
A PRIMEIRA SOLUÇÃO 
VERDADEIRAMENTE GLOBAL 
PARA GERENCIAMENTO DE 
COMÉRCIO INTERNACIONAL
O ONESOURCE Global Trade (powered by Thomson Reuters 
Softway) é uma solução verdadeiramente global, que simplifica 
todo o processo de comércio exterior, automatizando tarefas 
rotineiras e possibilitando que os profissionais da área atuem 
focados na gestão das operações. 
Com a solução realmente global da Thomson Reuters, sua 
empresa pode alcançar um novo nível de precisão, conformidade  
e eficiência, além da diminuição de tempo e custos nos processos 
de comércio exterior. 

SOLUÇÕES OPERACIONAIS

FREE TRADE AGREEMENTS

COMEXCONTENT

RPS - RESTRICTED
PARTY SCREENING

REGIMES ADUANEIROS 
ESPECIAIS

Suite de soluções que permite a 
operacionalização e o gerenciamento 
completo de todos os processos de 
importação, exportação, câmbio e Siscoserv. 

O ONESOURCE Global Trade FTA ajuda 
empresas a identificarem oportunidades na 
qualificação de suas mercadorias sob regras 
específicas de declaração/certificado de origem, 
como os tratamentos preferenciais e/ou taxas 
alfandegárias diferenciadas aplicadas em 
Tratados de Livre Comércio (FTA – Free Trade 
Agreements). 

Oferta exclusiva no mercado, para recuperar 
diariamente e de forma automática dentro dos 
módulos de Importação e Regimes Especiais, 
as principais informações de NCM, alíquotas de 
impostos, taxas de câmbio e outros conteúdos 
relevantes ao comércio exterior. 

Soluções específicas focadas no controle  
e na atuação dos Regimes Aduaneiros 
Especiais, seguindo as instruções normativas  
e maximizando resultados no uso dos regimes. 
Dentre eles temos: Drawback; Recof; DAF; DE; 
Entreposto Aduaneiro Industrial; Repetro;  
Replat (IN SRF 513/05); DAC; Redex e  
Recintos Alfandegados.

Solução para análise de possíveis restrições 
de parceiros de negócios para evitar que a 
empresa realize transações com fornecedores  
e clientes com sanções ou envolvidos em 
práticas criminosas.
Automatiza o requerimento de KYC (know your 
Customer) no seu Programa de Compliance, 
que é um atenuante das penalidades da Lei 
Anti-Corrupção.



CONFIANÇA E SEGURANÇA
SAP PARTNER PARA A ÁREA
DE COMÉRCIO EXTERIOR
A SOLUÇÃO ONESOURCE GLOBAL TRADE
POSSUI HOMOLOGAÇÃO GLOBAL SAP
CERTIFIED INTEGRATION.

GERENCIAMENTO E CONTROLE TOTALMENTE
INTEGRADOS AO SAP ERP:

Com experiência de mais de 10 anos em integrações com ERPs, a solução

ONESOURCE Global Trade (Powered by Thomson Reuters Softway) possui a 

homologação global e oficial da SAP e, assim, é considerada a mais completa 

solução em software para comércio exterior que possui a certificação.

A solução ONESOURCE Global Trade é 100% integrada com o ERP e atende 

todas as exigências de integração da SAP. As integrações estão disponíveis em 

tecnologia tradicional (RFC ou flat files) e também em tecnologia SOA (orientada

a serviços) usando o SAP PI.

As soluções também são certificadas em SAP Hana, com cases de sucesso em 

produção nesta plataforma.

• Mais de 200 clientes SAP;

• Forma de integração não invasiva ao SAP ERP e tecnologias homologadas;

• Contabilizações automáticas dos custos e despesas;

• Automatização do recebimento físico;

• Cálculo de previsibilidade das datas de recebimentos/entregas para suporte 
do planejamento.
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