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Transparência

1. O que é a LogComex?

A LogComex é uma startup fundada em 2016. Nossa missão é organizar as 

informações do comércio exterior para transformar a maneira que as 

empresas fazem negócios. O  foco é oferecer aos clientes que operam com o 

comércio exterior soluções tecnológicas inteligentes. Por meio da nossa 

tecnologia, promovemos a transparência e eficiência nos processos 

internacionais. Somos apaixonados por tecnologia, inovação e pessoas.

2. Como funciona a Plataforma LogComex?

Em nossa Plataforma, oferecemos diferentes serviços para diferentes 

necessidades. Abaixo, você pode encontrar maiores informações sobre cada 

um de nossos produtos. E, em nossos , explicamos as 

condições gerais de funcionamento da Plataforma

Termos de Uso

 Big Dat

 Searc

 Trackin

 Automação/RPA

3. Quais são as fontes de informação 
utilizadas pela LogComex para obtenção dos 
dados?
A missão da LogComex é organizar as informações do comércio exterior 

para transformar a maneira que as empresas fazem negócios. Com base 

nesse ideal, processamos e organizamos os  dados referentes ao comércio 

exterior que estão disponíveis publicamente na internet, em diversos tipos e 

formatos, estruturados ou não, em portais e plataformas, como por exemplo: 

Dados.gov.br, ComexStat e dados históricos do Sistema Siscori.

https://www.logcomex.com/termos
https://www.logcomex.com/big-data
https://www.logcomex.com/search-logcomex
https://www.logcomex.com/tracking
https://www.logcomex.com/contato
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Em total conformidade com a Lei de Acesso à Informação - LAI, Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais - LGPD e demais legislações vigentes.


Também desenvolvemos um grande banco de dados denominado “Big Data”, 

que possibilita o cruzamento de diversos tipos de informações para entregar 

aos nossos clientes a informação certa na hora certa.


Por meio dos produtos e serviços da LogComex, as informações antes 

dispersas e desorganizadas em diversas fontes distintas, passam a ser de 

análise fácil, ágil e assertiva pelos nossos clientes. 


O grande diferencial da LogComex está no conhecimento específico de 

comércio exterior e na capacidade de cruzar centenas de bancos de dados 

diferentes, otimizando o valor das informações processadas. Através de 

processos de análise preditiva e de probabilidade realizados por algoritmos 

de inteligência artificial, chegamos a resultados que possibilitam inferirmos 

informações assertivas, de forma ágil e prática, dentro dos limites 

estabelecidos em lei.


4. Qual a legalidade dos dados fornecidos 
pela LogComex?
Todos os dados processados, organizados e disponibilizados pela LogComex 

estão disponíveis e acessíveis publicamente na internet, em diferentes 

formatos e  em diversos tipos de portais e plataformas. Nenhuma coleta é 

realizada por meio de procedimentos ilegais e/ou violando sigilo comercial, 

fiscal, ou outros dispositivos legais, a exemplo a Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais - LGPD. Todas as atividades estão respaldadas por normas e 

regulamentos como a Constituição Federal brasileira, a Lei de Acesso à 

Informação, o Decreto n. 5.482/2005 e a Lei de Defesa da Concorrência.

5. Como a responsabilidade da LogComex se 
limita?

O trabalho da LogComex se limita ao processamento, organização, e 

fornecimento de informações e inteligência para os nossos clientes.
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Pelo fato de nossa operação depender da estabilidade de conexão com a 

internet, é possível que em alguns momentos nosso serviço esteja 

indisponível, situações nas quais não poderemos nos responsabilizar. Em 

todo o caso, faremos o nosso melhor para informar aos nossos clientes caso 

surja algum problema técnico, e solucioná-los da maneira mais rápida 

possível.


As informações que organizamos estão disponíveis e  acessíveis 

publicamente na internet. Não é o nosso objetivo atestar a veracidade das 

informações, uma vez que a maioria das informações são publicadas como 

estatísticas oficiais.


Por fim, nosso trabalho se limita em auxiliar nossos clientes fornecendo 

informações operacionais que poderão ajudá-los na prestação de diversos 

tipos de serviço. Por isso, não podemos nos responsabilizar pelas decisões de 

negócios que serão tomadas a partir desses dados.


Em nossos  explicamos de maneira mais detalhada quais são 

as limitações à responsabilidade da LogComex, bem como, as 

responsabilidades de nossos clientes quando do uso das informações, as 

quais se destinam exclusivamente ao uso próprio, visando melhorar suas 

operações de importação e exportação.

Termos de Uso

6. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) e o que eu preciso saber sobre ela?
A Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei n. 13.709/2018) dispõe, entre 

outros, sobre o tratamento de dados pessoais, definindo as hipóteses em que 

tais dados podem ser utilizados por terceiros e estabelecendo mecanismos 

para proteger os titulares contra usos inadequados. Estamos comprometidos 

em proteger e resguardar a privacidade de quaisquer dados, em todas as 

nossas atividades, soluções e produtos. Em nossa  , 

você poderá entender melhor questões como: porque a LogComex coleta 

dados, quais dados são tratados, quais são os direitos dos titulares, por 

quanto tempo os dados são armazenados, entre outras questões



Caso você ainda tenha dúvidas ou solicitações sobre esse assunto, não 

hesite em nos contatar através do endereço de e-mail: 

Política de Privacidade

privacidade@logcomex.com


https://www.logcomex.com/termos
https://uploads-ssl.webflow.com/5e7b99a162211f50391ae211/5f89fdc78244767680e438c7_Pol%C3%ADtica%20de%20Tratamento%20e%20Privacidade%20de%20Dados.pdf
mailto:privacidade@logcomex.com
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7. Os produtos da LogComex estão protegidos 
pela Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD?
Grande parte dos dados organizados por meio dos nossos produtos e 

serviços são relacionados a informações operacionais publicamente 

acessíveis de pessoas jurídicas, que não estão sujeitas à LGPD. É possível 

que, em uma minoria de casos, seja feito o tratamento de dados pessoais – 

como por exemplo, os visitantes do nosso site podem ter seus dados de 

acesso coletados (p. ex. endereço IP, data e hora da conexão), uma vez que 

tais informações são utilizadas para otimizarmos a prestação do nosso 

serviço.



Ainda, tratamos dados que são fundamentais para o uso da nossa 

plataforma. Como por exemplo, o nome, e-mail, telefone e credencial de 

acesso dos nossos clientes. Todos esses dados são tratados com bases legais 

adequadas, e de acordo com a LGPD.



Caso você ainda tenha dúvidas ou solicitações sobre esse assunto, não 

hesite em nos contatar através do endereço de e-mail: 

privacidade@logcomex.com


mailto:privacidade@logcomex.com
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8. Os dados disponibilizados pela LogComex, 
por meio de seus produtos e serviços, 
contrariam regulamentos concorrenciais ou 
que resguardem o sigilo?
Não. As atividades da LogComex não são consideradas anticompetitivas, 

uma vez que em nenhum momento permitimos a troca de informações 

sigilosas entre concorrentes e não oferecemos competição direta em seus 

mercados. Ainda, as informações que organizamos são majoritariamente de 

domínio público, de modo que os mercados envolvidos já possuem um grau 

relevante de transparência quanto a esses dados.



O trabalho da LogComex se limita em auxiliar nossos clientes fornecendo 

informações operacionais que poderão ajudá-los na prestação de diversos 

tipos de serviço. Inclusive, nossa consultoria especializada para inteligência 

pode gerar economia de custos, e auxiliar na eficiência dos nossos clientes, 

contribuindo para um mercado mais competitivo, inteligente, eficaz e 

saudável.


9. Outras dúvidas e/ou maiores 
esclarecimentos:

Caso, após a leitura do conteúdo apresentado aqui, você ainda tenha 

dúvidas sobre nossa Plataforma, produtos ou serviços, não hesite em nos 

.contatar

https://www.logcomex.com/contato

