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Para oferecer a melhor solução de base de dados em cada caso, 
a INFORMA D&B dispõe:

1. DA MAIS COMPLETA E ATUALIZADA BASE DE DADOS EMPRESARIAL NACIONAL E MUNDIAL (DUN & BRADSTREET 
WORLDWIDE NETWORK).
2. DOS MAIS EXPERIENTES, DEDICADOS E DISPONÍVEIS CONSULTORES DE DADOS.

AS NOSSAS 
POSSIBILIDADES 
DE SEGMENTAÇÃO 
SÃO TOTALMENTE 
ABRANGENTES

Base de dados à medida
Diga-nos o que pretende e os nossos consultores segmentam a base de dados ideal para o seu caso.

Base de dados enriquecida
Complete a base de dados que já tem com os dados INFORMA D&B de que mais precisa.

Bases de dados pré-definidas
Prontas a entregar, respondem às necessidades de consulta mais habituais (500 Maiores e Melhores, 
Exportadoras ou Importadoras, Empresas que Mais Investem, etc.).

Base de dados construída por si on-line
Com o Marketing On-line: construa a sua base de dados com a nossa ferramenta online, que lhe 
permite selecionar os dados e as empresas à sua medida.

Bases de dados à medida
De acordo com o seu objetivo e as suas necessidades, os nossos consultores identificam os critérios de seleção de informação capazes 
de construir a base de dados ideal para o seu caso.

Os nossos consultores dispõem de mais de 50 critérios de segmentação de dados:

CRITÉRIOS DE CONTACTO
Gestores e diretores, números de 
telefone e moradas de e-mail.

CRITÉRIOS FINANCEIROS
Principais rácios e todas as rubricas do 
balanço.

CRITÉRIOS COMERCIAIS
Vol. vendas, resultado líquido, sócios 
e acionistas, participações, n.º de 
empregados, sucursais etc.

CRITÉRIOS DE ATIVIDADE
Código e descrição CAE e SIC, descrição de 
atividade, importação / expotação, forma 
jurídica.

CRITÉRIOS DE RISCO
Risco de Failure, Risco de Delinquency, 
limite de crédito, incidentes.

CRITÉRIOS GEOGRÁFICOS
País, distrito, concelho, localidade, código 
postal.

Bases de dados enriquecida
Os nossos consultores ajudam-no a identificar a informação mais relevante para complementar a sua base de dados. C
om este serviço, podemos enriquecer a sua base de dados desde uma simples atualização de contactos, à mais sofisticada 
informação para atribuição de crédito.
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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. 

Bases de dados pré-definidas
Conhecendo as necessidades de informação mais frequentes, os consultores da INFORMA D&B construíram algumas bases de dados, 
para entrega imediata.                       

As mais conhecidas são divulgadas em parceria com a revista Exame:

500 MAIORES E MELHORES
Para que possa contactar os melhores, a INFORMA D&B divulga 
esta base de dados anualmente, em parceria com a revista 
Exame.

EXPORTADORAS OU IMPORTADORAS
Para que possa aproveitar a oportunidade de contactar os 
maiores exportadores e importadores.

1000 MAIORES POR DISTRITO
Para que possa restringir a sua atividade de contacto aos 
maiores de um distrito.
 

EMPRESAS QUE MAIS INVESTEM
Para que saiba quais as empresas que mais investem em publi-
cidade, combustíveis, artigos de oferta, transportes de pessoas, 
transportes de mercadorias, seguros, material de escritório.

EMPRESAS DE CRESCIMENTO ELEVADO (ECE) 
E EMPRESAS GAZELA 
Para aproveitar as oportunides criadas por empresas de cresci-
mento muito rápido, com muito prováveis necessidades de 
fornecimento.

Marketing On-line

Entre em
marketingonline.informadb.pt

Pesquise e segmente Selecione os campos Finalize a compra

Precisa de ajuda para 
escolher a melhor 
solução de base de 
dados para o seu caso?

Os consultores da INFORMA D&B estão disponíveis para ajudar, 
não só a construir bases de dados à medida, e a enriquecer da 
melhor forma a sua base de dados, mas também a decidir sobre 
qual a melhor solução para o seu caso.

Contacte-nos e saiba já qual a melhor solução para si!


