Soluções essenciais
para o setor automotivo
Inserido em um mercado extremamente competitivo, o
setor automotivo impacta consideravelmente os resultados
da indústria brasileira, com um percentual significativo de
participação no PIB e influência sobre outros segmentos, como
por exemplo, de montadoras e autopeças.
Sabendo disso, a Thomson Reuters traz expertise e tecnologia
de ponta em suas soluções corporativas para facilitar a
rotina jurídica, tributária e de comércio exterior desse setor,
garantindo mais agilidade, acessibilidade e compliance para as
operações da sua empresa.

Tributário

Comércio exterior

Um leque de soluções oferecidas para facilitar a rotina tributária das
empresas inseridas no setor, garantindo mais eficiência, compliance,
segurança e rapidez nas operações e entregas fiscais. Conheça mais:

Solução em nuvem com diversos módulos para atender às
necessidades globais, garantindo compliance e agilidade nas operações
de comércio exterior, simplificando as tarefas rotineiras para que sua
equipe foque na gestão interna. Conheça os principais módulos do
ONESOURCE Global Trade para o setor automotivo:
MÓDULO DE CÂMBIO

RECOF COMPARTILHADO

Com o módulo de câmbio, sua
empresa terá mais facilidade na
gestão dos recursos FINIMP, ACC/
ACE, BNDES e Pré-Pagamento,
garantindo compliance com as regras
e prazos, além de integração com os
módulos de Exportação e Importação.

No módulo para gestão do RECOF
Compartilhado, as empresas têm a
possibilidade de se habilitarem ao regime
aduaneiro especial, através do RECOF
ou RECOF-SPED, aproveitando os
benefícios e cumprindo os requisitos para
a habilitação nos regimes de gestão.

MÓDULO TRADE ANALYZER

MÓDULO GLOBAL
CLASSIFICATION

É possível estender as possibilidades
de simulação para importação e
exportação com o módulo Trade
Analyzer, de acordo com os requisitos
necessários, com estratégias sem
custo adicional de implementação que
proporcionam mais benefícios para
sua empresa.

MÓDULOS DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO

Para auxiliar a centralizar todas
as informações relacionadas aos
produtos da marca, o módulo
Global Classification traz
agilidade e eficiência, além de
carregar dados dos processos,
garantindo rastreabilidade para
auditorias e decisões estratégicas
graças à tecnologia RPA e
automatização.

ONESOURCE TAX ONE

ONESOURCE TAX ANALYSER

A solução em nuvem ONESOURCE Tax One
ajuda na entrega das obrigações acessórias
burocráticas para as esferas Municipal,
Estadual e Federal, através da automação,
garantindo compliance, acessibilidade
e eficiência segura para a gestão das
informações internas.

Com a solução ONESOURCE Tax Analyser,
é possível realizar uma auditoria prévia das
informações a serem enviadas ao Fisco e
identificar oportunidades de crédito para
a empresa, trazendo melhorias para o
planejamento tributário em conjunto com o
ONESOURCE Tax One.

ONESOURCE TAX
ONE FOR SAP®
SOLUTIONS

Soluções para
o Setor Automotivo

Com os módulos de Importação e
Exportação, o controle das operações
por chassi se torna mais fácil,
permitindo o acompanhamento
das mercadorias e o histórico dos
processos, através de relatórios para
eventuais necessidades.

Para as empresas que
utilizam as soluções TDF ou
ACR da SAP®, oferecemos
uma solução tributária
totalmente integrada, nativa
na tecnologia SAP S/4HANA,
para garantir a entrega das
obrigações fiscais nas esferas
Federal, Estadual e Municipal
com muito mais eficiência,
segurança e agilidade.

CHECKPOINT CORPORATE
Nosso portal de conteúdo permite que sua
empresa esteja sempre atualizada, com
informações confiáveis e em tempo real sobre
as alterações tributárias, regimes fiscais,
alíquotas 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.

ONESOURCE DETERMINATION
A única solução automatizada de
determinação de impostos de ponta a
ponta, do mercado. O motor de cálculo
para impostos indiretos que transformará a
gestão fiscal da sua empresa.

REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS

LEGAL ONE CORPORATE

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.

A solução Legal One Corporate
traz a possibilidade de garantir
uma boa gestão jurídica para
os departamentos internos da
empresa, permitindo a edição,
criação e automatização de
relatórios que geram insights e
relevância estratégica, auxiliando
no crescimento da marca e
enfrentamento de questões legais.

Jurídico
Soluções jurídicas para o departamento interno da sua
empresa, para potencializar sua gestão e auxiliar na
resolução de situações complexas, colaborando para o
aumento da produtividade e crescimento da companhia.
Saiba mais sobre nossa oferta de produtos:

HIGHQ CORPORATE
A solução HighQ Corporate integra
o que seu departamento jurídico já
utiliza, potencializando o desempenho
para garantir a gestão eficiente e
atualizada através de uma abordagem
fácil e parametrizável, graças à
automação das operações jurídicas
armazenadas em um único local.

Soluções pensadas e
personalizadas para trazer mais
facilidade e confiabilidade para
o seu negócio automotivo
A Thomson Reuters tem como objetivo disponibilizar, com integração
completa, soluções para as necessidades dos departamentos
tributário, jurídico e de comércio exterior do seu negócio. Aliamos
tecnologia de ponta com personalização para potencializar suas
operações, garantindo o crescimento e sucesso da sua marca.
Com inovação, queremos proporcionar novas experiências para
nossos parceiros, pensando em desenvolvimento estratégico, gestão
corporativa e redução de riscos e custos.

Por isso, oferecemos tudo o que sua empresa do
setor automotivo precisa para evoluir e se tornar
ainda mais competitiva dentro do mercado!

Thomson Reuters,
a parceira essencial para
o seu negócio do setor
automotivo.
Descubra um futuro de
novas possibilidades!
Clique aqui

