Unindo pessoas e tecnologia
que movem o mundo.

Veja como obter valor dos dados
comerciais com a solução DATAMYNE
Hoje em dia é fundamental acompanhar de perto as tendências do mercado e
encontrar as melhores oportunidades com o objetivo de competir melhor.
A solução Datamyne disponibiliza informações de importação e exportação mais
recentes em um formato online, de forma prática e que proporciona mais
assertividade nos processos.
Trata-se de uma plataforma que fornece inteligência acionável para pesquisa de
mercado, visão de vendas, gerenciamento da cadeia de suprimentos, segurança
aprimorada e estratégia competitiva.

Mais de 75%

Alimentada pelo maior
banco de dados de comércio
pesquisável do mundo e
cobre o comércio global de

do comércio de importação e
exportação do mundo
utilizam nossos dados

230 mercados nos
cinco continentes.

26.000 registros

de Conhecimentos de Embarque
(Bills of Lading) de importação
marítima dos EUA são adicionados
por dia, 24 horas após o recebimento da
Alfândega e Proteção de Fronteiras do país.

Por ano,

mais de 500 milhões
de registros de remessas são
adicionados ao banco de dados

TENHA UMA VISÃO 360
por meio de uma análise
de comércio global em
todos os setores

Transporte e Logística
A solução Datamyne captura fluxos comerciais e curvas de
oferta e demanda para permitir uma vantagem competitiva.
É reconhecida pela qualidade dos dados, facilidade de uso e
suporte personalizado. Trata-se de uma ferramenta
indispensável para quem necessita de informações precisas
sobre comércio global.

Empresas globais
Os fabricantes dos setores de produtos químicos, alimentos
e bebidas, eletrônicos, minerais e reﬁno de metais obtêm
informações e perspectivas sobre a atividade do mercado
internacional de produtos e commodities. A solução
Datamyne colabora no gerenciamento de aquisições,
compras, vendas e marketing, sendo possível mapear
padrões de tráfego, volumes de remessa e centros de
distribuição da cadeia de suprimentos e estocagem.

Serviços Financeiros
A solução Datamyne for Financial Services disponibiliza aos
observadores do mercado e analistas, indicadores atuais de
oferta e demanda. Bancos, seguradoras e ﬁnanciadores que
oferecem empréstimos, cartas de crédito e outros produtos
contam com as informações de que precisam para identiﬁcar
e pré-qualiﬁcar clientes potenciais, além de encontrar
oportunidades para vender aos clientes existentes.

Governo e Setor Público
Agências federais, estaduais e locais, bem como
Organizações Não Governamentais e parcerias
público-privadas podem contar com a solução Datamyne
para Governo e Setores Públicos. Ela permite avaliar
necessidades, planejar e gerenciar programas, atrair
investimentos, apoiar a formação de empresas e estimular a
atividade econômica. Os dados comerciais coletados
identiﬁcam empresas de compra e venda conteúdo detalhado
de remessas, volumes e valores, além de revelar tendências.

DATAMYNE: um sólido
conjunto de recursos
que geram benefícios
potenciais

Recursos de ponta
- Permite rastrear relacionamentos da cadeia de suprimentos
- Proporciona mais inteligência nas vendas
- Personaliza visualizações e resultados
- Permite que se faça um acompanhamento extremamente minucioso
- Pode-se revisar uma interface baseada em gráﬁco visual
Benefícios potenciais
- Possibilita medir a oferta e a demanda de produtos
- Encontra e pré-qualiﬁca fornecedores
- Melhora consideravelmente os processos de logística
- Permite descobrir novos parceiros comerciais
- Permite descobrir novos mercados, entre outros
Fale agora mesmo com um de nossos experts, acessando

descartes.com/br

ou por meio de nossas redes sociais.
/descartesdatamynedobrasil/

/company/datamyne-do-brasil

