
Em uma indústria tão competitiva e complexa como 
a de agronegócio, as empresas precisam estar sempre 
prontas para aproveitarem todas as oportunidades de 
crescimento que surgirem.

Pensando nisso, a Thomson Reuters uniu toda a sua 
expertise com a mais alta tecnologia disponível no 
mercado, para desenvolver soluções corporativas 
que potencializam a competitividade das empresas 
deste setor.

Soluções essenciais 
para a indústria de 
Agronegócio



Tributário

Jurídico

MÓDULO DE EXPORTAÇÃO
Com este módulo você pode gerenciar 
seu processo, desde o contrato 
de exportação até a chegada da 
mercadoria ao cliente, além de 
atender todos os requisitos legais e 
manter rastreabilidade das operações. 
Com a gestão dos contratos de 
exportação, é possível ter o registro 
de fixação de preços, efetuar a 
programação de embarques e gerir 
os custos dos processos. Além disso 
também se pode efetuar a reserva 
de praça (booking de navio), emitir 
os documentos aduaneiros como a 
DU-E, documentos impressos como 
commercial invoice e packing list, 
otimizar a vinculação das notas de 
remessa para fins específicos em uma 
exportação e, caso a empresa tenha 
itens que necessitem de algum tipo 
de anuência, emitir a LPCO integrado 
com o Portal Único do Siscomex.

Soluções tributárias que facilitam o dia a dia das empresas 
de agronegócio, garantindo mais eficiência, compliance e 
segurança para as operações. Conheça nossa suíte:

Soluções jurídicas que 
potencializam a sua gestão, 
trazendo mais eficiência, 
colaboração e produtividade para 
o seu departamento. Conheça:

REGIMES ESPECIAIS
Considerando que cada vez mais 
as empresas buscam formas de 
se tornarem mais competitivas, é 
comum que muitas já se beneficiem 
de algum tipo de regime especial. 
Por isso, através das soluções de 
Drawback e Recof gerenciamos 
de forma estratégica e eficiente o 
uso dos benefícios, garantindo a 
conformidade com os requisitos 
legais e minimizando os riscos.

MÓDULO DE IMPORTAÇÃO
Solução que automatiza o processo 
desde o pedido de compras até a 
chegada de mercadorias, controlando 
todas as etapas da importação, com 
conteúdo embarcado para garantir 
um melhor compliance da operação, 
e controles gerenciais para monitorar 
as atividades e suportar a tomada de 
decisão em seus negócios. Garante 
os cálculos corretos dos documentos 
aduaneiros para regimes comuns e 
especiais, automatizando o processo 
de preenchimento e registro das LIs e 
DIs. E para que nossos clientes possam 
ter suas primeiras experiências dentro 
do novo processo de importação, já 
lançamos a integração com o Catálogo 
de Produtos e somos pioneiros no 
atendimento à confecção e controle 
da DUIMP (Declaração Única de 
Importação). 

MÓDULO  
DE CÂMBIO
Essencial para acompanhar e 
gerenciar as operações de câmbio 
nos processos de importação e/
ou exportação, o módulo permite 
a visibilidade de contas a pagar e a 
receber de comércio exterior para 
faturas de material e financeiras/
serviços, fechamento dos contratos 
de compra e venda de moeda 
estrangeira, além de controlar 
garantias, cartas de crédito, 
operações de empréstimos 
(ACC/ACE, BNDES, PROEX, 
PRÉ-PAGAMENTO, FINIMP, 
ROF, entre outros). Tudo isso 
de forma integrada ao ERP da 
sua empresa, garantindo mais 
controle e assertividade.

ONESOURCE TAX ONE
O ONESOURCE Tax One é o software mais 
completo do mercado. Além de acompanhar 
a legislação com todas as suas mudanças 
e contar com módulos federais, estaduais 
e municipais, a tecnologia CLOUD oferece 
o melhor desempenho com menos custos, 
permitindo uma rotina mais ágil, intuitiva, 
segura e uma melhor experiência de usuário 
com informações integradas em uma única 
base de dados. Com o módulo FUNRURAL, 
nossa solução se apoia na apuração do 
INSS referente às aquisições de produtos 
agropecuários e sobre produção rural, além 
de facilitar a entrega das obrigações da EFD 
ICMS/IPI, o cálculo automático da FCI e o 
controle de remessas e retornos, garantindo 
que você esteja sempre em compliance com 
todas as esferas da legislação tributária.

LEGAL ONE CORPORATE
Auxilia no gerenciamento de 
todos os processos judiciais 
e administrativos do seu 
agronegócio, controlando, de forma 
automática, todas as atualizações 
e possíveis desdobramentos. 
Dessa forma, diminui os riscos e 
garante mais precisão para seus 
provisionamentos.

HIGHQ CORPORATE
Integra tudo o que o seu departamento já 
utiliza, potencializando o desempenho e 
garantindo a gestão eficiente para mantê-
lo sempre à frente. Nossa abordagem 
facilmente parametrizável permite a 
visibilidade de todas as operações jurídicas 
em um único local e sem a necessidade 
de desenvolvimento ou envolvimento de 
profissionais de TI.

ONESOURCE TAX ONE  
FOR SAP SOLUTIONS
Para as empresas e cooperativas 
que contam com ERPs TDF ou ACR 
da SAP, oferecemos uma solução 
tributária totalmente integrada, nativa 
na tecnologia do SAP S/4HANA, para 
garantir a entrega das obrigações 
fiscais nas esferas Federal, Estadual e 
Municipal, com muito mais eficiência, 
segurança e agilidade.

ONESOURCE 
TAX ANALYSER
Com o ONESOURCE Tax 
Analyser, sua empresa poderá 
identificar a ocorrência de 
crédito tributário, melhorar 
o planejamento e garantir o 
compliance fiscal, além de 
realizar uma pré-validação dos 
arquivos que serão entregues na 
EFD ICMS/IPI.

CHECKPOINT CORPORATE
Nosso portal de conteúdo permite que sua 
empresa esteja sempre atualizada, com 
informações confiáveis sobre a prorrogação 
do Convênio CONFAZ 100/97, a regularização 
tributária do FUNRURAL e outros assuntos 
fiscais de seu interesse. Apresenta conteúdos 
de legislação, jurisprudência, roteiros, 
comentários, artigos e setores, permitindo 
personalização da página inicial, busca por 
termos, programação de alertas e conteúdo 
relacionado.

Soluções para 
o Agronegócio

Comércio exterior
Soluções em nuvem que automatizam a sua operação, 
garantindo compliance e agilidade. Conheça os principais 
módulos para o agronegócio: 



Thomson Reuters:
a parceria confiável para 
o setor de Agronegócio.
Descubra um futuro  
de novas possibilidades!

Clique aqui

Mais que soluções específicas, 
nós oferecemos uma parceria 
confiável para o Agronegócio.

Nosso objetivo é olhar de forma integrada para os 
departamentos tributário, de comércio exterior e jurídico 
da indústria de Agronegócio, entregando soluções 
completas, que aliam tecnologia de ponta, conteúdo e 
expertise, para potencializar as operações, mitigando 
riscos e reduzindo custos. 

De maneira inovadora, queremos proporcionar novas 
experiências para nossos parceiros, garantindo a 
governança corporativa e tornando seus departamentos 
mais ágeis e eficientes. 

Para isso, oferecemos tudo o que as empresas do 
setor precisam para crescer e se tornarem ainda mais 
competitivas!  

https://www.thomsonreuters.com.br/pt/corporacoes/agronegocio.html

