
 
 1 

 
999  

CATÁLOGO DE 
TREINAMENTO 

ONESOURCE GLOBAL TRADE 



 

 
 2 

    
  

 

 
 

 
 



 

 
 3 

 

BEM-VINDO 

 
Hoje, mais do que nunca, os treinamentos corporativos são essenciais para manter os profissionais preparados para 
todas as atividades do dia a dia. Investir na capacitação individual e das equipes tem real potencial de maximizar os 
resultados do negócio. 
 
Este Catálogo de Treinamento da solução ONESOURCE Global Trade apresenta opções para preparar os usuários a 
aproveitar ao máximo os recursos disponíveis na mais completa solução para comércio exterior do mercado, assegurando 
assim os melhores resultados para as transações de comércio internacional da sua empresa. 

 
 
 
 

QUEM SOMOS 

 
A divisão de negócios de comércio exterior Global Trade Management (GTM) da Thomson Reuters possui a mais 
completa e integrada suite de software para operação, controle e gerenciamento de comércio exterior, sendo pioneira no 
mercado global. Com ela você tem acesso a informações relevantes no momento certo, combinadas com tecnologia e 
inteligência humana. 

 
A área de treinamentos de GTM oferece programas de capacitação no uso da solução ONESOURCE Global Trade nos 
formatos presencial, virtual (ao vivo pela Internet) e on-line (e-learning para autoestudo). 

 
Os treinamentos da solução ONESOURCE Global Trade são desenvolvidos por especialistas em comércio exterior que 
conhecem a fundo todas as funcionalidades do software e do seu negócio, em conjunto com uma equipe de treinamento 
com ampla experiência nas mais atuais metodologias de aprendizado e ferramentas para treinamentos corporativos. 

 
Acompanhando esse mercado extremamente dinâmico, nossas ofertas são continuamente atualizadas com base nas 
atualizações legais e nos feedbacks recebidos por nossos clientes. 
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E-LEARNING CENTER 
 
Precisa de uma opção de capacitação flexível e modularizada? 
 
O E-learning Center é o portal de cursos on-line da solução ONESOURCE Global Trade. Nele você encontra mais de 75 
cursos e-learning para auto estudo, disponíveis 24 horas por dia, 365 dias por ano – para estudar quando e onde quiser. 
 
Os cursos disponíveis são úteis tanto nos processos de capacitação inicial quanto para aprimoramento e reciclagem de 
usuários.   
 
Os cursos on-line da solução ONESOURCE Global Trade estão agrupados em categorias, com cursos que apresentam 
visão geral dos módulos e também orientam como extrair o máximo da solução nos diferentes cenários de comércio 
exterior.  
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CATEGORIA IMPORTAÇÃO 
 

Introdução ao Import/Broker  
Visão geral dos módulos Import e Broker , em um 
processo de importação normal com LI, desde a Ordem 
de Importação até Recebimento Físico de Mercadorias. 

Duração: 4h 

Integração SISCOMEX 
Como configurar o SISCOMEX  para realizar a troca de 
informações com o módulo Broker. 

Duração: 14 min. 

SISCOMEX WEB 
Integração com o Siscomex Web, demonstrando como 
instalar, configurar e rodar automaticamente a 
funcionalidade. 

Duração: 25 min 

SISCOMEX WEB - Tabelas Web 
Integração da solução ONESOURCE Global Trade com o 
Siscomex Web, demonstrando como instalar, configurar e 
rodar automaticamente a funcionalidade que trabalha com 
a extração de tabelas. 

Duração: 10 min 

Simulador de Custos 
Conceitos e instruções de uso da funcionalidade de 
Simulador de Custos. 

Duração: 25 min. 

COMEX CONTENT 
Como habilitar e configurar o sistema para manter 
atualizadas as informações sobre NCM, Taxa Siscomex, 
Ex-tarifário, entre outras. 

Duração: 25 min. 

Licenciamento de Importação 
Conceitos e a legislação sobre Licenciamento de 
Importação e como a solução ONESOURCE Global Trade 
trabalha com esta funcionalidade. 

Duração: 1h10 

Admissão Temporária 
Conceitos e legislação, além das principais configurações 
para habilitar a operação desse cenário no Import . 

Duração: 28 min. 

Importação de Macro produto 
Detalhes sobre Legislação e as principais configurações 
para habilitar a operação desse cenário no Import . 

Duração: 20 min. 

Importação via Zona Franca de Manaus 
Como configurar e utilizar esta funcionalidade em um 
processo de importação no Import . 

Duração: 25 min. 

Importação via Courier 
Como configurar e utilizar a funcionalidade de Importação 
via Courier em um processo de importação. 

Duração: 13 min. 

Importação Embalagem Retornável 
Como configurar e utilizar a funcionalidade de Embalagem 
Retornável em um processo de importação. 

Duração: 25 min 

Controle de Check Points de Importação 
Visão geral sobre os Check Points no Import  e suas 
principais configurações. 

Duração: 10 min. 

Controle de Lead Time de Importação 
O que é o controle de LEAD TIME do sistema e como 
configurá-lo no IMPORT . 

Duração: 10 min. 

Declaração de Importação Eletrônica – Die 
Conceitos grais e como as soluções ONESOURCE Global 
Trade estão preparadas para atender este cenário. 

Duração: 25 min. 

Segurança Horizontal 
Este curso apresenta os conceitos e instruções de uso da 
opção Segurança Horizontal. 

Duração: 20 min. 

Documentos Digitais 
Conheça todas as funcionalidades da opção de 
Documentos Digitais. 

Duração: 15 min. 

Fluxo Caixa  
Principais conceitos, arquitetura e suas configurações, e 
como utilizar esta funcionalidade no Import  e no Export . 

Duração: 40 min.  

Controle de Percentual de Tolerância 
Conceitos e instruções de uso da funcionalidade. 

Duração: 10 min. 

Broker  – Geração de Guias 
Principais conceitos e como controlar o fluxo de emissão 
de guias de ICMS utilizando a solução Import  /Broker . 

Duração: 25 min. 

Integração Siscomex Mantra 
O que é o Siscomex Mantra, como instalar e quais as 
configurações necessárias para integração entre o Import  
e o Siscomex Mantra. 

Duração: 10 min. 

ComexData QA 
Como funciona a integração entre o Import  e o portal 
ComexData da FiscoSoft, e quais são os benefícios dessa 
integração. 

Duração: 40 min. 

Siscomex – DEWeb 
Este treinamento apresenta a integração entre o Import e 
Siscomex D.E. Web. 

Duração: 30 min. 
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CATEGORIA EXPORTAÇÃO 
  
Introdução ao EXPORT  
Apresenta uma visão geral do módulo Export , em um 
Processo de Exportação de Venda, desde a Ordem de 
Exportação até a Averbação. 

Duração: 1h20 

NovoEx  
Premissas para utilização do sistema, principais 
configurações e como utilizá-lo. 

Duração: 28 min. 

SISCOMEX – DE WEB 
Premissas, arquitetura, instalação, integração com 
NovoEX  e como transmitir os dados para o portal 
Siscomex do Governo Federal. 

Duração: 30 min. 

Exportação com Comissão de Agente 
Conceito do cenário de exportação com comissão de 
agente; fluxo de processo de operações com comissão 
de agente no Export ; principais configurações 
necessárias para realizar esse tipo de operação; 
demonstração de um processo de exportação com 
comissão de agente no Export . 

Duração: 15 min. 

Exportação Temporária e Substituição em Garantias 
Conceito de exportação temporária e exportação de 
substituição em garantia; fluxo de processo dessas 
operações no Export ; principais configurações 
necessárias para realizar esse tipo de operação; 
demonstração de um processo de exportação em 
consignação no Export . 

Duração: 35 min. 

Exportação em Consignação 
Conceito e fluxo de processo de operações de 
consignação no Export ; principais configurações 
necessárias para realizar esse tipo de operação; 
demonstração de um processo de exportação em 
consignação no Export . Neste curso a operação do 
cenário é demonstrada no módulo Export . 

Duração: 30 min. 

Exportação de Admissão Temporária 
(Reexportação) 
Conceito e fluxo de processo de operações de 
reexportação de Admissão Temporária no Export ; 
principais configurações necessárias para realizar esse 
tipo de operação; demonstração de um processo de 
reexportação de Admissão Temporária no Export .. 

Duração: 15 min. 

Exportação Back to Back 
Conceito e fluxo de processo de operações Back to 
Back no Export ; principais configurações necessárias 
para realizar esse tipo de operação; demonstração de 
um processo de exportação Back to Back no Export . 

Duração: 15 min. 

Exportação com Meios de Pagamento ou Garantias 
Como realizar uma exportação com distintos meios de 
pagamento ou garantias (Pagamento Antecipado ou 
Carta de Crédito) nos sistemas do módulo da solução 
ONESOURCE Global Trade, com  ênfase no Export  e 
Câmbio Exp . 

Duração: 40 min. 

Certificado de Origem Digital – COD 
Configurações e parametrizações necessárias no 
NovoEx  para utilização da funcionalidade de Certificado 
de Origem Digital (COD). 

Duração: 25 min. 

Certificado de Origem On line – FIERGS 
Integração entre o sistema da FIERGS e o Certificado 
de Origem On-line do Export . 

Duração: 25 min. 

Integração entre o NovoEx  e Sistema e-COOL da 
FIESP 
Configurações iniciais do Módulo COD no NovoEx  para 
transmissão dos Certificados e as Declarações de 
Origem ao e-COOL da FIESP. 

Duração: 30 min. 

Funcionalidade de Grade na Exportação 
Conceitos sobre a funcionalidade de Grade e como 
trabalhar com este cenário no Export . 

Duração: 25 min. 

Bloqueio de Documentos por Status 
Configurações de bloqueio de documentos por status 
em cenários de exportação. 

Duração: 10 min. 

Cancelamento de Documentos 
Apresentação das funcionalidades da opção de 
cancelamento de documentos de Exportação. 

Duração: 15 min. 

Detalhes do Item 
Configurações da opção de Detalhes do Item em 
cenários de exportação. 

Duração: 10 min. 

Mensagens de Integração 
Configurações e instruções de uso da opção de 
Mensagens de Integração em cenários de exportação. 

Duração: 20 min. 

ComexData QA 
Como funciona a integração entre o Import  e o portal 
ComexData da FiscoSoft, e quais são os benefícios 
dessa integração. 

Duração: 40 min. 
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CATEGORIA CÂMBIO 
   
Introdução ao CÂMBIO Importação 
Visão geral do módulo Câmbio  Importação, com seus 
principais cenários de pagamento e funcionalidades. 

Duração: 2h10 

Introdução ao CÂMBIO  Exportação 
Visão geral do módulo Câmbio  Exportação, com seus 
principais cenários de pagamento e funcionalidades. 

Duração: 3h10 

FXALL 
Vantagens e os benefícios da integração entre o 
Câmbio  e o FXall. 

Duração: 10 min. 

 
 

CATEGORIA SISCOSERV 
 
Introdução ao ONESOURCE Global Trade SISCOSERV 
Como configurar o sistema, como realizar os cadastros básicos, além de demonstrar como realizar as operações de 
compra e venda de serviços no exterior. 

Duração: 50 min. 

 
 

CATEGORIA DRAWBACK 
  
Introdução Drawback 
Visão geral do módulo Drawback  da solução 
ONESOURCE Global Trade. 

Duração: 2h45 

DRAWBACK – Modalidade Suspensão 
Principais características da modalidade Isenção do 
Regime Especial Drawback. 

Duração: 4h10. 

Baixa por Data de Desembaraço da DI 
Como realizar a Parametrização de Baixa pela Data de 
Desembaraço da DI no Drawback . 
Duração: 05 min. 

Descarte de Materiais 
Como utilizar a funcionalidade de Descarte de Materiais 
por DI e NF no Drawback  

Duração: 05 min 

Envio de NFE para DBWeb 
Como utilizar a funcionalidade de envio de Notas Fiscais 
de Entrada para o modulo web do Drawback 
Suspensão, no Drawback . 

Duração: 05 min. 

Nota Fiscal de Entrada e DI com Lote 
Como configurar e utilizar a funcionalidade de Vinculo 
entre Nota Fiscal de Entrada e DI com lote no Drawback 
. 

Duração: 05 min. 

Nota Fiscal de Saída e RE com Lote 
Como configurar e utilizar a funcionalidade de Nota 
Fiscal de Saída e RE com Lote no Drawback . 

Duração: 05 min. 

Reclassificação Fiscal 
Como configurar e utilizar a funcionalidade de 
Reclassificação Fiscal no Drawback . 

Duração: 10 min. 

Venda Equiparada 
Conceitos de Venda Equiparada e sua aplicação em um 
cenário de importação com regime especial Drawback 

Duração: 2h45
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CATEGORIA RECOF 
 
Introdução ao RECOF  
O que é o regime aduaneiro RECOF; cadastros básicos 
do sistema e a integração com o In Out; fluxos dos 
processos de recebimentos de mercadorias (entrada e 
saída); e como realizar um processo de fechamento no 
RECOF . 

Duração: 1h. 

RECOF  – Principais interfaces com ERPs 
Apresentação das Interfaces de Recebimento (Nacional 
e Importado, Devolução); Movimentação de inventário 
(Transferência de Terceiros, Matriz/Filial e Ajustes e 
Estornos); Interface de Faturamento (Nacionalização ou 
Exportação) e a aplicação prática dessas interfaces no 
RECOF . 

Duração: 30 min. 

 
 

CATEGORIA ONESOURCE GLOBAL TRADE PARA PME 
(SOFTLEASING) 
 
SL+ MÓDULO EXPORTAÇÃO 
Apresentação do sistema; Processo de Exportação; 
Cadastros Básicos; Fluxo de Exportação;Pedido de 
Venda; Embarque; Despesas; Fatura Pró-forma; 
Workflow; Registro de Embarque;  Documentação; 
Remessa; Nota Fiscal. 

Duração: 35 min. 

SL+ MÓDULO IMPORTAÇÃO 
Conhecendo o SL+; Processo de Importação; Cadastros 
Básicos; Pedido de Compra; Embarque; Apropriação de 
Itens; Previsão de Datas; Previsão de Despesas; 
WorkFlow; Nacionalização; Cadastro de DI; 
Comprovação de despesas; Financeiro; Conta Corrente 
Despachante; Contrato de Cambio; Quitação. 

Duração: 55 min. 

 
 

CATEGORIA PERSONALIZAÇÕES 
  
Campos Extras 
O que são os Campos Extras, qual sua finalidade e 
onde utilizá-los. 

Duração: 20 min. 

Fórmulas Dinâmicas 
Principais conceitos e como operar a funcionalidade de 
Formulas Dinâmicas. 

Duração: 25 min. 

Views Dinâmicas e Cubos Gerenciais 
As Views Dinâmicas e os Cubos Gerenciais são 
funcionalidades que permitem criar relatórios 
personalizados a partir das informações disponíveis nos 
sistemas ONESOURCE Global Trade. Este treinamento 
apresenta os principais conceitos sobre essas 
funcionalidades e ensina como criar esses relatórios. 

Duração: 55 min. 

Principais Views para consultas e Relatórios 
Este curso é um complemento do curso "Views 
Dinâmicas e Cubos Gerenciais" e apresenta as 
principais Views para consultas e Relatórios no 
Import/Broker . 

Duração: 05 min. 

Relatórios Excel 
O que é e como utilizar a funcionalidade de Relatórios 
Excel. 

Duração: 15 min. 

Observações Variáveis 
Esse curso aborda todas as funcionalidades da opção 
de Observações de Variáveis. 

Duração: 15 min. 

User Exits 
As telas dos módulos da solução ONESOURCE Global 
Trade foram adaptadas para permitir intervenções em 
eventos modificando o seu comportamento normal, o 
que chamamos de User Exit. Neste treinamento você 
aprenderá como incluir nesses eventos novas regras de 
negócio, novas codificações, etc. 

Duração: 05 min. 
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CATEGORIA INTEGRAÇÕES 
  
In Out Funcional 
Neste curso você conhecerá o que é o In Out e sua 
importância por uma perspectiva funcional. Serão 
apresentadas as principais funcionalidades/operações 
que todo colaborador/cliente precisa conhecer, como 
schedular e disparar uma interface, consultar erros de 
processamento etc. 

Duração: 1h35. 

ONESOURCE Global Trade: Integração com ERP 
Neste treinamento, além de um overview prático das 
principais integrações (de Entrada e Saída) dos 
módulos da solução ONESOURCE Global Trade com 
um ERP, você aprenderá a identificar as principais 
oportunidades de integração com um ERP e mapear, 
configurar e executar interfaces TXT (de Entrada e 
Saída). 

Duração: 1h20. 

 
 

CATEGORIA COMÉRCIO EXTERIOR 
  
Introdução ao Comércio Exterior 
Este curso apresenta os principais conceitos de Comércio Exterior. 

Duração: 2h10. 

 
 

CATEGORIA SOLUÇÃO ONESOURCE GLOBAL TRADE 
 
Solução para Comércio Exterior 
O ONESOURCE Global Trade possui o mais completo 
conjunto de soluções de software para operação, 
controle e gerenciamento dos diversos segmentos do 
comércio exterior. 

Duração: 35 min. 

Arquitetura das Soluções 
Este curso apresenta os aspectos básicos de 
arquitetura da solução ONESOURCE Global Trade, 
uma visão geral sobre os produtos e suas integrações, 
além das opções de instalação do ONESOURCE Global 
Trade. 

Duração: 15 min. 
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Dúvidas sobre as ofertas de treinamento? 

ANDREIA RINALDI PEREIRA 
Assistente de Treinamento  |  Campinas-SP, Brazil 

   |  +55 (19) 3344 9490 

Contato: gtm.training@thomsonreuters.com  

mailto:andreia.pereira@tr.com
mailto:gtm.training@thomsonreuters.com

