
Empresas do setor de máquinas e equipamentos 
precisam sempre buscar inovações tecnológicas para se 
manterem competitivas no mercado, tanto no cenário 
nacional quanto no internacional, dedicando atenção 
à demanda de desenvolvimento sem esquecer da 
burocracia e fiscalização.

Tendo conhecimento desses fatores, a Thomson Reuters 
oferece toda a expertise necessária para desenvolver 
soluções tecnológicas corporativas para facilitar as 
atividades rotineiras, com agilidade, facilidade e 
compliance para as operações do seu negócio.

Soluções essenciais para 
o setor de máquinas e 
equipamentos



Tributário

Jurídico

MÓDULO GLOBAL 
CLASSIFICATION
É possível centralizar todas as 
informações relacionadas aos 
seus produtos com mais agilidade 
e eficiência com o módulo 
Global Classification, que utiliza 
a tecnologia RPA, permitindo 
carregar automaticamente dados 
dos processos para garantir 
rastreabilidade, sendo útil para 
auditorias e decisões estratégicas.

Soluções desenvolvidas para facilitar a rotina tributária e entregas fiscais do seu 
negócio, de acordo com as peculiaridades do setor, trazendo mais eficiência, 
compliance, segurança e acessibilidade para as operações. Saiba mais:

Oferecemos para o seu departamento jurídico interno 
soluções que potencializam a gestão e auxiliam na 
resolução de situações complexas, o que colabora 
para o aumento da produtividade e crescimento do 
seu negócio. Conheça mais sobre:

Comércio exterior
Uma solução em nuvem com diversos módulos para atender às 
necessidades e demandas globais do seu negócio, garantindo compliance 
e agilidade nas operações de comércio exterior, trazendo facilidade para 
as tarefas rotineiras para que seu departamento interno foque em gestão e 
estratégia. Conheça os principais módulos do ONESOURCE Global Trade 
para o setor de máquinas e equipamentos:

MÓDULO TRADE ANALYZER
Com o módulo Trade Analyzer, é 
possível adquirir mais possibilidades 
de simulação de importação e 
exportação para sua empresa 
dentro dos requisitos necessários, 
de forma estratégica, sem custos de 
implementação e com redução do 
investimento.

RECOF 
COMPARTILHADO
Para atender aos principais 
regimes aduaneiros especiais, 
o módulo para gestão do 
RECOF Compartilhado auxilia 
nas operações, permitindo 
que sua empresa amplie 
ganhos de fluxo e de caixa, 
aumentando competitividade 
dentro do mercado.

MÓDULOS DE IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO
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.

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.

ONESOURCE TAX ONE
A solução em nuvem 
ONESOURCE Tax One auxilia 
na realização de todas as 
entregas das obrigações 
acessórias nas esferas 
Municipal, Estadual e Federal, 
através da automatização 
das operações burocráticas, 
mitigando riscos e mantendo 
sua empresa em compliance.

ONESOURCE TAX 
ANALYSER
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
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.

LEGAL ONE CORPORATE
Para auxiliar o departamento 
jurídico interno da sua 
empresa, a solução Legal One 
Corporate oferece tecnologia 
e confiabilidade para uma boa 
gestão das equipes, gerando 
insights e relevância estratégica, 
auxiliando no enfrentamento das 
questões complexas legais para o 
crescimento e sucesso do negócio.

HIGHQ CORPORATE
A solução HighQ Corporate integra 
todos os projetos, arquivos e 
informações sobre os processos 
e práticas jurídicas em um único 
lugar, o que facilita a padronização 
dos trabalhos do departamento 
interno e dos insights e 
conceitos das tarefas rotineiras, 
potencializando o desempenho e a 
gestão com eficiência.

Soluções para 
o Setor de 

Máquinas e 
Equipamentos

MÓDULO DE CÂMBIO
Gerencie e automatize a operação 
de pagamento e recebimento 
dos processos de importação 
e exportação com eficiência e 
redução de custos.



Thomson Reuters,
uma excelente parceria para 
o seu negócio de máquinas e 
equipamentos.

Descubra um futuro de 
novas possibilidades!

Clique aqui

Soluções tecnológicas 
atualizadas para atender às 
necessidades do seu negócio 
de máquinas e equipamentos

Com o objetivo de trazer soluções sempre atualizadas com 
as necessidades dos setores tributário, jurídico e de comércio 
exterior, a Thomson Reuters disponibiliza soluções que unem 
tecnologia de ponta e personalização de acordo com as 
características do seu negócio, para potencializar suas operações 
e permitir o crescimento e sucesso da empresa.

Com inovação, proporcionamos experiências novas e únicas 
para nossos parceiros, com desenvolvimento estratégico, gestão 
corporativa e redução de riscos e custos.

Saiba e garanta tudo o que seu negócio precisa 
para crescer dentro do mercado, com mais 
competitividade e qualidade!

https://www.thomsonreuters.com.br/pt/corporacoes/industria-de-maquinas-e-equipamentos.html

