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ANÁLISE DE RISCO
E OPORTUNIDADE
RENTABILIZAÇÃO
MÁXIMA DE RECURSOS

ESTE INSTRUMENTO PERMITE-LHE SABER EXATAMENTE:
• em que parte do mercado poderá rentabilizar mais os seus esforços de prospeção,
• que risco representa a sua carteira de clientes.
Cruzamos a sua base de dados com a nossa e apuramos quais os seus clientes atuais com mais potencial e que conquistas
no mercado podem justificar melhor e mais depressa os seus esforços de angariação.

O PERFIL DOS SEUS MELHORES CLIENTES

DADOS FORNECIDOS

Depois de depurarmos e analisarmos a sua base de dados de clientes e de a

Sobre cada um dos seus potenciais clientes,

cruzarmos com a nossa, traçamos o perfil dos seus clientes mais rentáveis:

damos-lhe toda a informação necessária

taxa de crescimento (três anos), vendas anuais, número de empregados, setor

para rentabilizar os seus esforços de

de atividade...

prospeção: volume de vendas; indicador de
risco; prática de pagamentos; função, título,

O POTENCIAL DA SUA CARTEIRA DE CLIENTES

nome, sexo e data de nascimento dos gestores
e executivos; número de empregados; SIC e
CAE; atividade de importação e exportação;

Identificamos os seus clientes com potencial inexplorado pela sua empresa.

eventual falência,dissolução e cessação da
atividade etc.

OS POTENCIAIS CLIENTES COM O MESMO PERFIL
Procuramos na nossa base de dados todas as empresas que, embora ainda não sejam suas clientes, têm o mesmo perfil dos seus
melhores clientes.
Mostramos-lhe também a sua taxa de penetração em cada segmento: relação quantitativa entre empresas conquistadas e por
conquistar; o peso que tem na sua carteira; a faturação que representa.

FONTES DE INFORMAÇÃO DA INFORMA D&B
•
•
•
•

demonstrações financeiras,
registos governamentais,
tribunais e conservatórias,
investigação própria e direta,

• diretórios telefónicos,
• comunicação social,
• internet.

A base de dados da INFORMA D&B inclui informação sobre a situação económico-financeira, o risco, os contactos e
muito mais dados sobre:
• 1,6 milhões de empresas portuguesas,
• 253 milhões de empresas em todo o mundo.

O RISCO ASSOCIADO À SUA CARTEIRA DE CLIENTES
O histórico a que a INFORMA D&B tem acesso, através de uma base de dados mundial em construção há mais de 160 anos,
permite-lhe uma previsão de base estatística do futuro dos seus clientes. Dizemos-lhe a probabilidade de cada um dos seus
atuais clientes incumprir e encerrar (Rating Informa D&B).
COM ESTA INFORMAÇÃO PODERÁ:

DIZEMOS-LHE O RISCO QUE REPRESENTA CADA CLIENTE:

• rever condições de pagamento,
• alterar a política de crédito,
• aumentar o cash-flow,
• reduzir incobráveis,
• otimizar o esforço de cobrança.

• mínimo – 1
• reduzido – 2
• moderado – 3
• elevado – 4
• ou não classificado por falta de elementos.

DIZEMOS-LHE OS
VALORES QUE TEM
EXPOSTOS A CADA
NÍVEL DE RISCO.

O INDICADOR DE RISCO DA INFORMA D&B (RATING ID&B) É DE TAL FORMA FIÁVEL QUE DO CONJUNTO DE EMPRESAS QUE ENCERRARAM
• 70% tinham um indicador de risco 4, 12 meses antes,
• 90% tinham um indicador de risco 4, 3 meses antes.

A INFORMA D&B
A INFORMA D&B é especialista no conhecimento do tecido empresarial. Através de análises inovadoras, disponibiliza o acesso a
informação atualizada e relevante sobre a atividade de empresas e gestores, fundamental para a condução dos negócios dos seus clientes.
A INFORMA D&B está integrada na maior rede mundial de informação empresarial, a D&B Worldwide Network, com acesso aos dados
de mais de 253 milhões de agentes económicos em 221 países.
A base de dados empresariais da INFORMA D&B é a mais utilizada em Portugal, servindo mais de 548 mil utilizadores através das duas
marcas: INFORMA e EINFORMA. 95% das entidades bancárias, 45% das grandes empresas e 21% das PME portuguesas são clientes
ativos da INFORMA D&B, e consultam, anualmente, mais de três milhões de relatórios sobre empresas.
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