
Visual Compliance é uma ferramenta completa de triagem comercial. Com ela, é possível 
analisar profundamente possíveis parceiros comerciais, garantindo o pleno cumprimento 
das normas de segurança e compliance,  evitando problemas futuros.

Esta solução automatiza processos burocráticos e manuais, evitando perda de tempo e mão 
de obra desnecessários, fazendo com que sua empresa acelere o crescimento sem perder o 
controle e a segurança de estar adequada aos mais rigorosos padrões de compliance.

As API's do Visual Compliance garantem facilidade na integração a ERP's ou algum outro 
sistema, agilizando o processo de implementação de forma extremamente simples e rápida, 
isso sem contar com o suporte da equipe técnica da Descartes.

O Visual Compliance emprega informações de diversos bancos de dados de todo o mundo e 
é atualizado em real time para garantir sempre informações atualizadas e concretas.

E a melhor parte é que a aplicação do Visual Compliance é mantida em nuvem privada, 
assegurando a confidencialidade dos dados.

É uma ferramenta altamente confiável para proteger as normas 
de regulamentação de compliance de uma companhia

Proporciona alta versatilidade e é extremamente eficaz

Aumenta a eficiência e a agilidade

Evita possíveis lacunas nos processos de compliance
das empresas

É uma forma simples de determinar se um potencial parceiro 
comercial pode impactar de forma negativa a reputação do seu 
negócio

Evita potenciais conflitos de interesse quando se negocia com 
órgão governamentais ou pessoas publicamente expostas

Sua implementação é rápida e muito simples de ser integrada aos 
sistemas utilizados pelas empresas

Garante a automatização de processos manuais, aumentado a 
escala e garantindo a segurança

O VISUAL COMPLIANCE 
da Descartes permite 
analisar o histórico de 
atividades com  o 
objetivo de conhecer 
em profundidade 
parceiros, fornecedores 
ou clientes, garantindo      
a segurança da 
empresa, evitando 
penalidades e multas.

Fale agora mesmo com um de nossos experts, acessando
descartes.com/br

ou por meio de nossas redes sociais.

/company/datamyne-do-brasil/descartesdatamynedobrasil/

Confira os benefícios do
Visual Compliance
da Descartes.

Unindo pessoas e tecnologia
que movem o mundo.

https://www.descartes.com/br
http://www.facebook.com/descartesdatamynedobrasil/
http://www.linkedin.com/company/datamyne-do-brasil

