
INOVAR PARA 
CONSTRUIR UM 
FUTURO CHEIO DE 
OPORTUNIDADES, 
ESSE É O LEMA DA 
INDRA

Presente no Brasil desde 1996, a Indra 
é uma das principais empresas globais 
em tecnologia e consultoria, sendo 
considerada líder mundial no fornecimento 
de soluções proprietárias para segmentos 
específicos dos mercados de Transporte 
e Defesa, e líder na Espanha e América 
Latina, através de sua subsidiária Minsait, 
em transformação digital e consultoria em 
Tecnologia da Informação.

Com foco em evolução estratégica, 
a Indra busca gerar impacto e impulsionar 
cada um de seus clientes, através de 

P E R F I L  D O  C L I E N T E

uma abordagem end-to-end de alto valor 
agregado e com um elevado componente 
de inovação. Afinal, para a Indra, liderar a 
inovação significa contribuir para um futuro 
mais seguro e cheio de oportunidades. 

Em toda a sua trajetória, a empresa 
soma diversos projetos reconhecidos em 
premiações de extrema relevância para o 
mercado, como o SAP Quality Awards, Red 
Dot Design Award e enerTIC Awards. Essa 
recompensa é, em grande parte, fruto do 
pensamento visionário que move a empresa 
e cada um de seus colaboradores.

MAIS DE 49 MIL 
COLABORADORES 

AO REDOR DO 
MUNDO

PRESENÇA 
EM MAIS DE 
140 PAÍSES

14 ESCRITÓRIOS 
E 4 CENTROS 

DE PRODUÇÃO 
NO BRASIL

RECEITAS 
DE MAIS DE 
3 BILHÕES 
DE EUROS



Como uma empresa de tecnologia, focada em gerar 
e captar ideias atraentes para expandir sua oferta de 
soluções, a Indra acredita que a inovação deve começar 
dentro de casa. Por isso, busca estar sempre atenta 
às tendências e novidades tecnológicas para garantir 
mais praticidade e eficiência em suas operações.

Por ser uma empresa de capital aberto, também 
torna-se necessário manter os mais altos padrões 

de governança corporativa e de compliance para 
reportar com transparência a seus investidores e 
órgãos regulamentares.

Diante dessas necessidades, a empresa buscava no 
mercado uma nova solução tributária que, além de 
eficiência e conformidade, pudesse garantir uma relação 
de confiança com seus parceiros de negócio, sem perder  
o foco em seu objetivo principal: liderar a inovação.

D E S A F I O

A prestação de serviços e produção de soluções da mais alta qualidade 
é um instrumento imprescindível para a sustentabilidade da organização 
e a criação de valor para todas as partes interessadas: acionistas, 
clientes, funcionários, entre outros.”

thomsonreuters .com.br

S O L U Ç Ã O

Como usuária do Mastersaf DW, a Indra já conhecia 
a credibilidade e a parceria que a Thomson Reuters 
tem com seus clientes, o que facilitou ainda mais 
a busca por uma nova solução para otimizar suas 
operações tributárias.

Então, depois de avaliar todos os possíveis cenários 
junto com nossos consultores, a empresa decidiu 
investir na migração do Mastersaf DW para o 
ONESOURCE Tax One, plataforma em nuvem, que 
ofereceria um melhor custo-benefício de acordo com 
os objetivos da empresa. 

Assim como a Indra, o ONESOURCE Tax One é 
reconhecido no mercado pela sua eficiência e, 
principalmente, pela inovação e tecnologia de ponta 
que oferece, possibilitando o acesso integral e seguro  
à plataforma, independentemente de onde seus 
funcionários estiverem alocados.

Muito mais que um simples software, a solução 
busca redefinir a gestão tributária das empresas, 
simplificando todas as complexidades que 
atrapalham o compliance, reduzindo os custos da 
operação e permitindo que as equipes possam focar 
mais na parte estratégica do departamento tributário. 
Tudo isso cumprindo sempre com os mais altos 
padrões de segurança para os dados e informações.

Sendo assim, a escolha da Indra não poderia ter 
sido diferente, já que o ONESOURCE Tax One reforça 
a principal definição da empresa, de acordo com seu 
site: “parceiro tecnológico das operações chave dos 
seus clientes, está no coração dos seus negócios e 
concentra-se no que realmente importa.”

O ONESOURCE Tax One gera foco no core da empresa devido aos 
benefícios que a tecnologia SaaS traz.”

Marcos Marchi, Gerente de Sistemas Internos Brasil da Indra

Marcos Marchi, Gerente de Sistemas Internos Brasil da Indra



thomsonreuters .com.br

P R I N C I PA I S  B E N E F Í C I O S

Antes mesmo de começar a utilizar o 
ONESOURCE Tax One, a Indra já conseguia 
observar as vantagens da nossa parceria. 

A parceria com a Thomson Reuters tem se mostrado saudável, 
gerando benefícios para a empresa. Acreditamos que será um 
relacionamento duradouro.”

Outro ponto que merece destaque é a 
tecnologia SaaS/Cloud do ONESOURCE 
Tax One, que além de principal motivador 
para a migração, tornou-se também o 
principal benefício para a empresa. 
Em pouco tempo, a redução significativa 
de custos com infraestrutura interna, 
manutenção, atualizações e licenças de 
softwares de terceiros foi percebida no 
faturamento mensal e na produtividade 
do time de TI da empresa, que pode se 
dedicar a outras tarefas mais importantes 
para o negócio.

Para a Indra, a consultoria e dedicação 
da Thomson Reuters durante toda essa 
parceria merece ser exaltada. Além de 
atendimento individualizado 
e personalizado, de acordo com as 
questões e dificuldades específicas que 
tinha, o relacionamento com a Thomson 
Reuters sempre foi 100% saudável e 
focado na busca pelas melhores 
soluções e alternativas.

Marcos Marchi, Gerente de Sistemas Internos Brasil da Indra

De um modo geral, 
a implantação (do software) 
foi boa, tivemos todo o 

suporte da Thomson Reuters para 
os desafios durante o projeto.”

Depois disso, os benefícios da migração 
foram ficando cada vez mais evidentes 
no dia a dia da companhia. Desde maior 
controle nos processos até mais agilidade 
e segurança na entrega das obrigações 
tributárias, as áreas de faturamento, 
contabilidade e fiscal da Indra ganharam 
em termos de produtividade, eficiência e 
precisão nas operações.

Marcos Marchi, Gerente de Sistemas Internos Brasil da Indra


