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BASE DE DADOS
ACESSO EXCLUSIVO À MAIOR
BASE DE DADOS DE INFORMAÇÃO
FINANCEIRA, COMERCIAL E DE
MARKETING DO MUNDO

Acesso exclusivo à maior base de dados de informação financeira, comercial e de marketing do mundo
(D&B Worldwide Network) e à base de dados nacional da Informa D&B permitem-lhe identificar os clientes
com maior potencial para cada negócio e segmentar o mercado usando os critérios mais eficazes.

BASE DE DADOS À MEDIDA
Os critérios de seleção e os campos de informação são escolhidos por si.
Diga-nos o seu objetivo e ajudamo-lo a escolher.

MAIS DE 50 CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE EMPRESAS

CRITÉRIOS GEOGRÁFICOS (país, distrito, concelho,
localidade, código postal);

CRITÉRIOS DE CONTACTO (gestores, executivos,
n.º de telefone e de fax, endereço de e-mail);

CRITÉRIOS DE ATIVIDADE (código e descrição CAE
e SIC, descrição de atividade e importação /exportação,
forma jurídica);

CRITÉRIOS DE RISCO (Rating INFORMA D&B,
limite de crédito, incidentes);

CRITÉRIOS COMERCIAIS (volume de vendas,
número de empregados, resultado líquido, número de
empre-gados, acionistas, participações, sucursais etc.);

CRITÉRIOS FINANCEIROS (principais rácios,
qualquer rubrica do balanço).

BASE DE DADOS PRONTAS A ENTREGAR
Os critérios de seleção e os campos de informação são definidos pela INFORMA D&B.
NOVAS EMPRESAS

500 MAIORES E MELHORES

TOP 1000 DIRETORES

Por ano, são constituídas mais de 40 000
empresas com bastantes necessidades,
sendo por isso, um segmento do
mercado sempre promissor.

Em parceria com a revista Exame,
publicamos anualmente a lista das
500 Maiores e Melhores empresas
nacionais.

Os executivos mudam diariamente de
empresa e têm poder para influenciar a
escolha de fornecedores. Acompanhe
estas mudanças e reconheça as
oportunidades de negócio.

1000 MAIORES POR DISTRITO

1000 MAIORES POR PAÍS

Concentre-se nos distritos e na nata
empresarial de Portugal.

Utilize esta base de dados para crescer
no mercado externo.

EMPRESAS DE CRESCIMENTO ELEVADO (ECE)
Saiba quais são as empresas com rápido crescimento em emprego, volume de
negócios e exportações.

EXPORTADORAS (5000)
As empresas exportadoras têm
necessidades específicas de
fornecimento e uma dinâmica que
pode representar uma oportunidade de
negócio e de parceria para a sua empresa.

DIGA-NOS O SEU OBJETIVO CONCRETO. A INFORMA D&B AJUDÁ-LO-Á A:
• definir critérios de seleção de empresas,
• definir os dados que lhe fazem falta,
• cruzar a base de dados que vai receber e a base de dados da sua empresa, sem gerar duplicações,
• manter a uniformidade dos campos,
• estabelecer processos de controlo da base de dados.
Em conjunto, aumentaremos a rendibilidade das suas campanhas.
Pode também segmentar e aceder diretamente à base de dados que mais se adequa às suas necessidades em
https://marketingonline.informadb.pt

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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INFORMA D&B (SERVIÇOS DE GESTÃO DE EMPRESAS), SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
Sede: Rua Barata Salgueiro, n.º28, 3.º, 1250-044 Lisboa
T.: (+351) 213 500 300 | F.: (+351) 213 151 658
Del. Porto: Ed. Scala - Rua de Vilar, n.º 235, 4.º, 4050-626 Porto
T.: (+351) 226 057 700 | F.: (+351) 226 057 720

Serviço de Apoio ao Cliente

213 500 389

