Trade Club Alliance é lançado hoje

Comunicado de Imprensa

Plataforma digital inovadora vai acelerar comércio
internacional
•

O Trade Club Alliance vai apoiar as empresas no comércio externo global, permitindo
encontrar parceiros de confiança e obter informações atuais sobre setores de
atividade e outros mercados

•

14 Bancos internacionais são parceiros no lançamento da nova plataforma

•

Empresas portuguesas podem aceder através do Banco Santander Portugal

•

Esta rede global projeta vir a enquadrar mais de um milhão de empresas em 2022

Lisboa, 1 de outubro de 2019. O Santander, juntamente com mais 13 Bancos de várias
regiões do mundo, lança hoje o Trade Club Alliance, uma plataforma inovadora de comércio
internacional que vai simplificar e melhorar o acesso das empresas aos mercados externos.
A plataforma, apresentada em Londres, inclui uma base de dados de 600.000 empresas, que
podem assim conectar-se e fazer parcerias, mais de 25.000 estudos de mercado e
informações sobre mais de 180 países.
O Trade Club Alliance tem 14 membros, cujas geografias representam 65% do comércio a
nível mundial. Em 2022, prevê-se que a plataforma digital aumente até mais de um milhão
de empresas.
Cada Banco tem um Club e uma página própria, sendo a partir daí que os seus membros
acedem. O Santander Club Alliance está disponível para todas as empresas que queiram
aderir, através do portal www.santandertrade.com.
Na plataforma, cada empresa tem um cartão-de-visita, a descrição do setor de atividade
onde opera e o perfil de negócios que procura, o que facilita a pesquisa e conexão entre as
várias empresas. Podem ainda consultar informações sobre mercados potenciais, fluxos e
tendências. O controlo de expedições e informações sobre impostos alfandegários são
outros conteúdos disponibilizados.
A presença de Bancos de várias regiões do mundo vem colmatar a dificuldade que algumas
empresas têm em aceder a determinados mercados, e de encontrar aí parceiros de
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confiança. Desta rede global fazem ainda parte as seguintes instituições: Abu Dhabi
Commercial Bank (ADCB), Attijariwafa Bank, Banco BPM, CIMB, Crédit Agricole, Eurobank,
Industrial Bank of Korea, KBC Group, MUFG Bank, Nordea, Royal Bank of Canada (RBC), Siam
Commercial Bank e Standard Bank.

Principais vantagens da plataforma Trade Club Alliance:
•

Tecnologia “state-of-the-art”: utiliza as tecnologias de machine learning e da Cloud
aliadas às melhores capacidades de social network, compreensão dos conteúdos e
aconselhamento bancário das empresas;

•

Eficiência: ajuda a acelerar o processo da negociação de bens e serviços porque
permite encontrar os melhores parceiros de negócios e simplificar a concretização
dos processos das transações;

•

Suporte local: os Bancos da Aliança têm uma equipa dedicada para aconselhar as
empresas em todas as fases de exportação e importação, bem como, obter soluções
de financiamento;

•

Análise de mercados: mais de 25.000 relatórios de mercados em 186 países;

•

Parceiros comerciais: 2.000 diretórios de 150 países, 40.000 feiras comerciais e
1.000.000 de concursos internacionais;

•

Gestão de remessas: base de dados de mais de 120 países;

•

Análise de câmbios: conversores de 147 moedas, e relatórios semanais e mensais;

•

Internacionalização: informação de 182 países com mais de 2.500 páginas.
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