DESCUBRA UM
PRESENTE DE
POSSIBILIDADES
COM NOSSAS
SOLUÇÕES
CORPORATIVAS

AS EMPRESAS ENFRENTAM MUITOS
DESAFIOS PARA SE MANTEREM
COMPETITIVAS NO MERCADO,
GARANTIR GOVERNANÇA
CORPORATIVA E TORNAR SEUS
DEPARTAMENTOS MAIS EFICIENTES.
PARA ISSO, É NECESSÁRIO UM
PARCEIRO CONFIÁVEL PARA APOIAR
ESSA JORNADA DE CRESCIMENTO.
Dessa forma, buscamos mais do que oferecer ferramentas específicas
para melhorar o desempenho das empresas. Nosso objetivo é olhar
de forma integrada para os departamentos tributário, de comércio
exterior e jurídico, entregando soluções completas que aliam tecnologia,
conteúdo e resultados, de maneira inovadora, para possibilitar aumento
de produtividade e competitividade, mitigando riscos e reduzindo custos.

VEJA COMO NOSSAS SOLUÇÕES CORPORATIVAS
PODEM AJUDAR SUA EMPRESA.

CASES DE
SUCESSO
“A Thomson Reuters nos ofereceu um software de gerenciamento das obrigações
tributárias de forma completa. Já para a área de comércio exterior, como a nossa
solução anterior era totalmente invasiva ao ERP – o que não era permitido no projeto
global – a Thomson Reuters pôde oferecer uma solução para atender aos processos de
importação, exportação e câmbio, tudo devidamente integrado e homologado ao SAP.”
Rosely Chaolen
IT Business Unit Manager da Souza Cruz no Brasil

“Reduzimos aproximadamente 30% do lead time na
importação e tivemos uma redução de custos com
despachantes aduaneiros de, aproximadamente, 90%.”
Jeferson Biaggi
Gerente da Komatsu

MÓDULOS
OPERACIONAIS

FTA – ACORDOS DE
LIVRE COMÉRCIO

Soluções completas que
permitem a operacionalização
e o gerenciamento de
todos os processos de
comércio exterior e serviços:
importação, exportação,
câmbio e Siscoserv. Com
essas ferramentas é possível
melhorar a eficiência e a
produtividade da operação.

Uma ferramenta para
auxiliar as empresas a
identificarem oportunidades
de enquadrar seus produtos
de acordo com as regras
de origem específicas dos
FTAs, ou reduzirem custos
na cadeia de suprimentos,
beneficiando-se dos acordos.

COMEXCONTENT
E COMEXDATA QA

REGIMES ADUANEIROS
ESPECIAIS E RECINTOS
ALFANDEGADOS

Uma ferramenta de
informação que fornece
conteúdo estratégico
para comércio exterior.
Proporciona respostas
confiáveis para apoiar
as tomadas de decisões
das empresas, baseado
em dados qualificados.

COMÉRCIO
EXTERIOR

Módulos específicos
focados no controle e no
gerenciamento dos Regimes
Aduaneiros Especiais,
seguindo as instruções
normativas e maximizando
resultados no uso dos regimes.
Dentre eles, temos: Drawback,
RECOF-SPED, RECOF, DAF,
DE, Entreposto Aduaneiro
Especial, Repetro, Replat (IN
SRF 513/05), DAC, Redex e
Recintos Alfandegados.

SOLUÇÕES
CORPORATIVAS

JURÍDICO
LEGAL ONE
CORPORATE
Ferramenta que proporciona
a gestão efetiva do passivo
legal; o gerenciamento
efetivo dos contratos,
contencioso, consultivo,
imobiliário e procurações, de
forma segura e rápida, com
acesso a conteúdos exclusivos
da Revista dos Tribunais.

TRIBUTÁRIO

MASTERSAF DW | GF

MASTERSAF SMART

MASTERSAF
TAX ANALYSER

Software completo de
gerenciamento das
obrigações tributárias,
com soluções específicas
por segmento de
mercado, abrangendo
as esferas municipal,
estadual e federal.

Software que oferece
suporte fiscal para
empresas — coleta todas
as informações fiscais,
contábeis, patrimoniais e de
colaboradores —, gerando
arquivos consistentes e
integrados para negócios
de médio porte.

MASTERSAF DFe

ONESOURCE eSOCIAL

ONESOURCE ECF

Esta solução incorpora
tecnologia na gestão
de documentos fiscais
eletrônicos, permitindo
mobilidade no
monitoramento da emissão
e recebimento destes
documentos, oferecendo
um alto nível de segurança.

Ferramenta para geração
dos arquivos eletrônicos,
mensageria e consistência
prévia dos dados para
transmissão, proporcionando
que as empresas estejam
em compliance com as
novas exigências do eSocial,
minimizando os impactos,
riscos e esforços.

Plataforma web que provê
desde a apuração até a
entrega da Escrituração
Digital no padrão SPED ECF,
permitindo a parametrização
de forma flexível e com
múltiplos cenários de regimes
de tributação.

ONESOURCE INDIRECT
TAX DETERMINATION

ONESOURCE
CLASSIFIER

ONESOURCE TAX
PROVISION

A ferramenta fornece
conteúdo, determinação
e cálculo de impostos em
tempo real, auxiliando
corporações a mitigarem
riscos, trazendo segurança,
eficiência e a melhoria
contínua de seu
fluxo de caixa.

Solução que simplifica suas
atividades de classificação,
automatizando processos
de atribuição, gestão e
rastreamento de tarefas,
permitindo a criação e a
divulgação de informações
sobre produtos em sua
empresa.

Para promover mais
agilidade, esta solução
acelera o processo de
fechamento financeiro,
permitindo o processamento
de estimativas precisas e
detalhamento de valores
consolidados com
mais precisão.

ONESOURCE
WORKFLOW MANAGER

ONESOURCE BEPS
ACTION MANAGER

CHECKPOINT
CORPORATE

Solução on-line de alto
desempenho que abrange
projetos e documentos,
permitindo o gerenciamento e
a otimização do departamento e
o direcionamento dos processos
fiscais e de compliance.

A fim de permitir que
empresas multinacionais
documentem seus resultados
para as autoridades fiscais,
a solução combina pesquisas,
gerenciamento de dados,
gráficos de entidades,
armazenamento de
documentos e relatórios de
análises em um único lugar.

Uma ferramenta de
informação que proporciona
respostas e orientações
confiáveis de forma rápida e
eficaz, auxiliando na tomada
de decisões e gerando
melhores resultados para
os negócios da empresa.

Ferramenta de compliance
fiscal para auditoria interna,
que aponta de maneira clara
e objetiva, informações e
soluções assertivas para
tomadas de decisões das
empresas, mitigando riscos e
apresentando oportunidades.

A PARCERIA
CONFIÁVEL PARA
SEUS NEGÓCIOS.

ENTRE EM CONTATO:
(11) 3613-8735
thomsonreuters.com.br

