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DUN-Trade®
partilha de informação sobre
experiências reais de pagamento

O que é o DUN-Trade®?
É um programa de partilha de informação, sobre experiências reais de pagamento, no âmbito de uma comunidade
mundial, que pretende distinguir as empresas cumpridoras dos seus compromissos de pagamento e contribuir assim para
incentivar o desenvolvimento económico do País, com base em boas práticas de pagamento.

ObjetivoS

Disponibilizar informação sobre pagamentos fidedigna e exata, atualizada mensalmente pelos
participantes, sobre o comportamento de pagamento dos seus clientes.
Incentivar o tecido empresarial português a assumir os compromissos de pagamento
com responsabilidade e a cumprir os prazos com pontualidade.

CARACTERÍSTICAS

VANTAGENS

O DUN-TRADE® mostra-lhe:

O DUN-Trade®

• os atrasos de pagamento médios de cada cliente no

• é um instrumento de melhoria das práticas

mercado nacional;
• a comparação com a média do setor de atividade de
cada cliente;
• os dados mais recentes sobre o cliente, existentes na
base de dados da INFORMA D&B, desde as vendas à
morada, do último ano;
• o número de entidades que facultam experiências de
pagamento sobre cada cliente.

de pagamento em Portugal que continuam a
ser uma das piores do mundo, prejudicando a
desenvolvimento económico do País;
• não tem custos adicionais;
• permite a identificação precoce de potenciais
incumprimentos de clientes;
• permite a adaptação de políticas de crédito e
de cobrança ao padrão de comportamento de
pagamento de cada cliente, mensalmente.

COMO FUNCIONA
Cada participante envia mensalmente à INFORMA D&B informação relativa aos pagamentos dos seus clientes
(listagem de saldos em aberto ou mapa de antiguidade de saldos). Todos os dados partilhados entre cada participante
e a INFORMA D&B ficam protegidos por um acordo de confidencialidade, assinado previamente entre as partes.
A informação recolhida sobre as práticas de pagamentos de cada cliente é disponibilizada no site do programa
DUN-TRADE®, onde a INFORMA D&B disponibiliza ainda informação comercial sobre cada uma: vendas do último
ano, número de empregados, antiguidade, setor de atividade, morada e nome atual.

DUN-TRADE® NO MUNDO
Canadá
29 anos de existência
650 participantes

E.U.A.
44 anos de existência
3000 participantes

Europa

Ásia

32 anos de existência
28 países
6500 participantes

16 anos de existência
14 países
1000 participantes

América do sul / central
9 anos de existência
6 países
100 participantes

Oceania
13 anos de existência
2 países
330 participantes

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 270 milhões de agentes económicos em todo o mundo.
A base de dados empresariais da INFORMA D&B é a mais utilizada em Portugal, servindo mais de 593 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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