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ACESSO A CAMERDATA

INTRODUÇÃO
 A Camerdata foi constituída em 1985 pelas Câmaras de Comércio de Espanha
com uma única vocação: “SERVIR AS EMPRESAS”
 É o principal fornecedor de informação empresarial graças ao :
Ficheiro de Empresas Espanholas
 Oferece também outros produtos e serviços, tais como:
- Empresas de Nova Criação
- Serviços de Enriquecimento e Actualização de dados
- Concertação de Visitas e Qualificação
- Estatísticas e Estudos de Mercado

- Outros …(Rankings por sectores de actividade, Relatórios de
Mercado Geoposicionados, Relatórios Sectoriais …)

1.PRODUTOS
Ficheiro de Empresas Espanholas
veraz
completo
segmentável
actual
legal
acessível

Origem: A informação tem origem no recenseamento nacional
recolhido pela Cámara de España (entidade reguladora do
conjunto estatal das Câmaras de Comércio), e que nos serve de
base para elaborar o ficheiro.
Por tanto, é a única fonte de informação que, sendo oficial,
garante a fiabilidade dos dados que são normalizados, depurados
e enriquecidos.
A nossa politica de qualidade garante a sua fiabilidade em
80% dos dados, com garantia de reembolso.
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Mais de 4 milhões de registos de empresas, que lhe permitirá:
 Realizar buscas e segmentações para preparar campanhas de
marketing ou ampliar/actualizar o seu CRM ou as suas próprias bases
de dados
 Identificar novos fornecedores
 Identificar novos clientes potenciais e conhecer a sua situação
financeira orientação
 Actualizar, normalizar e enriquecer a sua base de dados

Informação disponível:
- “Jurídicos Principales (Sociedades Mercantiles)”: 1.573.541
- “Jurídicos Sucursales (Delegaciones Sociedades)”: 729.426
- “Físicos Principales (Autónomos)”: 1.808.342
- “Físicos Sucursales (Delegaciones Autónomos)”: 111.028
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Com mais de 1.200 códigos de actividade económica (IAE /
CNAE), tem acesso à tipologia de empresa em função do sector ao
qual pertence.
Até 27 campos de informação e segmentação:
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Em Espanha a LSSI (Lei de Serviços da Informação e Comercio
Electrónico: 34/2002) no artigo 21.1 de Serviços da
Sociedade da Informação estabelece: “Está proibido o envio
de comunicações publicitarias ou promocionais por correio
electrónico ou outro meio de comunicação electrónica
equivalente que previamente não tenham sido solicitadas ou
expressamente autorizadas pelos destinatários das
mesmas”.
Por tanto é requisito para o uso comercial ou publicitário o
pedido de autorização por parte do destinatário. Em resumo,
se bem o registo está permitido e legalmente admitido, para
o envio da informação com fins comerciais será necessário
pedir autorização.
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Actualizamos anualmente o nosso ficheiro de forma sistemática.
A Camerdata dispôe de um programa de actualizações que garante
no mínimo uma actualização ao ano, a 100 % com base na
informação do conjunto de todas as Câmaras de Comércio. Sobre
esta fonte directa a base de dados é enriquecida com outras fontes
ou meios públicos de informação (B.O.R.M.E, Registro Mercantil,
etc).
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Garante o cumprimento de toda a legislação no que se refere ao
tratamento e cedência de dados:
 “Ley de Servicios de la Sociedad de Información”.
 “Ley General de Telecomunicaciones”.
 “Ley Orgánica de Protección de Datos Personales”

2.SERVIÇOS

A informação é essencial no mundo empresarial e por isso a Camerdata
oferece uma gama de serviços que ajudam a aumentar a competitividade
do seu negócio.

Serviços Camerdata:
 Actualização e Enriquecimento de Bases de Dados
 Concertação de Visitas e Qualificação
 Estatísticas de mercado à medida

2.SERVIÇOS
Actualização e Enriquecimento da Base de Dados
 Mediante um processo de “cruzamento” entre as Bases de Dados
e/ou CRMs propias dos nossos clientes e o Ficheiro de Empresas
Espanholas que permitirá identificar os registos activos e inactivos que
contêm o ficheiro de origem entregado pelo cliente.
 A informação fornecida pelo cliente será utilizada pela Camerdata
mediante um acordo expresso de confidencialidade.
 Os dados positivos resultantes do “cruzamento” realizado, poderão ser
enriquecidos posteriormente com o número de dados ou campos que
o cliente deseje contratar.

2.SERVIÇOS
Concertação de visitas e Qualificação
 A través do nosso serviço de Plataforma Telefónica, podemos oferecer
diferentes serviços de elevado valor acrescentado:
- Concertação de visitas comerciais: tomando como referência o
fichero fornecido como base e em função dos requerimentos do
cliente, fecha-se o número de visitas estabelecido em função do
volume contratado.

- Processo de realização de emails: mediante contato telefónico
com as pessoas/cargos objetivo sob estricto cumprimento da
legislação vigente em relação ao registo deste tipo de informação.

2.SERVIÇOS
Estatíticas e Estudos de Mercado
 Informação à medida a partir dos dados dados do ficheiro de empresas
espanhoas, que permite obter informação cruzada e segmentada em função dos
diferentes campos disponíveis, para lá das possibilidades que oferecem os
produtos standart.
 Possibilitam analizar o mercado através de múltiplos critérios. Alguns exemplos:
-

Contagem de empresas por facturação, setores e províncias

-

Estatísticas até 28 campos de informação, segmentados por município

-

Contagem ou Estatísticas de empresas segmentadas por actividade
município/capital de município/província o Comunidade Autónoma (CCAA).

-

Estudos de Potencialidade

-

(…)
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