Scan covid-19
Análise da Carteira de clientes ou
fornecedores
Com o objetivo de o ajudar a rapidamente identificar os segmentos de clientes ou
de fornecedores mais impactados, a Informa D&B decidiu oferecer aos seus clientes
uma análise com a distribuição da sua carteira por grau de impacto setorial e por
risco de failure, que lhe vai permitir avaliar o grau de exposição da sua carteira de
clientes ou fornecedores.
Oferta disponível até 22 de maio.

Ver exemplo oferta 

Ver exemplo oferta (c/ faturação) 

Outras soluções para a gestão do risco comercial da sua carteira.

Análise de impacto setorial
Análise dos graus de impacto por setor e subsetores de atividades
económicas da sua carteira:
•

comparação do nível de exposição da carteira face à generalidade
do tecido empresarial;

•

distribuição da sua carteira pelos setores e subsetores económicos;

•

identificação dos setores da sua carteira com maior e menor
exposição (forte, significativo, moderado);

•

top 3 subsetores com impacto ‘forte’ e com maior número de
clientes da sua carteira

•

top 5 CAE com impacto ‘forte’ e com maior número de clientes da
sua carteira

Ver exemplo 

bases de dados de impacto setorial
Permite adicionar ao seu ficheiro de empresas os campos de informação mais
relevantes para a gestão de risco comercial (failure score, delinquency score e
grau de impacto setorial entre outros).

Ver exemplo 

MONITORIZAÇÃO DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS COM GRAU DE
IMPACTO FORTE E SIGNIFICATIVO
Pode subscrever a monitorização da carteira para ser alertado diariamente através de email sobre todas as ocorrências e
alterações que a Informa D&B recolhe sobre estas empresas.

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.
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