A SOLUÇÃO EXCLUSIVA DE PESQUISA, PARA ANÁLISE DE DADOS FINANCEIROS
DE EMPRESAS PORTUGUESAS E ESPANHOLAS
Com o Sabi INFORMA poderá realizar pesquisas e analisar os resultados de mais de 2,7 milhões de empresas e 1,9
milhões de empresas com contas e com informação atual e histórica.
O Sabi INFORMA representa a Base de Dados mais completa de análise financeira de empresas portuguesas e espanholas com um histórico de contas anuais até 25 anos.

O Sabi INFORMA é um assistente à gestão financeira e de marketing
que permite:
ESTUDOS MACRO-ECONÓMICOS

AGREGAR INFORMAÇÃO

Permite-lhe determinar o posicionamento de uma empresa
face à sua concorrência, procurar novos clientes e estudar os
clientes atuais em profundidade.

Consegue reunir e analisar facilmente a informação geral
e as contas anuais das empresas que mais lhe interessam.

APRESENTAR INFORMAÇÃO

PESQUISA DE DADOS
Pesquisar e tratar dados avançados.

Personalizar as apresentações dos resultados.

ESTATÍSTICA
Ter ao seu dispor ferramentas estatísticas sofisticadas
e exclusivas.

A informação necessária para decidir com confiança

•
•
•

800.000 empresas portuguesas.
2.600.000 empresas espanholas.
Dados financeiros com um histórico de 25 anos.

Além das contas das empresas, o Sabi INFORMA inclui notícias relacionadas informações setoriais, indicadores de solidez financeira,
diretores e outros contactos, estruturas corporativas detalhadas, incidentes judiciais, informação sobre fusões / aquisições.
O Sabi INFORMA permite também criar os seus próprios critérios de pesquisa e rácios para uma análise mais personalizada.
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PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES
PESQUISA COM VÁRIOS CRITÉRIOS
O Sabi INFORMA permitir-lhe-á efetuar pesquisas tendo em conta diferentes critérios, que podem ser combinados e modificados em
função das suas necessidades.
Poderá utilizar, entre outros, os seguintes critérios:

•
•
•
•

NOME
NIF
LOCALIZAÇÃO
ATIVIDADE

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
•

Evolução de determinada
variável

•

Estrutura do balanço

•

Evolução de várias variáveis

•

Organograma de acionistas

•
•
•
•

EMPREGADOS
DADOS FINANCEIROS
FORMA JURÍDICA
MARCAS

ANÁLISE DE DADOS

•
•
•

ACCIONISTAS
ESTADO
OUTROS

APLICAÇÕES DO SABI INFORMA

•

Segmentação de empresas

•

Comerciais

•

Análise de grupo

•

Marketing

•

Distribuição estatística

•

Investigação económica

•

Análise de concentração

•

Risco

•

Cálculo de preços de
transferência

COMPLIANCE E KYC (KNOW YOUR CUSTOMER)
•

Confirmar a legitimidade das empresas

•

Identificação e análise completa dos accionistas
até ao proprietário final

•

Identificar todas as empresas com o mesmo
proprietário final

•

Aceder a depósitos de contas

O Sabi INFORMA para
dispositivos móveis

Pode utilizar o Sabi INFORMA no
seu smartphone ou tablet.

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 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.

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
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