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Relações comerciais de empresas em Portugal

Risco de Delinquency do tecido empresarial

Risco de Delinquency e a dimensão das empresas1

O risco de Delinquency reflete a maior ou menor probabilidade de nos próximos 12 meses, uma entidade registar um atraso de 
pagamentos superior a 90 dias face aos prazos acordados, a pelo menos um dos seus credores
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1. Inclui apenas as empresas com dimensão atribuída.
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Metodologia Informa D&B

Com base na vasta informação disponível sobre as mais de 1,6 milhões de entidades registadas na base de dados da Informa D&B, 
o modelo preditivo de avaliação do risco de delinquency reflete a maior ou menor probabilidade de nos próximos 12 meses, uma 
entidade registar um atraso de pagamentos superior a 90 dias face aos prazos acordados, a pelo menos um dos seus credores. 

Para proporcionar aos seus clientes uma maior flexibilidade e versatilidade de análise, a Informa D&B disponibiliza 2 classificações:
•	 Delinquency score (1-100), score percentual de risco que varia de 1 a 100, onde 1 representa a probabilidade mais elevada de 

risco e 100 representa a probabilidade mais reduzida de risco. É utilizado para hierarquizar do maior para o menor risco um 
universo scorável de entidades.

•	 Risco de delinquency - Rating (1-5) Segmentação do universo de entidades com score em 5 grupos principais de risco, em que 
1 representa um nível de risco mais reduzido e 5 o nível de risco mais elevado.

As notações atribuídas têm subjacente um modelo de regressão desenvolvido com base nas mais modernas técnicas estatísticas e 
de data mining, avaliando a interação de diversas variáveis. O modelo é composto por cinco grandes grupos de variáveis.

Utilizações do risco de Delinquency

A elevada capacidade de discriminar corretamente as entidades avaliadas, segundo o respetivo grau de risco, torna este modelo 
numa solução altamente eficaz em relação à previsão das eventuais situações futuras de incumprimento de pagamento, tanto por 
atuais como por novos clientes. Esta solução permite aos utilizadores:
•	 automatizarem as suas decisões de crédito, beneficiando de maior eficiência no processo

•	 obter um rápido processamento da avaliação de uma elevada quantidade de casos

•	 libertar recursos para a avaliação detalhada de situações relativamente Indefinidas

•	 reduzir os custos globais associadas às avaliações de crédito

•	 incorporar decisões mais consistentes em toda a organização

•	 ajustar com facilidade as decisões e a política de crédito, beneficiando de uma medição objetiva do risco e da oportunidade.

1 Consultas de relatórios na Informa D&B

Como obter o risco de Delinquency das empresas nos produtos Informa D&B 

Relatórios: Completo, Financeiro, Comercial, Pagamentos, Avaliação de Risco Plus

Através dos sistemas de Integração de dados da Informa D&B

Licenciamento de dados

Softwares com dados integrados

OUTROS INDICADORES INFORMA D&B

•	 Risco de Failure
•	 Indicador de Pagamentos
•	 Resiliência Financeira

•	 Setores de atividade (classificação Informa D&B)
•	 Risco de Viability

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