
RELATÓRIOS 
DE EMPRESAS
TUDO O QUE PRECISA DE SABER  
SOBRE UMA EMPRESA

O acesso aos relatórios Informa D&B permite conhecer o 
risco de qualquer negócio, o desempenho e a evolução de 
clientes, concorrentes e outros parceiros, em absoluto ou 
em comparação com o respetivo setor.

Fundamente decisões de crédito, descubra novas oportu-
nidades de negócio, selecione potenciais clientes, fornece-
dores ou outros parceiros, e prepare reuniões de negócios 
com sucesso. A Informa D&B tem 160 anos de experiência 
a recolher dados em diversas fontes e no tratamento da 
informação.

ACESSO ON-LINE À BASE DE DADOS INFORMA D&B 

BASE DE DADOS NACIONAL
Informação sobre todas as empresas em Portugal.

A base de dados empresarial da Informa D&B disponibiliza informação sobre mais de 1,7 milhões de entidades 
empresariais e mais de 1,1 milhões de gestores e corpos diretivos, pesquisáveis por denominação comercial, razão 
social, marca, NIF, D-U-N-S® Number, nome dos órgãos sociais ou executivos, refletindo a totalidade do tecido 
empresarial português. À cobertura total acrescentamos profundidade de conteúdos e dados históricos em perma-
nente atualização.

BASE DE DADOS INTERNACIONAL
Informação sobre empresas do mundo inteiro.

315 milhões de entidades em 222 países (Dun & Bradstreet WorldWide Network), pesquisáveis por denominação 
comercial, razão social, marca, NIF e D-U-N-S® Number.

DIMENSÃO DA BASE DE DADOS 2018

Entidades 1 758 241

Entidades ativas 710 132

Participações societárias ativas (pessoas singulares e coletivas) 1 989 740

Gestores e corpos diretivos 1 108 722

Funções de gestão e administração 2 514 998

Balanços, D.R. e anexos financeiros 4 896 396

Experiências de pagamento ativas 2 839 569

Processos judiciais (últimos 5 anos) 418 746



RELATÓRIOS NACIONAIS
Todos os relatórios nacionais começam com um sumário executivo, que inclui os indicadores relativos aos conteúdos de 
cada relatório: risco, incidentes, balanço disponível, atividade, estrutura legal, poderes de decisão e sumário financeiro. 
Todos os relatórios incluem também a lista dos acontecimentos que, nos últimos 12 meses, envolveram a empresa.

PROSPETA 2 unid. ANÁLISE DE PAGAMENTOS 4 unid.

Os dados de que necessita, quando aborda um potencial 
cliente: caraterização e poderes de decisão.

Para quando é preciso medir o risco de incumprimento 
nos pagamentos: risco de delinquency (Rating, delinquency 
score), failure vs. delinquency e histórico de pagamentos

ANÁLISE FINANCEIRA E DE GESTÃO 4 unid. ESTRUTURAL 4 unid.

A saúde financeira e a prática comercial de uma empresa: 
análise financeira e de gestão.

A identificação completa de uma empresa: semáforo de risco 
incluído no sumário executivo, caraterização e poderes de decisão.

INCIDENTES 4 unid. AVALIAÇÃO DE RISCO 6 unid.

Toda a informação negativa sobre uma empresa, para 
quando é necessário rapidez na decisão de crédito: inciden-
tes, ou seja, processos judiciais (insolvências, PER, ações judiciais 
intentadas contra e pela entidade), Lista Pública de Execuções e 
situação contributiva.

Toda a informação preocupante sobre uma empresa e a 
nossa avaliação do risco que ela representa: avaliação do 
risco de failure (Rating D&B, Rating INFORMA e failure score), inci-
dentes, caraterização e poderes de decisão.

AVALIAÇÃO DE RISCO PLUS 8 unid. COMERCIAL 9 unid.

Todo o risco de uma empresa, incluindo informação negativa e pre-
visão sobre atraso nos pagamentos, para quando é necessário 
ter uma visão global sobre o risco de uma empresa: risco 
de failure (Rating D&B, Rating INFORMA, failure score), risco de 
delinquency (Rating, delinquency score), failure vs. delinquency, 
histórico de pagamentos e detalhe de incidentes.

Informação indispensável para definir os limites numa 
relação comercial: avaliação do risco de failure (Rating D&B, 
Rating INFORMA e failure score), incidentes, caraterização, pode-
res de decisão e publicações de atos societários.

FINANCEIRO 12 unid. COMPLETO 15 unid.

O retrato exato da capacidade financeira de uma empresa: 
avaliação do risco de failure (Rating D&B, Rating INFORMA e fai-
lure score), informação financeira e de gestão com comparação 
setorial, incidentes, caraterização, poderes de decisão e publicações 
de atos societários.

Toda a informação sobre uma empresa: avaliação do risco 
de failure (rating D&B, rating INFORMA, failure score, Limite de 
crédito mensal), risco de delinquency (Rating, delinquency score, 
Paydex(R) - Índice de pagamentos), informação financeira e de ges-
tão, incidentes, caraterização, poderes de decisão, publicações de 
atos societários.INVESTIGADO 20 unid.

Quaisquer informações pedidas por si e investigadas pelos nossos 
especialistas.

RELATÓRIOS INTERNACIONAIS
Para o ajudar a tomar as melhores decisões, disponibilizamos uma gama completa de relatórios internacionais a partir da 
maior base de dados do mundo: a Dun & Bradstreet Worldwide Network.

DESENVOLVIDO NEGÓCIOS

Toda a informação sobre a empresa que lhe interessa, incluindo 
comparação com o setor, balanço e demonstração de resultados, 
além da prática de pagamentos, corpos diretivos, ligações empresa-
riais, caraterização e avaliação do risco.

Balanço e demonstração de resultados, prática de pagamentos, 
corpos diretivos e ligações empresariais, além da caraterização e 
avaliação do risco.

SINTÉTICO LIGAÇÕES EMPRESARIAIS

Caraterização (atividade, capital, estrutura legal, identificação) e 
avaliação do risco.

Todas as ligações de uma determinada empresa por todo o mundo.

MODULAR COMPLIANCE

Apenas o módulo de informação que lhe interessa (identificação; 
capital, sócios e corpos diretivos; negócios, bancos e seguradoras; 
informação negativa e práticas de pagamentos; contas e dados 
comparativos; rating e conclusões).

Para cumprir a legislação relativa à prevenção de branqueamento de 
capitais, organizações como instituições financeiras, companhias de 
seguros, agentes imobiliários, casinos, empresas de leasing, de tele-
comunicações e de combustíveis têm de conhecer as ligações empre-
sariais e têm de saber se negoceiam com empresas que estão, direta 
ou indiretamente, referidas nas listas oficiais de empresas sancionadas.
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ANÁLISE DA CARTEIRA
Visão agregada da carteira por nível de risco, setor, 
região, idade e dimensão.

SERVIÇO RADAR OU RADAR PREMIUM
Serviço adicional com um valor mensal por entidade, 
que permite aceder imediatamente a todos os conteú-
dos dos alertas no corpo do e-mail diário. Se optar pelo 
Radar Premium, além desta informação, poderá consul-
tar a todos os relatórios disponíveis sobre as entidades 
selecionadas.

SERVIÇO DE ALERTAS
Para monitorização diária dos vários modelos de alerta (incidentes, alterações e avisos legais) de entidades nacionais.  
A nossa base de dados avisa-o automaticamente de todas as alterações nas empresas que lhe interessam:

EMAIL DE ALERTAS
Serviço gratuito de envio de e-mail diário com alertas 
de incidentes, alterações ou avisos legais ocorridos nas 
entidades selecionadas da sua carteira.

GESTÃO DA CARTEIRA
Criação de carteiras de entidades para receção diária de 
alertas (possibilidade de criar subcarteiras distintas por 
tipo de relação com cada entidade i.e. clientes, fornece-
dores, concorrentes etc.).

RELATÓRIOS DO SERVIÇO DE ALERTAS / RADAR 

Receba diariamente o relatório de alerta das empresas do seu interesse. A nossa base de dados passará a enviar-lhe, 
por e-mail, um alerta automático com todas as alterações. Nesta mensagem, encontrará um link para pedir um relatório 
de alterações e ficar logo a saber o que mudou. 

IDENTIFICAÇÃO 1 unid. PODERES DE DECISÃO 2 unid.

Endereço, razão social, contactos, denominação / marcas. Início / cessação de funções, forma de obrigar a sociedade.

INCIDENTES 3 unid. RISCO DE FAILURE 2 unid.

Ações judiciais, atividade comercial, insolvência, PER, lista pública 
de devedores ao Estado, lista pública de execuções.

Capacidade financeira, indicadores de risco.

ESTRUTURA LEGAL 2 unid. RISCO DE DELINQUENCY 2 unid.

Capital social, forma jurídica, ligações societárias. Paydex, rating

BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS 3 unid. OPINIÃO DE CRÉDITO 2 unid.

Balanço, demonstração de resultados, rácios. Valor recomendado.

AVISOS LEGAIS 2 unid. ATIVIDADE 2 unid.

Convocatórias de assembleias gerais, emissão de obrigações, 
fusão / cisão, procedimento administrativo de dissolução.

Atividade desenvolvida, importação / exportação, contratação 
pública, fundos da União Europeia

NOTÍCIAS DE IMPRENSA / OUTROS 
ACONTECIMENTOS 1 unid.

ACESSO EM WWW.INFORMADB.PT

1 Selecione o país ou escolha entre 
empresas nacionais e internacionais. 2 Pesquise a empresa que lhe interessa. 3 Selecione um tipo de relatório.

PARA INFORMAÇÕES SOBRE AS MODALIDADES DE ACESSO AOS NOSSOS SERVIÇOS, CONTACTE-NOS ATRAVÉS DE 213 500 389.



SOBRE 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 315 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 619 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.

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE
    213 500 389 |     213 151 658
    vipclientes@informadb.pt

INFORMA D&B (SERVIÇOS DE GESTÃO DE EMPRESAS) SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
Rua Barata Salgueiro, 28, 3º 1250-044 Lisboa
www.informadb.pt

ÁREA RESERVADA A CLIENTES

Depois de fazer login, na área que lhe está reservada no site da INFORMA D&B, poderá gerir os seus alertas, adicionando 
ou eliminando os casos do seu interesse, e fazer a análise da sua carteira mediante diversos filtros.

Poderá também consultar as alterações ocorridas nos últimos 24 meses, definir preferências, alterar os seus dados ou a 
sua password, consultar os seus consumos e visualizar o histórico de relatórios consultados nos últimos 30 dias.


