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SERVIÇO RADAR
O RISCO FAZ PARTE DOS NEGÓCIOS.
PREVENI-LO DEPENDE DE SI!

A CADA 60 MINUTOS
• 21 gestores são alterados,

• 3 empresas são decretadas insolventes,

• 9 empresas alteram o pacto social,

• 18 novos negócios abrem as portas,

• 7 empresas dissolvem-se,

• 8 empresas mudam de sede social,

• 24 incidentes judiciais são instaurados,

• 20 números de telefone mudam ou são desligados.

Com o Serviço Radar da INFORMA D&B pode acompanhar diariamente as alterações e os movimentos ocorridos nos
seus clientes, fornecedores, concorrentes e outros parceiros.

Escolha as empresas que pretende vigiar;

Consulte livremente o detalhe de todas as alterações;

Receba diariamente a lista de alterações e movimentos
ocorridos nas empresas escolhidas;

Antecipe o risco e tome decisões informadas.

AGIR A TEMPO
NA GESTÃO DO RISCO DE CRÉDITO

NA GESTÃO DO RISCO OPERACIONAL

• Rever condições de pagamento,

• Garantir fornecimentos críticos,

• Ajustar a política de crédito,

• Evitar estrangulamento de operações,

• Aumentar o cash-flow,

• Negociar de forma mais eficaz,

• Reduzir os incobráveis,

• Acompanhar movimentos da concorrência.

• Otimizar o esforço de cobrança.

NA GESTÃO DO RISCO LEGAL

NA GESTÃO DO RISCO DE REPUTAÇÃO

• Não emitir faturação a empresas inexistentes ou extintas,

• Garantir a idoneidade de parceiros,

• Garantir a possibilidade de recuperação do IVA.

• Evitar ligações a financiamento de terrorismo e
branqueamento de capitais,
• Gerir conflitos de interesse.

ESTEJA SEMPRE INFORMADO DE TODAS AS ALTERAÇÕES
Para todas as empresas incluídas no RADAR, fornecemos-lhe o detalhe das alterações ou movimentos registados na
nossa base de dados.
IDENTIFICAÇÃO
(Nome, morada)

RATING
(Rating e Failure Score)

ESTRUTURA LEGAL & CORPOS DIRETIVOS
(Forma jurídica, capital social, corpos diretivos)

LIMITE DE CRÉDITO
(Limite de crédito recomendado)

ELEMENTOS FINANCEIROS
(Balanço e Demonstração de Resultados e rácios)

EMPRESA MÃE
(Mudança de controlo)

INCIDENTES (Insolvências, ações judiciais, cessação de
atividade, dissolução, procedimentos de dissolução e PER)

ACONTECIMENTOS ESPECIAIS
(Dívidas de IRC)

É IMPORTANTE MANTER-SE INFORMADO:
• Para explorar novas oportunidades de negócio,
• Para vigiar os movimentos dos seus concorrentes,
• Para acompanhar os seus fornecedores,
• Para gerir o risco comercial nos seus clientes,
• Para ajustar a sua política de crédito,
• Para otimizar a alocação dos seus recursos.

Valor Mensal

N.º de casos no Radar

45,00 €

até 100

60,00 €

de 101 a 250

95,00 €

de 251 a 500

150,00 €

de 501 a 1000

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.
www.informadb.pt / (+351) 213 500 300

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

