
A indústria de Óleo, Gás e Energia vem crescendo e ganhando cada vez mais espaço no 
Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), o mercado faturou R$ 70 
milhões no primeiro trimestre de 2021, quase o dobro se comparado ao ano anterior.

Com a mudança repentina, as empresas precisam se integrar e adotar soluções 
especializadas para estar em compliance com a legislação e automatizar processos 
importantes do dia a dia.

Além de lidarem com cargas de valores altos, as corporações da área são auditadas com 
frequência e tributadas por lucro presumido. Assim, as soluções tributárias, jurídicas e de 
comércio exterior são indispensáveis.

Com as soluções da Thomson Reuters, a sua empresa terá eficiência, segurança e 
mitigação de riscos garantida.

Conheça soluções especializadas 
para a indústria de Óleo, Gás e Energia



Soluções 
especializadas 

para a indústria 
de Óleo, Gás e 

Energia

ONESOURCE 
TRANSFER PRICING
Se sua empresa precisa mensurar, 
acompanhar e planejar o preço 
de transferência de operações 
internacionais de acordo com a 
legislação brasileira, a solução ideal é 
o ONESOURCE Transfer Pricing. 

ONESOURCE 
WORKFLOW MANAGER
O ONESOURCE Workflow Manager 
é uma solução on-line que auxilia no 
gerenciamento do departamento fiscal 
e tributário, direcionando processos 
fiscais e de compliance, abrangendo 
gestão de documentos e melhorando 
o controle operacional com mais 
eficiência.

ONESOURCE 
DETERMINATION
O ONESOURCE Determination é 
o motor de cálculo de impostos 
indiretos mais potente do mercado. 
Recebe as informações do ERP 
e calcula os impostos indiretos 
baseado nas legislações, diariamente 
atualizadas em seu sistema. 

ONESOURCE TAX ONE 
FOR SAP® SOLUTIONS
O ONESOURCE Tax One for SAP® 
Solutions é um módulo semelhante 
ao ONESOURCE Tax One, mas que 
conta com tecnologia SAP®, exclusiva 
para ambientes com TDF ou ACR 
(plataforma fiscal SAP®).

ONESURCE TAX ONE
O ONESOURCE Tax One é uma 
solução fiscal em nuvem, que atende 
às obrigações acessórias nas esferas 
Federal, Estadual e Municipal, unindo 
expertise tributária a um software ágil 
e intuitivo, preparado para atender 
ao segmento de Óleo, Gás e Energia. 
Suas informações são integradas em 
uma única base de dados, além de 
ter integração automática com os 
principais ERPs do mercado.

MÓDULOS DE IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO
Com os módulos de Importação e 
Exportação, o controle das operações 
se torna mais fácil, permitindo o 
acompanhamento das mercadorias 
e o histórico dos processos, através 
de relatórios para eventuais 
necessidades. Além de atender a 
todos os requisitos legais, com o uso 
das soluções você ainda mantém 
a rastreabilidade das operações, 
garantindo compliance e agilidade.

DRAWBACK
O regime especial de Drawback pode 
ser gerenciado de forma estratégica 
com o módulo Drawback, através do 
uso correto das informações fiscais e 
de como podem auxiliar na tomada de 
decisão, com mais eficiência financeira 
nos processos.

REPETRO SPED
Esteja em compliance com a 
legislação e obtenha uma gestão 
eficiente do regime Repetro SPED. 
O produto permite o controle 
de admissões de equipamentos 
específicos para que sejam utilizados 
nas atividades de pesquisa e lavra 
das jazidas de petróleo e gás natural. 

MÓDULO DE CÂMBIO
O módulo de câmbio do ONESOURCE 
Global Trade permite a gestão 
de pagamentos e recebimentos 
internacionais, proporcionando uma 
visão transparente das operações de 
câmbio de importação e exportação 
para a empresa. Automatiza as 
faturas financeiras e de serviços e 
seus respectivos tributos, 
integrando-os ao ERP. 

DEPÓSITO ESPECIAL
O módulo de Depósito Especial cumpre 
todas as exigências da Instrução 
Normativa que regulamenta o regime 
especial DE e os requisitos técnicos 
descritos no Ato Declaratório COANA/
COTEC. Forneça relatórios completos 
à Receita Federal, com integridade e 
segurança nos dados.

GLOBAL CLASSIFICATION
Simplifique o processo de classificação 
com a solução de Classificação Fiscal. 
Além de economizar tempo e reduzir 
custos, sua empresa poderá aumentar 
a precisão e conectar inúmeros 
departamentos ao processo de 
classificação fiscal.

DENIED PARTY SCREENING
Com o Denied Party Screening, sua 
empresa do segmento de Óleo, 
Gás e Energia estará apta a avaliar 
a reputação de empresas por todo 
o mundo, rastreando clientes e 
fornecedores de forma transparente 
e automática em mais de 300 listas 
globais para pessoas restritas, 
empresas e países embargados, 
contando com conteúdo global para 
mais de 210 países, em 60 idiomas.

REPETRO 
INDUSTRIALIZAÇÃO
Esse sistema possibilita o controle 
necessário do regime para que todas 
as exigências descritas na Instrução 
Normativa sejam cumpridas. Levando 
em conta as necessidades do 
mercado interno, a solução fornece a 
gestão de aquisições e importações 
com a suspensão de tributos federais.

TRADE ANALYZER
O módulo Trade Analyzer atua como 
um auxílio para a análise de comércio 
internacional, apoiando a tomada de 
decisões estratégicas para compras, 
vendas e planejamento de operações, 
com informações detalhadas de 
documentação, legislação e regimes 
especiais para produtos específicos 
fora do país de origem.

SUPPLY CHAIN COMPLIANCE
A solução Supply Chain Compliance 
busca proporcionar conformidade à 
cadeia de suprimentos, avaliando, 
monitorando e gerenciando seus 
parceiros de negócio. Também apoia 
empresas que contém a certificação 
OEA a mantê-la em dia, fazendo uma 
gestão completa dessa certificação.

LEGAL ONE CORPORATE
Se o departamento jurídico da sua empresa de 
Metalurgia e Siderurgia precisa de suporte e sustentação 
à área de contencioso, o Legal One Corporate é a 
solução ideal para isso. Contando com conteúdos 
jurídicos advindos da Revista dos Tribunais, o sistema em 
nuvem do módulo possibilita a captura de andamentos 
nos diários oficiais e tribunais de justiça, com acesso a 
doutrinas, jurisprudências, súmulas e outros conteúdos.

HIGHQ CORPORATE
O HighQ Corporate é a plataforma completa para a 
gestão do departamento jurídico da sua empresa. 
É uma solução totalmente personalizável, em que 
o usuário pode customizar seu sistema conforme as 
características que precisar, sem a necessidade de 
investir em um desenvolvedor.

LEGAL ONE ANALYTICS
O Legal One Analytics é a solução de Business Intelligence 
que realiza a análise de dados gerados pelos usuários 
do Legal One Corporate. Desenvolvido exclusivamente 
para o setor jurídico, ele resume os principais parâmetros 
gráficos, indicadores e técnicos para a gestão jurídica, de 
forma totalmente personalizável.

ONESOURCE DFE
A plataforma de mensageria para 
os principais documentos fiscais 
eletrônicos da Thomson Reuters. 
O ONESOURCE DFe oferece 
facilidade na emissão, recebimento 
e gerenciamento de documentos 
eletrônicos, com uma interface 
amigável e uma gestão clara da 
informação aos usuários.

ONESOURCE TAX ANALYSER
O ONESOURCE Tax Analyser é a 
solução em nuvem da Thomson 
Reuters que oferece uma análise 
completa das informações fiscais e 
tributárias de um negócio, desde a 
classificação de um produto até o 
final da cadeia produtiva, realizando 
auditorias individuais nas obrigações 
e documentos fiscais eletrônicos.

ONESOURCE DFE 
GOVERNANCE
O ONESOURCE DFe Governance 
é o módulo da Thomson Reuters 
para captura e automação de 
entrada de documentos para a 
plataforma SAP®. 

CHECKPOINT CORPORATE
Uma solução de conteúdo que 
centraliza legislação, jurisprudência, 
roteiros, comentários e artigos em 
um único lugar. 

Soluções de 
Comércio 
Exterior

Soluções Jurídicas

Soluções 
Tributárias



Entre em contato

Para contar com todas as soluções Thomson Reuters para sua 
empresa do segmento de Óleo, Gás e Energia, você pode nos 
contatar diretamente através do link abaixo. Atenda às necessidades 
fiscais, jurídicas e de comércio exterior do seu negócio agora mesmo!

Clique aqui

https://www.thomsonreuters.com.br/pt/corporacoes/oleo-gas-e-energia.html

