
Potencialize as operações de comércio 
exterior da sua empresa com soluções 
verdadeiramente globais

Utilizar ferramentas a fim de modernizar os processos de comércio exterior torna-se 
cada vez mais essencial no dia a dia das empresas que buscam alcançar altos níveis 
de performance em suas operações.

Pensando nisso, a Thomson Reuters desenvolveu módulos que auxiliam no processo 
de tomada de decisão em diversos níveis, com análises assertivas e automatizadas, 
garantindo mais eficiência e agilidade ao negócio através de suas soluções.

Identifique potenciais fatores 
de risco e oportunidades  
de economia;

Garanta conformidade com regras 
e regulamentos internacionais 
para importação e exportação;

Classifique produtos e 
parceiros de negócio através de 
ferramentas integradas ao ERP;

Gerencie e identifique rotas 
comerciais em tempo real com 
redução de riscos e custos.



Conheça os módulos de conteúdo global 
do ONESOURCE Global Trade:

Trade Analyzer - Análise de rotas e 
oportunidades para o comércio internacional

Global Classification - Classificação 
Fiscal de produtos

Denied Party Screening - Segurança para 
negócios com parceiros locais e globais

Supply Chain Compliance - Gestão 
da certificação OEA



Trade Analyzer

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:

Gerenciar diversas rotas de comércio internacional sem visibilidade total e em tempo real dos 
riscos e custos adicionais pode, rapidamente, tornar-se caro para o processo de comércio exterior 
das empresas. Pensando nisso, a Thomson Reuters uniu tecnologia e expertise para desenvolver 
o módulo de Trade Analyzer.

Com o software, tendências de mercado podem ser estudadas em modelos de fornecimento 
específicos, riscos podem ser identificados e potenciais economias podem ser realizadas através 
da análise de acordos comerciais entre países.

Obtenha de forma rápida e ágil análises de rotas comerciais, auxiliando na tomada de decisões 
estratégicas de importação ou exportação. Seja para compras, vendas ou planejamento de 
operações, conte com informações detalhadas, informações sobre regimes especiais para 
produtos específicos, legislação vigente e documentação obrigatória para cada cenário, 
em uma ferramenta sempre atualizada.

Visualização e comparação de tarifas 
principais, preferenciais, taxas futuras 
e regras de origem, com informações 

regulatórias atualizadas;

Qualificação de programas 
preferenciais, reduzindo 

significativamente o tempo disposto;

Planejamento de novas estratégias 
para importação e exportação;

Identificação de novas 
oportunidades, comparando 

suas origens ou rotas de vendas 
com as tendências globais;

Cálculo dos custos reais de 
importação com um mecanismo 

de regras de custo automatizado. 



Global Classification

A classificação correta de produtos é um grande desafio para a conformidade das operações 
de importação e exportação, devido ao grande volume e constantes mudanças regulatórias. 
Os produtos estão frequentemente desatualizados com novas versões precisando ser reavaliadas 
e, aqueles com alto valor individual, podem tornar a atividade dos departamentos de comércio 
exterior ainda mais demorada e sujeita a erros e penalidades às empresas.

Pensando em solucionar essas questões, a Thomson Reuters desenvolveu o módulo Global 
Classification, que simplifica e automatiza o fluxo de trabalho de classificação de produtos, 
com redução de tempo e recursos gastos, conferindo maior precisão e colaboração nas equipes.

Economize tempo com classificações 
automatizadas em uma ferramenta alimentada 

por Inteligência Artificial, Smart HS.;

Tenha acesso a informações comerciais globais 
para planejamento, pesquisa, conformidade, 

monitoramento e revisão pós-entrada;

Gerencie números HS novos, retirados e 
alterados e os requisitos em constante mudança 

para garantir que as peças permaneçam 
classificadas com precisão;

Garanta consistência e precisão ao comparar 
as classificações de produtos entre localização 

geográfica ou unidades de negócios.

Simplifique a classificação de importação e exportação

Colaborar Documentar Automatizar Compartilhar
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:



Denied Party Screening

Está seguro em fazer negócios com seus parceiros locais e globais? Se sente tranquilo em 
relação à reputação da sua companhia na condução das operações comerciais com terceiros?

O Denied Party Screening vem com o objetivo de minimizar os riscos que empresas podem 
correr ao fazer negócio com outras empresas não idôneas, integrando-se aos sistemas ERP, 
CRM e SRM existentes na empresa.

São mais de 650 listas globais de pessoas restritas, empresas e países embargados/
sancionados cobertos pela solução. Ela também oferece dados da Pesquisa de Propriedade 
de Sanções da Dow Jones Risk & Compliance, contando com mais de 300 pesquisadores e 
disponível em mais de 240 países e 60 idiomas.

Redução do risco de reputacional; Trilha de auditoria dos resultados 
que atendem às melhores práticas 

de due diligence;

Triagem automatizada de parceiros da 
cadeia de suprimentos após criar ou 

atualizar dados no sistema da empresa;

Cumprimento de sanções regulatórias, com 
tomada de decisão baseada em informações 
de entidades, coletadas e selecionadas por 

uma rede global de analistas.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:



Supply Chain Compliance

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:

Estar em dia com o manejo de todas as certificações requeridas para exercer as atividades 
de comércio exterior é uma tarefa que exige muita dedicação e atenção das equipes de 
muitas empresas. A legislação fiscal brasileira é complexa e qualquer erro na gestão 
das atividades realizadas por terceiros pode causar riscos à operação, resultando em 
problemas com a Receita Federal.

É extremamente necessário contar com ferramentas que auxiliem no processo de gestão 
de certificações como a OEA, e foi pensando nisso que a Thomson Reuters desenvolveu 
o módulo Supply Chain Compliance, uma solução que aumenta a visibilidade de como 
cada parceiro de negócio interno ou externo está atendendo aos requisitos do programa 
OEA, garantindo conformidade com mitigação de riscos em toda a cadeia de suprimentos.

Manutenção dos questionários 
oficiais do OEA Brasil sempre 

que novas versões forem 
atualizadas pela Receita Federal.

Colete dados de parceiros 
de negócio em uma única 

plataforma na web;

Fornecimento de feedback sobre 
possíveis vulnerabilidades à medida 

que pesquisas são concluídas, 
gerando alertas imediatos sobre 

ações de alto risco;

Identifique potenciais áreas de 
vulnerabilidade para atender critérios 

de segurança de importação, 
certificação OEA, AEO, PIP, CTPAT, 

NEEC e muitas outras;

Mantenha os dados de fornecedores 
para várias áreas de risco em um 

repositório central;



Alcance melhores 
resultados e potencialize as 
operações da sua empresa 
com as soluções de conteúdo 
global da Thomson Reuters. 

Entre em contato com os 
nossos especialistas! 

+55 (11) 4700-9050

contato_corp@thomsonreuters.com


