
Em um setor tão importante, que é responsável pela geração de 
empregos e por facilitar o acesso dos consumidores brasileiros a 
produtos essenciais, as empresas precisam estar sempre prontas 
para aproveitar qualquer oportunidade de crescimento que surgir.

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 dos negócios do setor de varejo e atacado.

Soluções essenciais 
para o setor de 
varejo e atacado



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 diversas rotinas que automatizam 
o dia a dia da equipe Fiscal, a solução 
gerencia as complexidades da legislação 
tributária brasileira e a entrega de 
obrigações – como EFD ICMS/IPI, EFD 
Contribuições, ECD, ECF, REINF, CIAP, 
Ressarcimentos de ICMS ST (SP, MG, RS, 
PR, SC, entre outros), FCI, DOT, DMD-
ICMS, entre outras.

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 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 se ter o registro de fixação 
de preços, efetuar a programação 
de embarques e gerir os custos dos 
processos. Além disso é possível 
efetuar a reserva de praça (booking 
de navio). Também é possível 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 Porta Único do Siscomex.

LEGAL ONE CORPORATE
O Legal One Corporate é uma solução 
em nuvem que une tecnologia de 
ponta com o melhor conteúdo jurídico 
online, permitindo uma gestão mais 
fácil e eficiente do departamento 
jurídico. Obtenha benefícios na gestão 
do contencioso, consultivo, imobiliário, 
contratos e procurações, além de 
oferecer gestão por indicadores através 
da solução Legal One Analytics.

HIGHQ CORPORATE 
O 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 garante 
a visibilidade completa de todas as 
operações jurídicas em um único local, de 
acordo com suas regras de negócio.Com 
alguns cliques, você automatiza tarefas 
manuais e conecta conteúdos à plataforma, 
garantindo fácil compartilhamento de 
informações e arquivos, com painéis e 
relatórios personalizados. Tudo isso com 
total autonomia, sem a necessidade de 
desenvolvimento ou envolvimento de 
profissionais de TI.

MÓDULO DATA ANALYTICS
Para superar um dos principais desafios das 
empresas desse setor, que é a otimização 
de análise de dados obtidos diariamente 
e sua aplicação estratégica, o módulo 
Data Analytics permite um planejamento 
mais assertivo e eficiente para embasar 
as tomadas de decisões, seguindo as 
tendências e os relatórios customizados, 
conforme as necessidades do negócio.

MÓDULO GLOBAL 
CLASSIFICATION
Por contar com uma grande variedade de 
produtos, o setor varejista e atacadista 
enfrenta dificuldades para realizar sua 
classificação fiscal. O Módulo Global 
Classification diminui a carga de trabalho 
manual, aumentando a precisão e 
reduzindo os erros no processo. Além 
disso, você aumentará a consistência e a 
colaboração em sua equipe.

MÓDULO DE REGIMES 
ADUANEIROS 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, Recof, Depósito Especial 
e muitas outras, gerenciamos de forma 
estratégica e eficiente o uso dos benefícios, 
garantindo a conformidade com os 
requisitos legais e minimizando os riscos.

MÓDULO DENIED PARTY 
SCREENING
Com este módulo seu negócio consegue se 
antecipar, rastreando a reputação de todas 
as empresas parceiras e verificando se 
existe algum risco eminente para o negócio, 
como presença em listas de sanção, 
corrupção, ou exploração de mão de obra. 
Dessa forma você garante a segurança das 
transações e a reputação de sua empresa, 
por meio de uma triagem automática.

ONESOURCE TAX ONE FOR 
SAP SOLUTIONS
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
O ONESOURCE Determination 
é a única solução automatizada 
do mercado para determinação 
de impostos, de ponta a ponta, 
permitindo que a sua empresa 
calcule seus tributos de maneira 
precisa, ágil e sempre em 
conformidade com a legislação, 
mantendo sua empresa atualizada 
sobre as mudanças nas alíquotas do 
ICMS, IPI, PIS/COFINS e impostos 
retidos na fonte.

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 
entregues para auditoria interna.

ONESOURCE TRANSFER 
PRICING 
Com a solução ONESOURCE Transfer 
Pricing, seu negócio poderá controlar 
os preços de transferência, preço 
parâmetro e gerar blocos da ECF com 
os resultados obtidos, garantindo 
mais assertividade e compliance para 
as operações.

Soluções 
para o Setor 
de Varejo e 

Atacado

TributárioComércio Exterior

Jurídico

Soluções tributárias que facilitam o dia a dia 
das empresas de varejo e atacado, garantindo 
mais eficiência, compliance e segurança nas 
operações. Conheça nossa suíte:

Soluções em nuvem, que automatizam a sua 
operação, garantindo compliance e agilidade, além 
de maior controle e produtividade. Conheça os 
principais módulos para o setor de varejo e atacado:

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



Thomson Reuters,
a parceria confiável para o 
setor de varejo e atacado.
Descubra um futuro de 
novas possibilidades!

Clique aqui

Muito além de soluções específicas 
para atender às necessidades do seu 
negócio, somos uma parceira confiável 
para o setor de varejo e atacado
Nosso objetivo é atender, de forma integrada, as necessidades dos 
departamentos tributário, jurídico e de comércio exterior do setor 
de varejo e atacado, oferecendo soluções completas, que aliam 
tecnologia de ponta, conteúdo e expertise para potencializar as 
operações, reduzindo riscos e custos para as empresas.

De forma 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 o varejo e atacado precisam para 
crescer e se tornarem ainda mais competitivos no mercado!

https://www.thomsonreuters.com.br/pt/corporacoes/varejo-e-atacado.html

