas e componentes estruturais automotivos
Colaboradores: + 17.000 (2021)
Website: www.iochpe.com.br

Iochpe-Maxion, Brasil

IOCHPE-MAXION OTIMIZA 
SUAS ENTREGAS FISCAIS COM        
GUEPARDO 

O GUEPARDO representa um marco do ponto de vista 
fiscal da Iochpe-Maxion, ele trouxe acuracidade nas           
informações e na gestão financeira da empresa.
Patrícia Lopes, Global Senior Tax Manager, Iochpe-Maxion
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Compliance 
Fiscal alcançado 
na Iochpe-Maxion

Detalhes do Projeto
Originalmente, o projeto foi iniciado com um escopo mais 
simples e buscava atender o que era essencial ao negócio. 
Porém, em seguida, a Iochpe-Maxion percebeu que a melhoria 
e a evolução de processos era um fator inovativo que traria 
expansão nos negócios.
A empresa que se encontrava em processo de implemen-
tação do SAP S/4HANA, engajou os especialistas da NTT 
DATA para a implementação do GUEPARDO Tax for TDF. Com 
isso, unificou as informações em uma mesma base de dados 
e reforçou o seu compliance fiscal.

Avaliação do Projeto
O time NTT DATA, através da implementação do GUEPARDO 
Tax for TDF, transformou a área fiscal da Iochpe-Maxion. O 
projeto entregou inteligência nas operações e fortaleceu o 
compliance fiscal da empresa.
A Iochpe-Maxion otimizou suas obrigações, unificou as infor-
mações em um mesmo banco de dados, parametrizou seus 
cálculos contábeis e conta agora com procedimentos inter-
nos mais estruturados. Um projeto incrível através de uma 
parceria de sucesso!

Introdução
A Iochpe-Maxion é uma companhia global, líder na produção 
de rodas automotivas e um dos principais produtores de com-
ponentes estruturais automotivos nas Américas. 
É composta por 32 unidades fabris, localizadas em 14 países 
e com cerca de 17 mil funcionários, atendendo clientes 
ao redor do mundo nos prazos e padrões de qualidade e          
competitividade exigidos por eles.
É uma companhia com alto nível de conhecimento técnico 
e que busca constantemente fornecer soluções inovadoras 
nas áreas em que atua, utilizando macrotendências globais 
para direcionar o desenvolvimento de novos produtos e novas 
tecnologias de forma independente ou em cooperação com 
parceiros estratégicos.

Visão Geral do Projeto
A Iochpe-Maxion identificou a oportunidade de uniformizar 
os processos, os conceitos e as atividades fiscais entre as 
plantas do Brasil, bem como de fazer uma conexão em tempo 
real com a contabilidade, de forma que a empresa pudesse 
capturar as movimentações contábeis e tivesse segurança e 
acuracidade nas informações que são fontes para análises 
fiscais.

Quer saber mais?
Não hesite em nos contatar:

www.nttdata-solutions.com.br


