Indicador de Risco
de viability
É um indicador preditivo desenvolvido pela Informa D&B que mede a probabilidade de nos 12 meses seguintes, uma entidade do
setor social encerrar a sua atividade. As entidades avaliadas são classificadas numa escala de 1 (risco mínimo) a 5 (risco elevado).

As entidades do setor social apresentam um risco de viability muito distinto
O setor social desempenha um papel de relevo na vida política, económica, cultural e social do país e as entidades que
o compõem são importantes elementos de transformação, cooperação e inovação social, que podem ainda assumir um
papel de complemento à ação do Estado. No entanto, o conhecimento sobre a realidade deste setor é ainda muito escasso.
Com a missão de colmatar esta lacuna, a Informa D&B reúne informação junto das 68 mil entidades do setor social, de
forma sistemática e contínua, recorrendo a todas as fontes de dados disponíveis.
Neste contexto desenvolvemos o risco de viability, que permite aos gestores de empresas, decisores públicos e particulares,
entre outros, tomarem decisões mais informadas sobre investimento, apoios ou parcerias com estas entidades.
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Metodologia Informa D&B
O Viability Score assenta na pontuação gerada por um modelo desenvolvido pela Informa D&B para determinar o risco
de encerramento das entidades do setor social e consiste num percentil score que varia entre 1 e 100, em que 1 representa a probabilidade mais elevada de viability e 100 a mais reduzida.
O Viability Score é desenvolvido com recurso a métodos estatísticos, em que é possível calcular cada score em função
da interação de diversas variáveis demográficas, de pagamento, de incidentes, entre outras. Estes métodos permitem
selecionar e atribuir pesos diferentes às variáveis que, em conjunto, possibilitam a identificação atempada das entidades que encerram atividade nos 12 meses seguintes.
A vasta e atual cobertura da base de dados da Informa D&B sobre entidades portuguesas, constituída por mais de
1,6 milhões de registos, que inclui também as entidades do setor social em Portugal, permite de forma única, avaliar
e determinar o impacto de múltiplos fatores explicativos do comportamento das entidades e desenvolver um modelo
com elevado desempenho e capacidade preditiva.
O processo estatístico de seleção de variáveis explicativas elegeu as seguintes:
COMPORTAMENTOS
DE PAGAMENTO
Experiências de pagamento nos último ano (n.º)

INCIDENTES

ATIVIDADE

DEMOGRÁFICAS

(In)existência de incidentes (ações judiciais,
lista de processos de
execução, PER)

Natureza da atividade

Setor de atividade

Contratos públicos

Zona geográfica

Antiguidade dos fundos
atribuídos

Antiguidade

Antiguidade dos incidentes

N.º de empregados

Ações de insolvência

Utilizações do risco de viability
A elevada capacidade de discriminar corretamente as entidades avaliadas segundo o respetivo grau de risco, faz com
que este modelo represente uma solução altamente eficaz no que respeita à previsão de encerramento de atividade
potencial de atuais ou novos clientes ou parceiros.
Desta forma, é uma importante ferramenta para tomar decisões sobre investimento, apoio, parceria, entre outras
atividades com entidades do setor social.

Como obter o risco de Viability das entidades nos produtos Informa D&B
Base de dados com entidades do setor social como associações, entidades religiosas e fundações.
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