
TRANSFER 
PRICING BRASIL

Garanta eficiência e precisão nos 
cálculos de preços de transferência 
para fins brasileiros, em compliance 
com as regras nacionais.



Manter-se atualizado sobre a legislação tributária brasileira e obter controle sobre 
os preços de transferência, com o objetivo de planejar cenários estratégicos para a 
empresa, é um desafio a ser enfrentado em um negócio. Mas esse desafio pode se 
tornar muito mais fácil com a implementação de tecnologia.

A Thomson Reuters utilizou sua expertise com inovação para desenvolver a solução 
em nuvem ONESOURCE Transfer Pricing Brasil, uma ferramenta que permite 
parametrizações personalizadas de cálculo para cada método, auxiliando seu 
negócio de ponta a ponta nas transações. Também contribui com acessibilidade e 
mitigação de riscos na hora de preparar as documentações para a Receita Federal, 
além de gerar automaticamente os blocos da ECF com os resultados obtidos.

Tecnologia SaaS / Cloud
Plataforma acessível em nuvem, com a 
possibilidade e acesso remoto de todas as 
funcionalidades, não gerando despesas 
adicionais em infraestrutura.

Experiência intuitiva
A navegação em uma plataforma fácil 
e simples potencializa a experiência do 
usuário, o que permite mais controle das 
operações e entregas fiscais.

Integração com ONESOURCE Tax One
A solução Transfer Pricing Brasil atua 
juntamente com os ERPs principais e com 
ONESOURCE Tax One, o que garante mais 
praticidade e precisão para os usuários.

Automatização como aliada
Para calcular os preços de transferência por 
produto, a automação da geração dos blocos 
da ECF, com os resultados dos cálculos, 
mitiga riscos e facilita o processo.

Análise de cenários
Tenha mais possibilidades visíveis de 
utilização dos métodos na legislação 
brasileira, inclusive os mais específicos 
para commodities.

Monitoramento fácil
A solução oferece mais facilidade e precisão 
no rastreamento dos dados utilizados, 
além dos cálculos realizados, diminuindo a 
possibilidade de inconformidade.

Diferenciais:



Por que escolher o
ONESOURCE Transfer Pricing Brasil?

Acompanhamento do cálculo dos preços de transferência de forma 
automática, contínua e eficiente.

Atendendo grandes empresas dos mais diversos setores do mercado, a 
Thomson Reuters aliou seu conhecimento no setor tributário à tecnologia 
de ponta para automatizar e facilitar os cálculos fiscais, através do 
ONESOURCE Transfer Pricing Brasil. A solução é totalmente voltada a 
garantir compliance com a legislação brasileira, além de possuir caráter 
intuitivo e acessível para que seu negócio esteja sempre à frente.

Clique aqui

Revolucione a gestão fiscal da sua empresa 
com uma parceria que traz agilidade, precisão 
e inovação para sua equipe.

Garantia de compliance com os métodos de cálculo previstos na 
legislação brasileira, incluindo os métodos de commodities.

Atualização com o cenário externo do mercado, permitindo que a 
empresa se prepare como for necessário, com o menor ajuste possível.

Potencialização da operação de controle dos preços de transferência, 
com caráter interpretativo e parametrizações de acordo com as 
necessidades do seu negócio.

+55 (11) 4700-9050

https://www.thomsonreuters.com.br/pt/tax-accounting/onesource-mastersaf/produtos/onesource-transfer-pricing-brasil.html

