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Relacionamentos comerciais escondem riscos que podem comprometer uma empresa. Esteja seguro 
com seus parceiros de negócio locais e globais, e conduza suas operações comerciais com tranquilidade, 
identificando os riscos e protegendo assim a reputação de sua companhia.

A Thomson Reuters apresenta a solução RPS (Restricted Party Screening), uma solução totalmente 
integrada com o Sistema Corporativo (ERP) da empresa, permitindo a validação da reputação dos 
parceiros comerciais (clientes e fornecedores), através da qualidade das informações do Accelus™ World 
Check database, a mais completa e mundialmente reconhecida fonte de informações sobre empresas e 
indivíduos.

O Accelus™ World Check database possui o conteúdo mais completo, não contendo somente as listas 
oficiais de proibição/sanções, mas também listas adicionais e extensões destas listas oficiais (são mais de 
500 listas), com abrangência de 240 países, as quais são atualizadas automática e periodicamente; além 
disto, o conteúdo é incrementado com o apoio de mais de 200 profissionais focados em buscar informações 
adicionais em diversas outras fontes.

A integração com o Sistema Corporativo da empresa onde são mantidos os dados mestres de clientes 
e fornecedores possibilita que após a inclusão ou alteração dos dados destes parceiros comerciais, o 
processo de “screening” seja automaticamente disparado, bem como o cliente/fornecedor fique com um 
status de bloqueio evitando que qualquer operação logística ou financeira seja realizada com este parceiro 
antes do processo de validação. Esta automatização também permite a revalidação periódica do parceiro, 
alertando caso ele seja incluído ou deixe de fazer parte de restrições no futuro.



CARACTERÍSTICAS DA SOLUÇÃO

AUMENTE A SEGURANÇA NAS TRANSAÇÕES COM CLIENTES E FORNECEDORES

 ü Rastreio de companhias e indivíduos relacionados com estas companhias.

 ü Abrangência de 100% das listas de sanções com atualizações automáticas.

 ü Mais de 100 mil fontes adicionais de conteúdo.

 ü Buscas com nomes regionais e caracteres não latinos.

ESTEJA EM COMPLIANCE COM REQUERIMENTOS LEGAIS

 ü Trilha de auditoria dos resultados dos rastreamentos em conformidade  
 com os requisitos dos Órgãos de Estado, Comércio e outras agências.

 ü Esteja em conformidade com as leis anticorrupção.

 ü Eventos globais e regionais são promovidos para identificar as demandas  
 de novos conteúdos que melhorem a tomada de decisão.

CONSULTAS AUTOMATIZADAS E INTEGRADAS COM O SISTEMA CORPORATIVO

 ü Rastreio automático dos parceiros (clientes/fornecedores) após a criação  
ou alteração do registro mestre no sistema corporativo da empresa.

 ü Rechecagem periódica dos parceiros já rastreados previamente.

 ü Integração on-line com o sistema corportativo (ERP/CRM/SRM).

MELHOR CONTEÚDO

 ü Mais de 500 listas revisadas simultaneamente.

 ü Extensões de conteúdos das listas oficiais.

 ü Mais de 200 analistas com dedicação integral, abrangendo mais de 240 países  
em mais de 60 idiomas.

 ü Os registros contêm mais de 30 identificadores que auxiliam no enquadramento  
das consultas, evitando falsos positivos.
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