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Iberinform
Ajudamos a identificar oportunidades 

de negócio e possíveis riscos de 
incumprimento

Soluções avançadas para 

identificar, analisar e gerir atuais 
e potenciais clientes, 
fornecedores e concorrentes.

Modelos preditivos e 
analíticos
que minimizam o risco de 
incumprimento.

12 milhões de 
euros/ano 
Investimento em informação 
empresarial de todo o 
mundo.

Filial de 

Atradius
Crédito y Caución

Portugal e Espanha
12 escritórios 
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Presença 
internacional
Atradius Crédito y Caución

Iberinform Espanha
Iberinform Portugal

Graydon Países 
Baixos
Graydon Bélgica
Graydon UK

Relatórios México

Seguro de Crédito 
+ 50 países

Recuperação de dívidas 
+30 países

Informação empresarial 
6 países
Espanha 
Portugal
Países Baixos
Bélgica
UK
México
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Iberinform
em Portugal

▪ Oferecemos soluções de gestão de clientes para as áreas financeira, de marketing, 

internacional, risco e recuperação de créditos

▪ Modelos inovadores próprios, que minimizam o risco de incumprimento e que ajudam as 

empresas nos seus processos de tomada de decisão

▪ Contamos com uma rede de profissionais que ampliam e atualizam as informações

provenientes de fontes públicas

▪ Sucursal em Portugal da Iberinform Internacional, filial da Atradius Crédito y Caución, 

operador global em seguro de crédito, com presença em mais de 50 países

▪ Em Portugal temos 73 anos de experiência a ajudar os nossos clientes a tomar decisões de 

negócio sustentadas

▪ Certificação ISO 9001:2015 do seu sistema de gestão, na conceção, produção e 

comercialização de bases de dados, relatórios e produtos análogos de informação de 

crédito, informação empresarial e informação de marketing

▪ 12 escritórios em Portugal e Espanha

▪ Representamos a marca Kompass em Portugal, especialista em Informação de Marketing 

sobre empresas B2B internacionalmente

▪ Membros da FEBIS (Federation of Business Information Services) e da Global Data 

Network from Experian. 
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Proposta de valor

Ferramentas cloud de analítica 
avançada

Webservices para integrar 
informação

+

Score 

Limite de Crédito

Incidentes

Look alike ou clientes similares

Dados

Informação comercial, financeira e 
de marketing

Incidentes de Pagamento 

500 mil entrevistas/ano 

200 países

Para todo o tecido empresarial

PME’s

Grandes empresas

Setor Financeiro

Projetos à medida

Modelos 
preditivos 
e analíticos

Tecnologia
Soluções

Iberinform+ + =
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Estratégia 
comercial 

Riscos
Comerciais

Soluções
Por áreas funcionais

Financeira e 
Contabilidade1 2 3
• Análise de dados económico-financeiros

através de consultas online, dinâmicas e 
personalizáveis.

• Alinhe os seus prazos de recebimento e 
pagamento com os do setor.

• Consulte relatórios.

• Confirmar o cumprimento da 
obrigatoriedade de auditoria.

• Comparar dados financeiros de cinco 
empresas, no máximo.

• Etc.

• Qual é a posição da sua empresa no 
mercado?

• Fusões ou aquisições de empresas.

• Oportunidades de entrar em novos 
mercados.

• Conhecer melhor o seu público-alvo.

• Vigiar a situação de risco da sua carteira 
de clientes.

• Etc.

Simplificamos e automatizamos a gestão do 
risco de incumprimento, a tomada de 
decisões empresariais e a recuperação das 
suas vendas não pagas em qualquer parte 
do mundo.

• Vigiar e monitorizar o rasto de um 
acionista com quem teve problemas de 
pagamento.

• Conheça a situação de um cliente para 
antecipar incumprimentos de pagamento.

• Faça a gestão da cobrança de faturas por 
pagar.

• Etc.



7 | iberinform.pt

Compras/
Logística

Exportações/
Internacionalização

Ajudamos a encontrar novos clientes 
B2B no mercado internacional.

• Analise a situação de um setor no 
estrangeiro.

• Encontre clientes solventes na Europa.

• Melhore as suas decisões 
relativamente à concessão de crédito e 
antecipe possíveis problemas de 
pagamento.

• Etc.

Comparamos fornecedores para que 
possa selecionar de uma forma simples o 
mais solvente.

• Encontre fornecedores próximos.

• Descubra o seu poder de negociação.

• Estabeleça as condições de 
pagamento.

• Antecipe eventuais problemas de 
fornecimento.

• Supervisione a situação de risco dos 
seus fornecedores.

• Etc.

Vendas e 
Marketing

Ajudamos a encontrar novos clientes 
B2B e a aumentar a eficácia das suas 
campanhas de marketing.

• Análises de setores e comparações de 
fornecedores/concorrência.

• Identificar público-alvo.

• Bases de dados com empresas de 
baixo risco de incumprimento e 
clientes similares aos seus.

• Algoritmos preditivos e analíticos.

• Etc.

4 5 6

Soluções
Por áreas funcionais
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Dedica tempo ao
que realmente 
importa? 

Sem
Iberinform

Com
Iberinform

Obter
Informação

(interna + externa)

Analisar
Informação

Decidir
+

Atuar

Obter
Informação

(interna +
externa)

Analisar
Informação

Decidir
+

Atuar

Tempo a utilizar Iberinform

Tempo dedicado
à gestão de clientes

Poupe 

67% 

do seu tempo
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Conhecer a capacidade financeira de cada 
empresa

• Modelo de regressão logística, 
construído pela equipa de analistas da 
Crédito y Caución.

• Utilizam 300 variáveis económicas, 
financeiras, comerciais e qualitativas 
analisadas diariamente.

• Simplificam e agilizam os processos de 
decisão. 

Risco de incumprimento e 
limite de crédito

Potenciais Clientes
Look alike ou Clientes 
Similares

Identificam as empresas que têm 
mais probabilidade de se 
converter em clientes com base 
na sua própria carteira.

• Melhoram a eficiência das 
ações comerciais e de 
marketing, centrando os 
esforços nos bons clientes. 

Algoritmos 
preditivos

Conheça melhor os 
seus clientes, 
prospetos, 
concorrentes e 
fornecedores para 
aumentar as suas 
vendas e minimizar 
os seus riscos
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Faça crescer o seu negócio
Soluções de análise e gestão de clientes da Iberinform
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Informação de 
200 M empresas 
de 57 países

Avaliação Risco 
Iberinform
(score + limite de 
crédito)

Identificação de 
potenciais clientes,
similares aos seus 
atuais clientes Motor de 

recomendação 
(novas operações) 

Alertas

Iberinform

Os meus clientes, 
prospetos, 
fornecedores ou 
concorrentes
(recomendado)

A minha 
faturação 
(opcional) 

Personalize os 
ratings, o conteúdo 
e a visualização dos 
relatórios

U
ti

liz
ad

o
r

Uma visão global e sempre atualizada
da sua carteira de clientes e prospetos

Análise
avançada

98% 

dos nossos utilizadores
recomendam
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Recomendado por 
98% dos nossos 
clientes.

200 M de empresas 
em  28 países 

Potenciais 
clientes com 
baixo risco e 
similares aos seus 
atuais clientes 

Analise a
situação 
financeira 
(individual
ou global) 

Compare 
empresas
entre si

Analise o 
perfil de risco 
(individual ou 
total carteira
de clientes) 

Apoie-se na 
recomendação
do seu motor
de análise 

Vigie os seus 
clientes com 
alertas
dinâmicos 

Gestão de dívida e 
recuperação de 
créditos Encontre

Analise
Administre
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Faça crescer o seu negócioInovação para impulsionar 
o seu negócio

Webservice

Soluções Iberinform
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Webservice da Iberinform
Serviços de integração

O Serviço de Integração de Informação permite a 
ligação de dados entre as aplicações do cliente e a 
Iberinform para automatizar os processos.

Facilita a integração de informação e dados de 
uma forma simples e económica em modo DaaS
(Data as a Service). 

Melhora 
em 72 % a 
eficiência

Utilizações mais 
habituais

1. Integração de informação em 
modelos de CRM.

2. Preenchimento automático de  
formulários de captação ou de 
atuais clientes.

3. Pré-classificação de clientes 
novos.

4. Enriquecimento de bases de 
dados internas.

5. Criar novos produtos e serviços.
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Serviços Iberinform para 
Marketing B2B

Encontre clientes novos e solventes
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Bases de dados para ações 
de marketing 

Dados de contacto de empresas.

Denominação social, NIF, morada completa, 
telefone, etc.

Dados geográficos. 
Distrito, concelho, código postal.

Dados setoriais.
Setor de atividade CAE.

Dados comerciais. 
N.º de empregados, volume de vendas, 
administradores, ano de início de atividade, 
marcas, etc.

Nível de risco. 
Exclusão de empresas com elevado risco de 

incumprimento.

Serviços de Marketing 
à medida 

Normalização de bases de dados.

Enriquecimento de dados.

Identificação de clientes potenciais. 

Automatização de processos.

Encontre
clientes novos
e solventes

Melhora a eficácia 
das campanhas de 
marketing direto  

Informação 
atualizada
diariamente

Bases de dados padronizadas

- PME Líder

- Maiores Empresas

- Maiores por Distrito

- Maiores Exportadoras

- Entre outras.
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Encontre
clientes novos
e solventes

Melhora a eficácia 
das campanhas de 
marketing direto  

Informação 
atualizada
diariamente

Soluções online para todas as 
empresas que pretendam expandir 
o seu negócio internacionalmente.

• 5 Milhões de empresas

• Presença em mais de 66 países

• 58.000 Produtos e Serviços 
(Classificação Única Kompass) 

• 12 Milhões de Executivos

• 5.7 milhões de emails

• Disponível em 26 idiomas

Soluções:

• Publicidade no diretório online para 
divulgar e promover os negócios com 
visibilidade mundial e ser contactado 
por profissionais em todo o mundo. 

• Acesso à base de dados mundial 
Kompass para pesquisar e encontrar 
novos clientes e parceiros de negócios 
(EasyBusiness).
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Relatórios de Informação 
Iberinform  
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Os Relatórios de Informação apresentam 
informação comercial, financeira, jurídica 
e de risco. 

São fundamentais para ajudar a definir as 
políticas de crédito e a tomar decisões de 
negócio sustentadas.

Relatórios de 
Informação

Informação Corporativo Avaliação & Risco Negócios Gestão 360º

Síntese √ √ √ √ √

Avaliação de Crédito √ √ √ √ √

Atividade Económica √ √ √ √ √

Instalações √ √ √ √

Capital Social √ √ √ √ √

Órgãos de Gestão √ √ √ √

Entidades Relacionadas √ √ √ √

Pessoal √ √ √ √ √

Incidentes √ √ √ √ √

Bens Patrimoniais √

Seguros √ √ √

Bancos √ √ √

Informação 
Complementar

√ √ √ √

Constituições e 
Alterações

√ √ √ √

Historial √ √ √ √

Informação Financeira √ √ √

Informação Adicional √ √ √ √ √
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Análise de 
clientes,
concorrentes 
e fornecedores

• Score

• Previsão do risco de incumprimento 

e de insolvência

• Limite de crédito

Avaliação de Risco 

• Acompanhamento e atualização de 

informação de parceiros de negócio

• Prevenção de riscos de incumprimento

• Identificação de novas oportunidades

Serviço de Monitorização

Consulta online de 57 países 

Alemanha | Áustria | Bélgica | Croácia | Dinamarca | Eslováquia|

Eslovénia | Espanha | Finlândia | França | Grécia | Holanda |

Hungria | Itália | Letónia | Liechtenstein | Lituânia | Luxemburgo |

Mónaco | Noruega | Portugal | Polónia | Reino Unido | República

da Irlanda | República Checa | Roménia | Suécia | Suíça | Turquia |

Ucrânia.

Arábia Saudita | China | Coreia do Sul | Emirados Árabes Unidos |

Filipinas | Hong Kong | Índia | Indonésia | Japão |

Singapura | Tailândia | Taiwan | Vietname.

Argentina | Brasil | Canadá | Chile | Colômbia | Estados 

Unidos da América | México | Perú | Venezuela.

Austrália | África do Sul | Argélia | Marrocos | Tunísia. 
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Serviço de 
Monitorização

Serviço que acompanha diariamente a evolução das empresas.

Categorias da informação em monitorização:

Avaliação 
de Crédito

Informação 
Negativa

Informação 
Financeira

Estrutura 
Legal

• Alteração do Score

• Conceito comercial

• Ações Cíveis

• Ações e processos de 
insolvência

• Situação contributiva

• Constituição

• Dissolução

• Atos societários

• Alterações de capital social

• Balanços
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Serviço de 
Monitorização

Serviço que acompanha diariamente 
a evolução das empresas.

Informação Financeira

• Balanços e Demonstrações de Resultados (individuais 

ou consolidados):

Instrumentos fundamentais para analisar a situação 

financeira de uma empresa.

• Balanço Setorial: 

Análise financeira direcionada para um setor

que permite traçar prognósticos para o futuro.

• Top Setorial: 

Relatório de gestão que permite realizar uma 

detalhada análise económico-financeira comparativa 

sobre empresas de um mesmo setor de atividade.
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Serviço de 
Monitorização

Serviço que acompanha diariamente a evolução das empresas.

Está disponível em 2 modalidades.

Alerta InfoVigilância

• Gratuito.

• Ativado automaticamente sobre todas as entidades sempre 
que seja efetuado o pedido de um Relatório.

• A notificação das alterações não inclui o detalhe sobre as 
mesmas.

• Ativado sobre entidades selecionadas, com ou sem pedido de 
Relatório.

• A notificação das alterações inclui um Relatório com o 
detalhe sobre as mesmas. 



24 | iberinform.pt

Serviço de 
Contencioso

Serviço de Buscas em Conservatórias.

Consiste na identificação e 
confirmação da titularidade de bens 
patrimoniais de uma entidade.

• Apoiar na gestão e prevenção do risco na atribuição de crédito, para 
minimizar situações de incumprimento (garantias).

• Apoiar na recuperação de incobráveis, em fase de pré-contencioso e 
contencioso, resultantes de situações de crédito malparado. 

Objetivo:

Este serviço permite:

• Conhecer Ativos: 

Bens imóveis e veículos automóveis das entidades que possam ser 
convertidos em liquidez ou ser usados como Garantia.

• Confirmar existência de bens por fontes oficiais: 

Identificação de potenciais bens e confirmação da titularidade dos 
mesmos junto das Conservatórias.
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Serviços da Iberinform 
Recuperação de Créditos 

Nacionais e internacionais
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Recuperação 
de Créditos
Nacionais ou internacionais

96 % cobertura
do mundo

30 escritórios próprios

Serviço prestado por 

• Recuperação de créditos nacionais ou internacionais com uma 
taxa de sucesso significativa.

• Parceria com a Atradius Collections, que assegura atuação em 
50 países.

• Equipa experiente e dedicada. 

Soluções:

•Gestão de Faturação

•Gestão de Pré-Contencioso

•Gestão de Contencioso

• Consultoria e Formação
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Espanha

Madrid • Escritórios Centrais
C/ Raimundo Fernández Villaverde 57 Bis
28003 • Madrid (Espanha)

(+34) 900 213 215
iberinform.es • clientes@iberinform.es

Portugal

Lisboa • Escritórios Centrais
Av. Columbano Bordalo Pinheiro 75, 7º
1070-061 • Lisboa

(+351) 21 358 88 00
iberinform.pt • geral@iberinform.pt


