
 
 

 

 

PORTFOLIO DE PRODUTOS 
JATO disponibilizou o padrão da indústria no fornecimento de inteligência eficaz 
para o mercado automotivo. Informações são encontradas em formatos 
adequados através de múltiplas plataformas de fácil manuseio: internet, 
computadores e mídias portáteis. 

 

Portfolio de Produtos: 

Especificações 

Pesquisamos informações para veículos de passageiros e comerciais leves, 
incluindo: 

 Especificações detalhadas de veículos incluindo equipamentos de séries e 
opcionais, publicados em tempo real 

 Preços de veículos, preços de opcionais e regras de construção de opcionais 
pelos fabricantes 

 

Nossas soluções de Especificações incluem informações em cada versão de 
veículos de passageiros e comerciais sobre mais de 45 mercados. Até 1000 itens 
e atributos descrevem cada veículo e incluem dados em todos os itens de 
interesse, atendendo todo o processo de negócios para nossos clientes; desde da 
área de Pesquisa e Desenvolvimento a área de Produto e preço. Itens 
pesquisados incluem: 

 Peso e dimensões 

 Configuração Motor e Câmbio 

 Características e opcionais, incluindo preços de opcionais e regras de 
construção dos opcionais pelos fabricantes 

 Componentes competitivos – performance, economia, segurança e conforto 

 Preços de veículos 

 Garantia 

 Impostos 

 E muito mais 

 
Incentivos 

Incentivos -  Solução Incentivo é um novo produto do portfolio JATO. Nossas 
informações de incentivos fornecem aos clientes uma completa visão das 
atividades de suporte tático mercadológico, possibilitando programas de ação e 
contra-medida para desenvolver e implementar o suporte de vendas sobre o ciclo 
de vida do produto.  



O produto de Incentivos JATO possibilita a comparação entre o valor de incentivo 
na venda de um veículo ao consumidor com a do concorrente. Valores de 
incentivos são calculados para atrair a demanda onde não nenhum valor direto ao 
cliente existe, como incentivos fiscais. 

O Produto Incentivos está disponível através de múltiplos meios de acesso, 
incluindo integração com nossa função de Análise de Valores para auxiliar na 
formação de preço, fortalecendo a indústria de executar decisiões críticas de 
negócios. 

 

Custo Total do Proprietário 

A solução do Custo Total do Proprietário – TCO é um novo produto do portfolio 
JATO. TCO possibilita que nossos clientes comparem o custo de seu próprio 
veículo com seus  concorrentes equivalentes na depreciação, impostos, seguros, 
custo de combustível e serviços, manutenção e custos de reparação – tudo 
baseado em fontes confiáveis e independentes. 

Áreas de pesquisa e desenvolvimento podem utilizar a informação para 
lançamento de seus veículos e podem considerar todos os aspectos de custos de 
operação e valores residual alinhando-se aos concorrentes para certificar que o 
novo produto seja compeititvo. 

TCO também oferece informações relevantes para frotistas, empresas de leasing 
e instituições financeiras. 

 

Volumes de Vendas 

Dados recentes e históricos de volumes de vendas de veículos emplacados e no 
atacado da JATO Net, podem ser encontrados em mais de 58 países do mundo, 
tanto para veículos de passageiros quanto para veículos comerciais. 

Os dados são adquiridos através de órgãos oficiais e fontes locais. 

Nossa inteligência é constantemente apresentada através dos mercados, marcas 
e critérios com inesgotáveis precisões como referência. 

No início a visão geral das estatísticas de marca e modelo são seguidas por uma 
completa estatística – uma completa e atualizada visão geral da informação do 
mercado. 

 

Volumes Model Mix 

O banco de dados de Volumes Model Mix JATO com dados de vendas no atacado 
e /ou emplacamentos, está presente em mais de 35 mercados. 

O dados das informações de volumes são pesquisados a nível de versão do 
veículo e relacionado ao preço. 

Níveis de versão são pesquisados pelo pesquisador local de ‘Volumes Model Mix’, 
responsável por coletar dados dos fabricantes e importadoras. Informações 
adicionais completam qualquer dado relevante onde a JATO inclui o preço e dado 
técnico de nossa pesquisa detalhadas de especificações. 

A combinação de um completo e preciso dado de técnico e preço disponibiliza 
uma análise de tendência de mercado na qualidade de vendas e preços para o 
cliente. 

 

 



Volumes Model Mix com Especificações 

Um banco de dados integrado com dados de Volumes Model Mix por nível de 
versão. Inclui preço e detalhe técnico para mais de 320 itens pertencentes ao 
banco de dados de especificações, com disponibildade de informações de 
características. 

Facilita na análise de tendências utilizando uma combinação de estatísticas de 
vendas, detalhes técnicos, preços e disponbilidade de característica de qualquer 
veículo. Por exemplo, é possível determinar o volume de vendas em um 
segmento médio na França com Piloto automático como um equipamento de 
série, com preço do veículo abaixo de R$ 50.000,00. 

Utilizado para identificar a melhor característica de venda, disponibilidade no 
passado e presente e tendência para o futuro. 

 

Carspecs 

Um banco de dados integrado com especificação de veículos, preços e notícias em 
mais de 45 mercados e em mais de 1000 itens de preços de veículos e 
especificações para todas as marcas e modelos. 

O usuário pode comparar veículos, demonstrar as principais vantagens em cima 
de um veículo de referência com um veículo de seu concorrente ou mesmo 
demonstrar as vantagens dos preços comparado a outros utilizando a função de 
Comparativo de Equipamentos. Esta função é destacada com a disponibilidade de 
opcional, um e-brochura, exportado em formato PDF e um modulo e-learning. 

Com sua inteligência de construção lógica (significa que não é possível construir 
um veículo que não existe) e a facilidade de padronizar seu conteúdo com sua 
própria terminologia, Carspecs possui a flexibilidade de ser integrado com 
simplicidade e eficácia em qualquer sistema de gerenciamento de escritório, 
ambiente extranet ou aplicação website pública. 

Carspecs fornece uma interface profissional, completa e precisa de fácil utilização. 


