
A PRIMEIRA SOLUÇÃO 
VERDADEIRAMENTE GLOBAL
PARA GERENCIAMENTO DE 
COMÉRCIO INTERNACIONAL

MÓDULOS OPERACIONAIS
Módulos que permitem a operacionalização e gerenciamento completo de todos os processos de comércio exterior e serviços: 
importação, exportação, câmbio e siscoserv. Permitem atuar nos pontos mais críticos dos processos que envolvem as áreas de 
comércio internacional, centralizando as informações e permitindo a consulta efi caz de relatórios gerenciais.

DIFERENCIAIS 
DAS

SOLUÇÕES 

GANHOS 
FINANCEIROS COM 
INTEGRAÇÃO AOS 
VÁRIOS REGIMES 

ADUANEIROS 
ESPECIAIS

PROCESSOS 
RECONHECIDOS E 
COMPLEMENTARES 
COM OS ERPS

MELHORA NOS 
CONTROLES DO 

SEU NEGÓCIO

CONTEÚDO 
QUALIFICADO 
E ATUALIZADO

GESTÃO DO 
CONHECIMENTO AS SOLUÇÕES 

COM O SEU JEITO 
DE TRABALHO

Soluções com integrações reconhecidas 
e homologadas pelas grandes empresas 
de sistemas corporativos, que possibilitam 
a troca de dados consistentes, agregando 
valores aos seus negócios.

Integração com diversos regimes 
aduaneiros especiais nacionais, 
proporcionando benefícios fi scais e melhora 
signifi cativa do desempenho fi nanceiro das 
operações e competitividade dos produtos.

Uma oferta inovadora para comércio 
exterior que agrega informação 
inteligente, completa e atualizada 
aos módulos operacionais ONESOURCE 
Global Trade, atendendo a DU-E, 
DUIMP e Catálogo de Produtos.

Comprometida com o 
conhecimento, capacitação e 
certifi cação de seus colaboradores, 
clientes e parceiros, através de sua 
Universidade Corporativa.

Soluções 
personalizáveis para 
atender às necessidades 
de cada cliente.

• Uma visão de workfl ow que possibilita 
rastrear todos os processos, interligando 
as informações;
• Rápido acesso aos documentos 
digitalizados e vinculados aos processos.

O ONESOURCE Global Trade é uma solução verdadeiramente global, que simplifi ca todo o processo de comércio exterior, 
automatizando tarefas rotineiras e possibilitando que os profi ssionais 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 efi ciência, além da diminuição de tempo e custos nos processos de comércio exterior.



LINHA OPERACIONAL

IMPORT
Permite a operacionalização completa do processo 
de importação: do pedido de compra até a chegada das 
mercadorias ao depósito, fazendo com que a empresa ou a 
prestadora de serviços tenha, em sua base de dados, todos 
os eventos ocorridos para cada processo de importação. 
Controla todas as etapas do Despacho Aduaneiro, para 
regimes comuns e especiais, automatizando o processo 
de preenchimento e registro de DIs/DSIs/LIs/PLIs/LSIs, 
inclusive gerando as notas fi scais de entrada eletrônicas. 
Além disso, a solução oferece atualizações a cada nova 
modifi cação e novidade a respeito da entrada do Novo 
Processo de Importação através da Declaração Única de 
Importação (DUIMP) e Catálogo de Produtos.

EXPORT 
Permite a operacionalização, a automatização de tarefas e 
o gerenciamento dos processos de exportação. Dentre as 
funcionalidades, destacam-se o gerador de documentos 
legais (Invoice, Packing List, Certifi cados de Origem, entre 
outros), o simulador e o controle de despesas de exportação, 
o tracking trace, o controle de processos especiais, a 
integração completa com o Siscomex e os relatórios 
confi guráveis, inclusive cubos de decisão, propiciando a 
verticalização das informações, necessárias em eventuais 
auditorias fi scais. Além disso, a solução oferece atualizações 
a cada nova modifi cação e novidade a respeito do Novo 
Processo de Exportação através da Declaração Única de 
Exportação (DU-E) e Licenças, Permissões, Certifi cados e 
Outros Documentos (LPCO - exportação).   

CÂMBIO
Permite o acompanhamento e o gerenciamento de 
operações de câmbio importação/exportação. O sistema 
agiliza o trabalho do departamento de câmbio da empresa, 
oferecendo um total controle do fechamento dos processos 
de câmbio, gerenciamento dos processos de fi nanciamentos, 
bem como de contas a pagar/receber internacionais.

SISCOSERV 
Ajuda as empresas a atender as obrigações exigidas pelo 
Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, o 
SISCOSERV. O sistema controla as operações de serviços 
internacionais de forma isolada ou integrada com módulos 
operacionais de comércio exterior ONESOURCE Global Trade 
e ERP ou sistema legado de empresa, realiza o registro 
no SISCOSERV, proporcionando redução no tempo das 
operações e evitando riscos de descumprimento da legislação 
e multas para sua empresa.

COMEXDATA QA
Uma oferta inovadora para comércio exterior que agrega 
informação inteligente, completa e atualizada aos 
módulos operacionais ONESOURCE Global Trade, como: 
acesso à legislação com as devidas interpretações legais, 
consulta de roteiros para processos operacionais etc.

COMEXCONTENT 
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. 

Benefícios: 
- Com qualidade e rapidez das informações, o 
COMEXCONTENT garante produtividade no dia a dia 
dos usuários das operações de Importação e de Regimes 
Especiais. 
- Independência das informações geradas pelo governo. 
- Informações atualizadas automaticamente na base de 
dados, sem interferências manuais.

CLOUD 
Oferecemos ao mercado a suite de produtos no conceito de Cloud, 
o que torna desnecessária a aquisição de licenças de uso para instalação 
ou mesmo de servidores para executar as soluções de comércio exterior, 
facilitando a manutenção das aplicações.
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