
Facilita o dia a dia dos profissionais das 
áreas tributária, contábil, trabalhista, 
previdenciária e societária, com ferramentas 
exclusivas, recursos de personalização e 
sistemas de pesquisas que deixarão a sua 
busca muito mais rápida e assertiva.

CHECKPOINTTM  
CORPORATE
RESULTADOS DE PESQUISA 
MAIS PRECISOS E ÁGEIS



A SOLUÇÃO ATUA COMO UM BANCO  
DE CONTEÚDOS, FORNECENDO SUPORTE  
COMPLETO NAS ÁREAS DE:

Recebimento  
de alertas 
O Checkpoint rastreia alterações nos 
documentos previamente marcados, gera 
e envia alertas de atualização, permitindo 
mais agilidade no acompanhamento do 
que efetivamente interessa.

Assinatura  
on-line

Primeira Hora
Todas as manhãs, acesso às principais 
atualizações diárias.

Baixo investimento 
financeiro

Participação em palestras 
on-line 
Temas relevantes ministrados por 
especialistas, que respondem às dúvidas 
dos participantes.

Recebimento de resenhas 
diárias
Compilado personalizado das publicações 
enviado por e-mail, com o resumo dos 
principais documentos, facilitando a 
identificação de impacto, otimizando o 
tempo e garantindo mais eficiência na 
rotina diária de atualização.

Acesso fácil a perguntas e 
respostas
Principais questões que impactam a rotina 
contábil, fiscal, trabalhista e de comércio 
exterior, respondidas por especialistas de 
forma simples e direta.

Acesso seguro e remoto
Acesso à informação onde e quando você 
precisar.

Contabilidade  
e auditoria FiscalSocietária e 

empresarial
Trabalhista e 
previdenciária

Ferramentas exclusivas
Ferramentas de consulta e de cálculo, 
que facilitam a identificação da 
tributação de mercadorias e atividades 
por meio da NCM, descrição e CNAE, 
além de identificarem a aplicação de 
retenção dos tributos federais.



CONTEMPLA A SOLUÇÃO  
CHECKPOINTTM CORPORATE

CHECKPOINTTM 

Apresenta conteúdos de legislação, jurisprudência, 
roteiros, comentários, artigos e setores, permitindo 
personalização da página inicial, busca por termos, 
programação de alertas e conteúdo relacionado.

7.000 
ROTEIROS

3.500 
ARTIGOS

60.000 
DECISÕES 
ADM/RFB

130.000 
ATOS  
LEGAIS

DECISÕES 

Área de acompanhamento jurisprudencial, doutrinas, 
súmulas, boletins, entre outros. Acervo com mais de 
90 órgãos julgadores com destaque para o CARF 
(Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), TIT 
(Tribunal de Impostos e Taxas), STF e STJ.
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COMEXDATA

Oferece acesso qualificado ao conteúdo de 
comércio exterior do portal ComexData legislação, 
roteiros, informação de tributação, alertas e 
análises diárias).

CONSULTORIA

Consultoria especializada para análise de consultas, 
com resposta formal e embasamento legal.

TABELAS INTELIGENTES

Tabela dinâmica que exibe informações sobre 
programas de incentivo fiscal no âmbito federal 
(IRPJ) e em todos os Estados brasileiros (ICMS), 
possibilitando o filtro por setor de atividade.

FERRAMENTAS DE CONSULTA

Consulta sobre ICMS-ST, Mapa de ICMS, Código 
CEST, Tributação por CNAE, Tributação de PIS/
COFINS por NCM.

CALCULADORA

ICMS incidente sobre o produto, conforme estados, 
NCM, descrição ou CEST consultados e demais 
critérios definidos na pesquisa. Comparativo de 
regime de tributação e simulação de cálculo para 
fins de contratação.



MAIS INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA
PARA A SUA ROTINA

Com nossos filtros de pesquisa inteligentes, você 
consegue buscar informações específicas em nosso 
banco de conteúdos com mais assertividade e sem 
precisar despender muito tempo.

ECONOMIZE TEMPO E ESFORÇO

Receba diariamente por e-mail nossa resenha diária 
e tenha acesso a um compilado personalizado das 
principais publicações do dia.

MANTENHA-SE ATUALIZADO

Tenha mais praticidade para acessar seu histórico de 
buscas e anotações, além de modificar suas preferências 
e alertas de conteúdo a hora que quiser via web. 

TUDO DO SEU JEITO

Otimize ainda mais o seu dia a dia com auxílio das 
nossas ferramentas de consulta específica, cálculos e 
tabelas inteligentes. 

AGILIZE SUA ROTINA



QUANTO MAIS VOCÊ BUSCA,  
MAIS ULTRAPASSA AS FRONTEIRAS  
DO CONHECIMENTO.

+55 (11) 4700-9050 
corp.relacionamento@thomsonreuters.com

POR QUE CHECKPOINT?

Legislação, jurisprudência, 
roteiros, comentários, artigos e 
tabelas reunidos na plataforma 
global Thomson Reuters, usada 
há mais de uma década com 
sucesso nos EUA.

Conteúdo acessado por sistemas 
de pesquisa que trazem 
resultados mais precisos e 
rápidos, sem precisar consultar 
diversas fontes.

Funcionalidades e ferramentas 
exclusivas que facilitam o dia a 
dia dos profissionais para que 
possam se concentrar em outras 
atividades.

3.

2.

1.
Credibilidade  
e segurança

Abrangência

Funcionalidades

Conteúdos atualizados no site e 
resenha diária de publicações no 
mesmo dia*. 
*Referentes a publicações realizadas até às 
13h (Horário de Brasília)

4.
Agilidade

Aplicação na nuvem, com acesso 
remoto independentemente de 
onde você estiver. 

5.
Facilidade


