


Hoje, uma enorme quantidade do produto interno bruto mundial atravessa 

fronteiras. Com a globalização e regulamentação aumentando a um ritmo 

acelerado, empresas que operam com venda e compra de mercadorias no 

exterior, devem superar desafios cada vez mais complexos na gestão de suas 

operações comerciais globais.

Na Thomson Reuters, entendemos esses desafios e estamos cada vez mais 

investindo em recursos para ajudá-lo a resolvê-los. Nós identificamos em 

primeira mão os benefícios da gestão bem-sucedida de comércio exterior:  

maior eficiência, redução de custos, gestão de risco e compliance contínua.  

E há apenas uma solução global que pode lhe trazer estes resultados, por isso 

anunciamos o lançamento global do nova marca que compõem as consolidadas 

Soluções SOFTWAY no Brazil: ONESOURCE Global Trade (Powered by Thomson 

Reuters Softway). 

A solução global abrange todo o gerenciamento de comércio exterior , 

oferecendo informações atualizadas em conformidade com a legislação  

vigente de cada país. Sendo desenvolvido com a mais recente tecnologia e 

apoiado pelos principais especialistas do setor,  a solução simplifica todo 

o processo de gerenciamento de comércio exterior, automatizando tarefas 

rotineiras e possibilitando que os profissionais da área atuem focados na  

gestão das operações. 

Com esta primeira solução verdadeiramente global, sua empresa pode alcançar 

um novo nível de precisão, conformidade e eficiência, além da diminuição de 

tempo e custos nos processos de comércio exterior.

Ao implementar ONESOURCE Global Trade (Powered by Thomson Reuters 

Softway), você torna não apenas um cliente da Thomson Reuters, mas sim um 

parceiro. Estamos empenhados em fornecer uma solução flexível que  

lhe dá o controle global com um foco local. E, nos próximos anos, continuaremos 

empenhados em investir em módulos específicos para cada país para  

continuar oferecendo a mais completa solução de gerenciamento de  

comércio exterior do mercado. 

Convidamos você a saber mais sobre ONESOURCE Global Trade (Powered by 

Thomson Reuters Softway) e construir uma parceria conosco para otimizar suas 

operações de gerenciamento de comércio exterior hoje e nos próximos anos.

Atenciosamente,

Taneli Ruda, Diretor Global de ONESOURCE Global Trade da Thomson Reuters



Thomson Reuters é provedor líder mundial 
de soluções e informações inteligentes 
para empresas e profissionais. Com 
aproximadamente 55.000 funcionários 
e operações em mais de 100 países, 
combinamos a experiência industrial 
com tecnologia inovadora para fornecer 
informação essencial aos principais tomadores 
de decisão nos mercados financeiro, de risco 
e compliance, jurídico, tributário e contábil, de 
propriedade intelectual, de ciência e de mídia, 
impulsionados pela organização mundial de 
notícias mais confiável do mundo. 

A Unidade de negócios Tax & Accounting da Thomson Reuters simplifica a vida 

dos profissionais das áreas fiscais, contábeis e de comércio exterior com soluções 

poderosas que tornam o trabalho mais fácil, mais rápido e mais rentável. Através de 

nossos especialistas e de tecnologia progressiva, nós entregamos as soluções mais 

abrangentes para corporações, governos, escritórios de contabilidade, instituições 

financeiras e muito mais.

Construído com tecnologia de classe mundial e apoiado por nossos especialistas 

líderes da indústria, Thomson Reuters ONESOURCE aborda as complexidades de 

compliance em todos os níveis. Em 180 países, nossos programas e serviços de 

software fiscais ajudam você a estar em conformidade, evitar multas e auditorias, 

aumentar a eficiência e economizar tempo. Quer se trate de gerenciamento de 

comércio exterior, transfer pricing, imposto de renda, imposto indireto, imposto sobre 

a propriedade, informações fiscais, relatórios, administração de dados ou processos 

internos, vamos simplificar o ciclo de vida de seu compliance fiscal com uma  

solução completa.



O comércio internacional  
representa quase metade  
do PIB global.



ONESOURCE GLOBAL TRADE
A primeira solução verdadeiramente global para 
gerenciamento de comércio internacional.

ONESOURCE Global Trade (Powered by Thomson Reuters Softway) é uma 
solução abrangente de gerenciamento de comércio exterior que permite às 
empresas automatizar e gerenciar processos comerciais globais complexos, 
respeitando as exigências dos regimes aduaneiros, e ajuda a garantir o 
compliance tributário e tarifário. A primeira solução verdadeiramente global, 
integra-se com os principais ERPs, como Oracle e SAP, e permite a gestão 
contínua de comércio internacional e o compliance entre empresas. 

A solução é voltada para atender as demandas de gestão de comércio exterior 
dos clientes, promove controle total e permite diversas configurações de 
personalização do sistema, além de, possibilitar customizações para atender 
diversos processos de comércio exterior. Mudanças legais são atualizadas 
e refletidas na solução, de forma que o risco seja minimizado e os usuários 
possam estar informados e confiantes durante todo o processo. O resultado  
é uma solução de gestão de comércio exterior completa e funcional.

Além disso, juntamente com ONESOURCE Transfer Pricing e ONESOURCE 
Indirect Tax, a Thomson Reuters é o único fornecedor que oferece soluções 
abrangentes de transfer pricing, gerenciamento de comércio exterior e 
impostos indiretos. Do alinhamento e monitoramento de valoração à 
determinação de impostos indiretos e análise completa do landed cost, você 
pode simplificar o fluxo de trabalho, evitar a reinserção de dados, reduzir erros  
e melhorar seu compliance. 

Com nosso conjunto completo de produtos ONESOURCE, você pode fazer uma 
análise única e centralizada de suas operações fiscais globais.

Hoje, nossos clientes no Brasil, já podem contar com uma serie de facilidades e 
benefícios na solução, pois agregamos valor adicionado integrações com outros 
produtos e serviços do portfólio Thomson Reuters Brasil, conteúdo de comércio 
exterior, ferramenta eletrônica para de transação de câmbio e de validação  
de parceiros comerciais.

DESTINADO PARA:

 + Importadores e Exportadores 

 + Profissionais da cadeia de Supply 
Chain global 

 + Alta gestão (C level)

 + Departamento Jurídico (compliance)

ATUAL BASE DE CLIENTES:

 + Mais de 1.200 clientes incluindo  
350 grupos econômicos dos  
mais importantes e diferentes  
áreas de atuação

INDÚSTRIAS ATENDIDAS:

Automotivo

 Produtos Químicos

Eletrônica & IT

Alimentos & Agricultura

Industrial & Maquinaria

Petróleo & Gás

Produtos farmacêuticos & 
Cuidados de saúde

Varejo

Commodities

PREÇOS DE 
TRASFÊRENCIA

IMPOSTO 
INDIRETO 

GESTÃO DE 
COMÉRCIO 

GLOBAL



CONHEÇA O ONESOURCE GLOBAL TRADE

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS
 + Com uma única interface de usuário, você pode ter a 

visão do processo de comércio exterior de uma forma 
completa. Isso significa que sua empresa consegue 
estar conectada a cada um dos envolvidos de sua 
operação de comércio exterior acompanhando cada 
etapa do processo e provendo maior visibilidade  
do começo ao fim.

 + Rápida implantação global — Uma solução 
verdadeiramente localizada onde, em cada país, 
especialistas locais no assunto projetam o produto 
para refletir a regulamentação específica, o idioma 
e as necessidades de negócio local, permitindo 
a implementação rápida, de acordo com as 
necessidades de cada empresa sem a contratação  
de fornecedores locais.

 + Atualizações legais — Mudanças regulatórias são 
disponibilizadas sempre que necessário, para que os 
usuários minimizem o risco e fiquem confiantes em 
todo o processo de comércio global.

 + Fácil integração com os principais ERPs —Integra-se 
facilmente com ERPs líderes de mercado, incluindo 
conectores certificados com Oracle e SAP.

 + Implementadores Certificados — Os membros  
do nosso Programa de Certificação de 
Implementação estão disponíveis para trabalhar 
com você para a automação de todos os processos 
de importação e exportação.

 + Conteúdo Comércio Internacional —Conteúdo 
sobre comércio exterior atualizado incorporado 
perfeitamente no processo de transação para reduzir 
atrasos, multas, penalidades e apreensões devido a 
informações desatualizadas.

VALOR AGREGADO
AUMENTO DA EFICIÊNCIA — Total integração 
entre Soluções sistêmicas, departamentos 
e parceiros de comércio/logística resulta 
na otimização dos tempos em cada etapa 
dos processos de comercio exterior e as 
tarefas operacionais sejam automatizadas 
de uma forma escalável para atender às suas 
necessidades específicas.

REDUÇÃO DE CUSTO — Com a capacidade 
de organizar e integrar todas as informações 
e transações comerciais com os diversos 
atores reduzindo custos operacionais e maior 
visibilidade quanto a Regimes Aduaneiros 
Especiais e Free Trade Agreements (FTAs), sua 
empresa permanece em conformidade e obtém 
uma economia tributária com a redução de 
custos financeiros e logísticos.

GERENCIAMENTO DE RISCO E COMPLIANCE 
— Conteúdo atualizado de acordo com os 
regulamentos e as exigências de cada país 
ajuda a evitar riscos e garantem a manutenção 
de compliance, por meio de processos 
padronizados que mantêm a clareza, a 
eficiência e a previsibilidade em todos os  
locais e países.

NOSSOS CLIENTES
Com mais de 1.200 clientes, entre os quais estão  
350 grupos econômicos das mais importantes e 
diferentes áreas de atuação:, ONESOURCE Global 
Trade engloba o mundo inteiro com uma ampla lista   
de clientes renomados. 

REGIMES
ESPECIAIS

MÓDULOS ONESOURCE GLOBAL TRADE PROVEDORES 
DE SERVIÇO

RESTRICTED 
PARTY SCREENING 

(RPS)

CÂMBIOFREE TRADE 
AGREEMENTS 

(FTAs)

ERP SISTEMA CORPORATIVO

CONTEÚDO

Despachante Aduaneiro

Agentes de Carga

Outros

Sistemas de Governo/
Órgãos (EX.: Siscomex, 

Siscoserv, Novoex)

Classificação 
Fiscal

Impostos e Taxas

Alertas de 
Licenças e 

Órgãos Anuentes

Classificação de 
Exportação

Antidumping

IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃOSISCOSERV



Brasil lidera crescimento de 
exportação de commodities.



As exportações dos EUA para o 
Brasil aumentaram 69%, para 
US$ 44,1 bilhões, ao longo de  

 quatro anos.



ONESOURCE GLOBAL TRADE (POWERED BY  
THOMSON REUTERS SOFTWAY)
ONESOURCE Global Trade oferece um conjunto abrangente de soluções em software para operação, 
controle e gerenciamento de comércio exterior. Os módulos que compõem a plataforma funcionam 
como uma solução única para todos os parceiros globais, permitindo ficar conectado com todas as 
partes interessadas ao longo de todo o processo de comércio exterior.

Orientados como uma plataforma e habilitados como plug-ins, os módulos incluem:

 + Soluções operacionais — importação, exportação, câmbio e Siscoserv;

 + Comexcontent - principais informações de NCM, alíquotas de impostos, taxas de câmbio e outros 
conteúdos relevantes ao comércio exterior;

 + Free Trade Agreements — Tratados de Livre Comércio;

 + Regimes Aduaneiros Especiais e Recintos Alfandegados;

 + Restricted Party Screnning — análise de possíveis restrições de parceiros de negócios 

EXPORTADOR

BANCO

AGENTE DE 
CARGA

IMPORTADOR

BANCO

AGENTE DE 
CARGA

DESPACHANTE DESPACHANTE

EXPEDIÇÃO
INTERNACIONAL

PAÍS A PAÍS B

ERP

 MÓDULOS ONESOURCE GLOBAL TRADE

RESTRICTED 
PARTY SCREENING 

(RPS)

IMPORTAÇÃO

CÂMBIOFREE TRADE 
AGREEMENTS 

(FTA)

EXPORTAÇÃO REGIMES
ESPECIAIS

SISCOSERV



A PRIMEIRA SOLUÇÃO 
VERDADEIRAMENTE 
GLOBAL PARA 
GERENCIAMENTO DE 
COMÉRCIO INTERNACIONAL



PRESENÇA GLOBAL
Com mais de 55.000 funcionários em mais de 100 países, a força  
de trabalho e a presença geográfica da Thomson Reuters abrange  
a natureza global de nossos clientes, fator esse que é seguido por  
seus produtos.



SOLUÇÕES ONESOURCE GLOBAL TRADE 

  MÓDULO DE IMPORTAÇÃO

Gerenciar as constantes mudanças na legislação de vários órgãos governamentais no mundo todo é desafiador. O Módulo de 
Importação controla toda a operação de importação, reduzindo riscos de não compliance e evitando o pagamento incorreto de 
tributos, além de aumentar a eficiência nos processos de importação em geral.

Características e proposição de valor Descrição:

Controle de Documentação

    

 + Controle sobre todos os documentos relevantes para o processo de importação 

 + Informação permanece consistente, segura e vinculada em processo padronizado 
dentro de um banco de dados centralizado

 + Garante a segurança, a rápida recuperação , a consistência e o controle sobre saldos 
de itens de importação

 + Identificação de declarações aduaneiras, pagamentos incorretos, entre outros

 + Armazenamento de dois arquivos dentro do processo (anexos)

Controle de Desembaraço Aduaneiro

     

 + Centralização, segurança e rastreabilidade de informações e documentos, 
suportando todo o processo de importação

 + Envio de dados fiscais e aduaneiros de maneira consistente e uniforme, evitando 
atrasos na entrega aos órgãos governamentais e mantendo a conformidade com as 
taxas e os impostos

Controle de Custos e Despesas

     

 + Controlar e automatizar os cálculos dos custos e as despesas no  
processo de importação

 + Efetuar comparações e visualizar discrepâncias entre os custos previstos e os reais

 + Simulador de Custos

Controle de Processo de Importação

  

 + Consolidar os documentos relevantes para o processo de importação, permitindo 
vários conhecimentos de embarque, faturas e despachos

 + Conectar diferentes áreas da empresa, através dos processos de forma  
segura e rápida

 + Identificar gargalos

 + Integra-se com os principais ERPs para maior segurança e  
consistência da informação

 + Permite avaliar performance aos processos e de cada fornecedor envolvido na 
operação de importação

 + Follow up – Workflow completo do processo, permitindo acompanhar desde a 
entrada do pedido até o recebido da mercadoria

Conhecimento de Controle  
de Expedição

  

 + Controle de instruções de embarque, recepção e processamento de  
informações da remessa

  Aumento da eficiência        Custo reduzido        Gerenciamento de Riscos e Complianca



Controle de Recebimento  
de Mercadorias

  

 + Informações de embarque recebidas de forma integrada com o ERP.

 + Recebimento de mercadorias via embarques, faturas ou documentos de  
entrada de importação

 + Consolidar grandes volumes de itens de diferentes pedidos de compra (POs) com 
mínima intervenção manual

Controle de Discrepâncias

   

 + Controla as discrepâncias entre documentos, requerendo correções e aprovações 
para continuar um processo quando as discrepâncias são identificadas

Lançamentos Contábeis  + Acurácia nos lançamentos contábeis no ERP através da contabilidade automática 
dos custos, de acordo com as regras estabelecidas (projetos, unidades de negócios, 
centros de custos, etc.)

 + Flexibilidade nos métodos de rateio de custos, aumentando a acuracidade do 
inventário no que se refere a landed cost e suportando a tomada de decisões para a 
redução de custo operacional

Controle de Expedição  + Controle sobre as despesas de frete e o tempo estimado de chegada para 
rastreamento de entregas

 + Mantem o controle e atribui vários documentos de transporte, incluindo 
conhecimentos de embarque internacional e documentos de transporte terrestre, 
para um mesmo processo

Medidas Antidumping  
e Salvaguarda

 + Monitora as taxas pagas Antidumping/Salvaguarda para possíveis  
futuras restituições

Transmissão de Declarações  
de Importação

 + Comunicação direta com sistemas da aduana disponível

 + Comunicação com o Siscomex para o envio e    retorno de informações de  
registro de licenças e declarações de informações, permitindo o acesso ao 
despachante nesse momento 

Recintos Alfandegados

  

 + Gerencia processos de importação em recintos alfandegados, controlando estoques, 
prazos, documentos e alertas até que as mercadorias sejam  
totalmente nacionalizadas

  MÓDULO DE EXPORTAÇÃO

Gerenciar as constantes mudanças na legislação de várias agências governamentais pode ser desafiador. O módulo de exportação 
reduz o risco de não compliance, a dependência e os atrasos, enquanto aumenta os lucros e a eficiência no desembaraço, 
rastreamento e aspectos de planejamento financeiro do processo de exportação.

Características e proposição de valor Descrição:

Controle de Documentação

    

 + Controle sobre todos os documentos relevantes para o processo de exportação, 
incluindo Fatura Comercial, Packing List, Certificado de Origem, etc.

 + Informação permanece consistente, segura e ligada em um processo padronizado 
dentro de um banco de dados centralizado

 + Facilita a pesquisa e a recuperação, identificando a declaração aduaneira, falhas de 
pagamentos e outros



MÓDULO DE EXPORTAÇÃO continuação

Controle de Desembaraço Aduaneiro

   

 + Centralização de informação, segurança e rastreabilidade dos documentos de 
desembaraço de exportação (ex.: fatura, licença de exportação)

 + Permite que os dados fiscais e aduaneiros sejam apresentados de forma consistente  
e uniforme

 + Processo de otimização evita atrasos na alfândega para o embarque de mercadorias

Controle de Processo de Exportação

    

 + Centraliza e consolida todos os documentos relevantes para o processo de exportação

 + Integra-se com os principais sistemas empresariais para consistência da  
informação e segurança

 + Conecta ordem para expedição, facilitando o acompanhamento e a auditoria para  
as partes interessadas

 + Garante rapidez e segurança de que as informações estejam acessíveis em todas as 
fases, identificando gargalos

Controle de Documentos 
de Expedição

   

 + Controle sobre despesas de exportação, incluindo conhecimentos de embarque 
internacional e documentos de transporte terrestre

 + Previsibilidade quanto aos prazos de entrega estimados

 + Possibilidade de acompanhar e atribuir vários documentos de embarque a um processo

Controle de Embalamento

   

 + Geração de documentos com base em informações do ERP

 + Processo de embalagem automatizado em vários níveis usando informações  
da fatura comercial

Controle de Gerador de Documentos

    

 + O recurso Portal torna os documentos do processo de exportação  
acessíveis ao importador

 + Controle de acesso aos documentos para pessoas/importadores autorizados

Controle de Mercadorias

      

 + Gerencia e controla documentos de mercadorias, como contratos de exportação, 
valorização do mercado de commodities etc.

 + Ajusta os controles de preços de acordo com informações do mercado de commodities, 
diminuindo os custos de acordo com o melhor planejamento no contrato de exportação

Controle de Licenciamento de 
Determinação de Exportação

  

 + Reduz o risco e melhora o desempenho no processo de determinação de exportação 
capturando Embargos, Produtos encriptados, Requerimentos de Licença de Exportação 
e exceções

Integração com o Contas a Receber  + Mecanismo de auditoria pós-entrada, bem como integração com contas a  
receber do  ERP

 + Atualiza transação com a data exata de envio

 + Auxilia no reconhecimento de receita e fluxo de caixa mais preciso

Consolidação de Fatura  + Consolida faturas e entregas para facilitar a administração

 + Reduz erros e carga de trabalho

  Aumento da eficiência        Custo reduzido        Gerenciamento de Riscos e Complianca



  MÓDULO DE CÂMBIO

Módulos de acompanhamento e gerenciamento de operações de câmbio na importação e exportação. Os módulos agilizam o 
trabalho do departamento de Câmbio da empresa, permitindo maior controle e gerência dos pagamentos e recebimentos em moeda 
estrangeira, evitando duplicidade de trabalho e provendo informações importantes para tomada de decisão.

Características e proposição de valor Descrição:

Gestão de contas a receber e contas 
a pagar internacionais

 + Controle de contas a receber e a pagar através de contratos de câmbio ou  
contas internacionais

 + Contabilização automática de pagamentos e recebíveis junto ao ERP

Controle e cálculo  
da variação cambial

  

 + Suporta contabilidade mensal através do cálculo de variação cambial

 + Registro automático no ERP das variações cambiais

Controle de Pagamentos

  

 + Automatização da gestão de Faturas, bem como contabilidade automática no ERP de 
adiantamentos e pagamentos a fornecedores, reduzindo pagamentos duplicados e 
sobrecarga de trabalho ao departamento financeiro

Cálculo de taxas financeiras 
referentes ao processo

 + Cálculo automático das taxas financeiras relativas às operações de câmbio

Notas de crédito e débito  + Controle de notas de débito e crédito de fornecedores/clientes incluindo gestão de 
baixa das mesmas

Controle de Garantia

  

 + Gestão de Cartas de Crédito, Stand By e Seguro de crédito para exportação

 + Gestão de aditivos de cartas de créditos

 + Controle de documentos aduaneiros para transações de Carta de Crédito

Controles de Financiamentos de 
Importação e Exportação

  

 + Gestão do principal, juros, taxas e prazos de parcelas de pagamentos/recebíveis

Integração com bancos

  

 + Tenha acesso a cotações em real time com bancos através da integração com Thomson 
Reuters F&R FXall



  MÓDULO DE SISCOSERV 

Módulo para ajudar as empresas a gerenciar as obrigações do SISCOSERV, aumentando o controle destes serviços internacionais, 
evitando riscos de descumprimento e consequentemente multas e penalidades para sua empresa.

Função Aquisição  + Inclusão e retificação de registro de Aquisição de Serviços (RAS) e Aditivo, inclusão e 
cancelamento do Pagamento

Função Venda

  

 + Inclusão e retificação de Registro de Venda de Serviços (RVS) e Aditivo, inclusão e 
cancelamento do Faturamento

Integração do Módulo

  

 + Integração direta com o SISCOSERV e com os principais ERP’s

Principais Benefícios

  

 + Reaproveitamento com integridade das informações

 + Redução do tempo para registro das informações no SISCOSERV

 + Controle e rastreabilidade de todas as operações de serviço

 + Envio de frete e seguro para o SISCOSERV integrado com os módulos de  
importação e exportação

 + Validação das informações antes do registro

  MÓDULO DE REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS E RECINTOS ALFANDEGADOS

Módulos específicos focados 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.

Características e proposição de valor Descrição:

Integração de Dados Principais

  

 + Possibilita o controle dos regimes especiais e a consolidação das informações 
necessárias ao controle integrando com ERPs, e sistemas externos mantendo a 
confiabilidade e integridade de dados na gestão do Regimes, com o detalhamento de 
todas as operações para suportar futuras auditorias fiscais

Controle de Equivalência de 
Insumos e Família de Produtos

  

 + Permite a visibilidade e organização da estrutura de engenharia de produtos através  
de grupos de famílias de produtos e de controles de similares de mercadorias utilizadas 
na produção,  simplificando o processo de controle de estruturação e classificação de 
produtos, concedendo uma maximização nos ganhos que o Regime possibilita

Equivalência de Mercadorias

  

 + Controle de equivalências entre insumos, viabilizando o consumo  
de produtos alternativos

  Aumento da eficiência        Custo reduzido        Gerenciamento de Riscos e Complianca



Controle de Inventário  

  

 + Realiza o controle do inventário refletindo a visão do estoque físico de produtos entre 
ERP e o Regime Aduaneiro Especial

 + Garante o compliance do regime, permite visualização de saldos e localização de bens, 
sugere consumos e previsões de importação/exportação

 + Permite a rastreabilidade de todo ciclo de vida de produtos e mercadorias na aplicação 
no processo produtivo, sendo um diferencial nas auditorias de órgãos fiscalizadores

Documentação de Entrada

  

 + Controla os documentos de entrada para mercadorias nacionais e importadas, e 
qualquer entrada para transações de estoque, permitindo a administração inteligente 
de alocação de material

 + Otimiza a administração de materiais e permite ao usuário uma visão de todos dos 
atributos  dos itens em estoque

Controle Tributário

    

 + Oferece relatórios e visibilidade quanto aos impostos e benefícios relevantes ao uso do 
regime especial

 + Possibilita a integração da apuração de impostos e taxas tributarias aplicados ao 
regime com a contas contábeis corporativas

Documentação de Saída

  

 + Fornece controle para documentos de saída de mercadorias e possíveis destinações 
previstas no regime especial

 + Todas as alocações podem ser vistas de forma detalhada com monitoramento  
contínuo de transações

Controle da Produção  + Permite todo o controle de aplicação do material (partes, peças e insumos)  
aplicados no processo produtivo, bem como, o vínculo entre as entradas, produção  
e saída dos produtos 

Controle de Consumo

    

 + Oferece controle de consumo de regime usando uma solução configurável, usando os 
métodos de consumo mais indicados de acordo com os requerimentos do regime  
e da indústria

 + Visualizações detalhadas e exibições de cada documento de saída relacionado  
as entradas que foram consumidas, permitindo total rastreabilidade das  
destinações de mercadorias

Simulador de Nacionalização

  

 + Simula a nacionalização no regime, permitindo visualização da previsão de custos e 
tomada de decisão para  minimizar os impactos negativos desta previsão

 + Antecipar situações na administração do regime, gerenciar riscos e custos

Simulador de Consumo

  

 + Simula o consumo do regime especial utilizando solução configurável, usando 
diferentes métodos de consumo de acordo com o regime e indústria

 + Simular cenários de vendas

Controle de Prazo de Permanência 
no Regime Especial

 + Otimiza a administração de regimes especiais com a visão de todo o estoque  
admitido no regime

 + Controle de prazo de permanência sob o regime, gerenciando as prorrogações de  
prazo quando aplicáveis

Forecast de Importação  
e Exportação

 + Mecanismo de planejamento para o uso de regimes especiais, sugerindo importações e 
exportações sob o regime, visando otimização de seu uso

 + Antecipa cenários de importação/exportação para a administração ideal do regime



MÓDULO DE REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS E RECINTOS ALFANDEGADOS continuação

Validação e Reconciliação do  
Saldo de Produtos

  

 + Reconciliação de inventário entre o sistema de gestão do regime e o ERP

 + Simplifica e suporta operações de auditoria e acuracidade das informações

Alertas e Relatórios

  

 + Alerta automáticos para prazos de permanência, saldo de impostos suspensos, saldo  
de produtos, etc.

 + Relatórios oficiais exigidos pelas autoridades para gestão do regim

  MÓDULO DE FREE TRADE AGREEMENT (FTA)

Com inúmeros acordos comerciais preferenciais em vigor em todo o mundo, é uma tarefa desafiadora para as empresas multinacionais 
gerenciar e manter informações relacionadas aos Free Trade Agreements (FTAs). Com o módulo de FTA, você pode determinar se as 
mercadorias que produz são elegíveis para taxas de tratamento e direitos preferenciais sob FTAs.

Características e proposição de valor Descrição:

Coleta de Dados e Gerenciamento

  

 + Extração de dados automatizada de ERP para garantir que a informação correta e 
compatível apareça nas estruturas dos produtos acabados

 + Extração programada para coleta de dados no prazo desejado 

 + Solicitação e gerenciamento de declaração de origem dos fornecedores

 + Simulação de elegibilidade a FTAs

 + Usa os dados existentes para determinar estratégias ideais de utilização do  
FTA no caso de sobreposição de acordos e suportar decisões de localização da  
cadeia de suprimentos

Determinação e Cálculo de  
Origem Sistemáticos

    

 + Aplica-se às últimas Regras de Origem (RoO) para FTAs atuais e futuros

 + Usa um método de gestão de inventário compatível com FTA para o cálculo automático 
do valor das matérias originárias/não originárias

 + Instantaneamente calcula informações de origem para novas vendas

Retenção de Documentos

  

 + Geração sistemática de documentos de apoio

 + Retenção de documentos com base no para suporte a verificação futura

Monitoramento de Compliance  
de FTA

    

 + Relatórios em tempo real para o compliance do FTA, incluindo avisos onde os limiares 
de origem podem ser descumpridos

 + Fácil produção de relatórios personalizados para gerir economias oriundas de  
uso de FTA

  Aumento da eficiência        Custo reduzido        Gerenciamento de Riscos e Complianca



  MÓDULO DO RESTRICTED PARTY SCREENING (RPS)

Com o Módulo de Restricted Party Screening (RPS), você pode garantir a segurança das transações de negócios e reputação de sua 
empresa por meio de triagem automática, integração com o ERP da sua empresa e acesso ao banco de dados Thomson Reuters 
Accelus WorldCheck para sua segurança.

Características e proposição de valor Descrição:

Triagem de Cliente e Fornecedor

  

 + As empresas e os indivíduos são verificados

 + 100% das listas de sanções, observância e regulatórias com atualizações automáticas

 + Extensa pesquisa de mídia global em mais de 100.000 fontes adicionais

 + Pesquisas com nomes regionais e caracteres não latinos

Documentação para Trilha  
de Auditoria

  

 + Trilha de auditoria dos resultados de triagem que atendam às exigências de diligências 
dos organismos governamentais.

 + Conformidade com as leis Anticorrupção

 + Evita violações de sanções de exportação, penalidades e perda de privilégios  
de exportação

 + Roadshows globais regulares e eventos regionais discutem temas importantes para 
nos mantermos conectados aos nossos clientes e fornecer informações que permitam a 
tomada de decisão

Triagem de Parceiro Automática

  

 + Triagem de parceiro automática (clientes/fornecedores) depois de criar ou atualizar o 
registro principal em sistema corporativo da empresa

 + Reverificação periódica dos parceiros previamente verificados

 + Integração online com os sistemas corporativos (ERP/CRM/SRM)

Banco de Dados Thomson Reuters 
World-Check

  

 + Mais de 500 listas de sanções de atualizadas simultaneamente

 + Avançadas versões de listas do governo para incluir identificadores críticos “faltantes”

 + Mais de 200 analistas em tempo integral, abrangendo 240 países em mais  
de 60 idiomas

 + Os registros contêm mais de 30 identificadores como nome, idade, data de  
nascimento, locais, cidadanias etc. que ajudam a classificação das pesquisas,  
evitando falsos positivos

  CONTEÚDO DE COMÉRCIO INTERNACIONAL 

Gerenciar dados do comércio global de regulação para vários países pode parecer uma tarefa impossível. Mas com o conteúdo do 
ONESOURCE Global Trade, o trabalho é feito para você.

Características e proposição de valor Descrição:

Conteúdo atualizado dentro do 
ONESOURCE Global Trade

  

 + Conteúdo atualizado apoia o compliance de uma empresa com as regulamentações 
aduaneiras atualizadas

 + Incorporação perfeita de conteúdo no processamento de transações,  
eliminando atrasos na entrega, multas, penalidades e apreensões devido a 
informações desatualizadas



CONTEÚDO DE COMÉRCIO INTERNACIONAL continuação

Sistema Harmonizado

  

 + Informação de “sistema harmonizado” localizada e atualizada proporciona a precisão 
da classificação do produto, evitando erros de classificação, possíveis atrasos na 
liberação de mercadorias ou necessidade de correção de declarações aduaneiras

Impostos e Taxas

  

 + Imposto online e atualizado, imposto preferencial, taxas de impostos indiretos e 
exceções fiscais permitem a previsão de impostos no início do processo

 + Aumenta a visibilidade do fluxo de caixa e pagamento de imposto preciso no momento 
da declaração aduaneira

Alertas de Licenças e  
Órgãos Anuentes

  

 + Evita multas, penalidades e apreensões devido ao não cumprimento de apresentação 
tardia de requerimentos de Órgãos Anuentes ou pedidos de licenças

Classificação de Exportação

  

 + Informações atualizadas de número de classificação de exportação para classificação 
de produtos e determinação de licenças de exportação no nível da transação 

 + Automatiza a triagem de operação de exportação para requisitos de licenciamento

Antidumping

  

 + Permite informação no início do processo sobre Antidumping, Contra medidas ou 
Salva guarda para tomada de decisão e de pagamento de imposto preciso

  Aumento da eficiência        Custo reduzido        Gerenciamento de Riscos e Complianca



Em 2014, as exportações 
brasileiras destinadas à China 
representaram 18% de todas as 

  vendas do país para o mundo.

As importações brasileiras oriundas 
da China em 2014 mantiveram-se 
concentradas nos setores de  

 máquinas e aparelhos elétricos e   
 mecânicos, que, somados,  
 corresponderam a 48,4% do total.  
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento,  
 Indústria e Comércio Exterior (MDIC).



Exports to Russia from the US 
increased 109% to $11.1 billion 
over four years.

Em 2014, o Mercosul foi Destino  
de 11% das Exportações e Fornecedor   
de 8% das importações brasilerias.   
Fonte: Ministério do Desenvolvimento,  
Indústria e Comércio Exterior (MDIC).



PROGRAMA DE IMPLEMENTADOR CERTIFICADO (CIP)
O Programa de Implementador Certificado da Thomson Reuters foi criado para garantir o sucesso da 
implementação e integração das nossas soluções de software em departamentos fiscais, contábeis e de 
comércio exterior das empresas, além de oferecer a mais alta qualidade na formação e suporte técnico 
contínuo para as empresas líderes em contabilidade e consultoria.

Como parte deste programa, implementadores certificados ajudam diretamente as empresas multinacionais 
com consultoria para produtos ONESOURCE, incluindo o ONESOURCE Global Trade.

UM NÚMERO CRESCENTE DE CONSULTORIAS CIP 
TAMBÉM SÃO CERTIFICADAS PARA IMPLEMENTAR O 
ONESOURCE GLOBAL TRADE

PARCEIROS DE VENDAS E IMPLEMENTAÇÕES INDIRETAS

A Thomson Reuters, alinhada a sua estratégia de potencializar esforços para melhor atender seus clientes, 
vem trabalhando de forma intensiva na formação e na consolidação de uma rede consistente de parceiros 
(parceiros de vendas e implementações indiretas), preparados para comercializar e implementar nossas 
soluções. A partir de 2015, nossa rede credenciada de parceiros conta com o apoio de uma nova estrutura 
responsável por desenvolvê-las e acompanhá-las.

Sobre nossos parceiros, é importante salientar que eles foram submetidos a um processo de avaliação de 
requisitos que garantem a certificação como parceiro credenciado. Como exigência do nosso programa, uma 
vez certificados, estes parceiros comprometem-se com reciclagens e atualizações constantes, garantindo 
assim a qualidade de suas entregas.

Abaixo os contatos dos parceiros oficiais de vendas e implementações indiretas da Thomson Reuters 
credenciados para as operações de negócios da solução ONESOURCE Global Trade (Powered by Thomson 
Reuters Softway) de Gestão de Comércio Exterior:
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