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Automatização das decisões de crédito

 → Aumentar a rapidez da decisão.
 → Comunicar logo a decisão ao cliente, evitando perdê-lo.
 → Usar sempre os mesmos critérios em todas as decisões.
 → Concentrar a atenção dos analistas de crédito nos casos que carecem de ponderação.
 → Descentralizar as decisões, mantendo o controlo sobre as mesmas.
 → Reduzir os incobráveis e o DSO.
 → Aumentar a liquidez.

O Global Decision Maker (GDM) liberta um analista de crédito de 70% 
das suas decisões. A automatização destas decisões de crédito permite:

O GLOBAL DECISION MAKER (GDM) É UMA SOLUÇÃO PLUG & PLAY 
COM O SEU SAP

Como funciona:

Critérios personalizados
Para cada perfil, os especialistas da INFORMA
D&B ajudam-no a estabelecer critérios de
atribuição de crédito.

Decisões de crédito mais rápidas
O GDM estará então pronto a usar e 70% das suas 
decisões de crédito passarão a ser automáticas. 
Sempre que necessário, a INFORMA D&B ajuda-o 
gratuitamente a corrigir os critérios de atribuição de 
crédito.

Sempre on-line
O GDM funciona totalmente on-line, depois
de ter sido programado pela INFORMA D&B
para a sua carteira de clientes.

Cruzamento de dados
Os dados sobre a sua carteira de clientes são 
cruzados com a base de dados e os scores 
preditivos da INFORMA D&B para agrupar os seus 
clientes num conjunto de perfis.

AO SERVIÇO DAS SUAS DECISÕES DE CRÉDITO

Histórico de pagamentos de 200 
milhões de empresas.

3 indicadores preditivos: Failure 
Score, Indicador de risco INFORMA 

D&B e Paydex.

O DUNS number 
impede enganos na identificação 

de empresas
+ +
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PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DO GDM

GESTÃO DE PRIORIDADES
Ao abrirem a aplicação, os responsáveis pelo crédito podem optar por rever todas as decisões 
tomadas automaticamente ou analisarem as que o GDM deixou pendentes. Estas serão aquelas que 
necessitam do parecer do analista de crédito.

LISTAS BRANCAS E LISTAS NEGRAS
Se há clientes com os quais sempre fará negócio, mesmo que não cumpram os critérios de 
atribuição de crédito, ponha-os na lista branca e o GDM aprovará sempre o crédito que pedirem. Se 
há clientes com os quais nunca fará negócio, ponha-os na lista negra e o GDM recusará sempre dar-
lhes crédito.

UM HISTÓRICO ÚTIL
O GDM armazena todas as decisões tomadas, o que permite identificar todos os ajustamentos 
necessários aos critérios de aprovação ou rejeição, em qualquer altura.

MODALIDADES
Todas as modalidades de acesso incluem a criação de um número ilimitado de utilizadores do 
sistema, assistência, formação e a oferta de cinco dias de consultoria e gestão de projeto pelos 
nossos especialistas

SOBRE A INFORMA D&B

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE
808 29 30 29
apoio@informadb.pt
www.informadb.pt

INFORMA D&B (SERVIÇOS DE GESTÃO DE EMPRESAS) 
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, 1 - 3A
1050-094 Lisboa

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 400 milhões de agentes económicos em
todo o mundo. A base de dados empresarial da Informa D&B é a mais utilizada em Portugal, servindo mais de 500 mil utilizadores através das duas 
marcas: INFORMA e eInforma. 


