MELHORANDO O
DESEMPENHO
Através de Dados & Informações

S O L U Ç Õ E S

F I N A N C E I R A S

|

R I S C O

D E

T E R C E I R O S

|

V E N D A S

&

M A R K E T I N G

|

S O L U Ç Õ E S

G O V E R N A M E N T A I S

1

ALIMENTANDO SOLUÇÕES PARA
ACELERAR O CRESCIMENTO E GERENCIAR RISCOS
CIAL Dun & Bradstreet é
a parceira latino-americana da
Dun & Bradstreet World Wide
Network, a líder mundial no
fornecimento de dados
comercias e análises para a
tomada de decisões comerciais
por quase 200 anos.
Mais de 15.000 clientes na
América Latina dependem das
soluções e insights da CIAL D&B
para gerenciar o risco e acelerar
o crescimento.
Nossa missão é evidente em
nosso nome – Centro de
Información América Latina – e
estamos investindo ativamente
na região através de novos
produtos, dados, tecnologias e
serviços focados nos micro e
pequenos negócios e
multinacionais.

Ajudando empresas de
todos os tamanhos em
43 países da América
Latina a tomar decisões
comerciais mais bem
informadas

Rastreando cerca de
400 milhões de
empresas globalmente
em nosso Data Cloud
para fortalecer o Live
Business Identity.

Formada em 2016 em
parceria com a Dun &
Bradstreet (Int’l) e CB
Alliance, com base em
148 anos de história na
região.

Oferecendo soluções
para todo negócio em 4
áreas chaves- Finanças,
Risco de Terceiros,
Vendas & Marketing e
Governamental.

ACELERAR A RECEITA

LÍDERES
SOB
PRESSÃO
PARA ATUAR

REDUZIR O CUSTO

GERENCIAR OS RISCOS

TRANSFORMAR NEGÓCIOS
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%
30
DADOS SÃO PARA ESTE
SÉCULO O QUE O
PETRÓLEO FOI PARA O
ÚLTIMO ...
UM IMPULSO PARA O CRESCIMENTO E MUDANÇA
— The Economist

Crescimento médio anual de
empresas guiadas por dados
— Forrester

23x
Empresas guiadas por
dados têm 23 vezes mais
chances de adquirir
clientes
— McKinsey Global Insights
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AS ORGANIZAÇÕES MAIS BASEADAS EM DADOS DO MUNDO
FAZEM PARCERIA COM A CIAL DUN & BRADSTREET

SOLVÊNCIA

A sua empresa é capaz de pagar uma fatura na íntegra, no
prazo e dentro dos prazos? A gestão de risco de crédito da
CIAL Dun & Bradstreet permitirá que sua empresa amplie o
crédito e possibilite o crescimento

$200M EM VENDAS

As empresas de Fortune 500 revolucionou suas tomadas de
decisões de risco de crédito. Avaliou 70.000 clientes, aprovou
US$ 1,4 bilhão em limites de crédito e alcançou US$ 200
milhões em vendas para clientes aprovados através do
processo

CONFORMIDADE GLOBAL

Algumas das maiores empresas do mundo que realizam
negócios em vários idiomas em centenas de países fazem
parceria com a CIAL Dun & Bradstreet para garantir a
conformidade

RETER E CRESCER

O principal provedor de viagens e serviços financeiros
aproveita os dados e informações da CIAL Dun & Bradstreet
para reter clientes existentes, aumentar as bases de clientes e
mitigar o risco por meio de novas fontes de dados e
incorporação mais oportuna de dados dentro de modelos
analíticos

MAIS DE 20 ANOS

Por mais de 20 anos, o Governo Federal dos EUA e o
Governo Federal do Brasil tem confiado na CIAL Dun &
Bradstreet, no D-U-N-S® Number, e em dados e informações
críticos, para facilitar avaliações oportunas, e prêmios, a todos
os empreiteiros que conduzem negócios através do processo
global de compras governamentais

INFORMAÇÕES E DADOS DA CIAL DUN & BRADSTREET

MELHORE SEU DESEMPENHO
ACELERE A
RECEITA

REDUZA
CUSTO

GERENCIE
RISCO

TRANSFORME
NEGÓCIOS

• Aumente o ROI de
marketing

• Automatize decisões de
crédito

• Melhore a tomada de
decisão

• Acelere a
Transformação Digital

• Melhore taxas de
fechamento

• Otimize o fluxo de caixa

• Proteja a reputação da
empresa

• Crie uma visão confiável
dos relacionamentos
chave

• Interaja
consistentemente
durante a jornada do
cliente
• Impulsione leads
qualificados

• Diminua o custo de
vendas
• Melhore a eficiência
operacional

• Evite penalidades de
compliance caras
• Garanta que os
fornecedores sejam éticos
e estejam em
conformidade

• Unifique dados entre
departamentos
• Utilize dados para
inovação

A MUDANÇA DE DADOS É CONSTANTE
Nos próximos 60 minutos...

193
Mudanças de endereço

No próximo ano…

312
Mudanças de Diretor
Executivo (CEO)/
Proprietário

90 599 1,021

Empresas
mudarão
seu nome

Números de
telefone mudarão
ou serão
desconectados

Empresas terão um processo,
penhor ou
sentença contra elas

612
Novos negócios
abrirão suas portas

12

Empresas irão
declarar falência 

4%
de todos os
endereços mudarão

5%
de números de
telefone mudarão

3%

dos Diretores
Executivos (CEOs)
mudarão 

DATA CLOUD
ESTRUTURADO, GOVERNADO & CONNECTADO

Os dados comerciais do mundo e as
visões analíticas mais abrangentes para
impulsionar o desempenho comercial

LIVE
BUSINESS
IDENTITY

COBERTURA
GLOBAL

GOVERNANÇA &
QUALIDADE

INOVAÇÃO
APLICADA

INFORMAÇÕESS &
ANÁLISES

CONECTIVIDADE &
INTEGRAÇÃO

• Mais de 300M
registros

• Processo de
governança
premiado

• Dados Digitais

• 120M+ membros
de hierarquia

• Entrega de API em
tempo real

• 375M elementos de
dados atualizados
diariamente
• Cobrindo a maioria
do PIB global

• Resolução de
identidade
patenteada

• Correspondência de
inteligência
aumentada
• Blockchain

• Análise Preditiva &
Ciência de Dados

• Nossas soluções e as
suas

LIVE BUSINESS

IDENTITY

“Identidade Empresarial Ao Vivo”

A visão mais abrangente e continuamente atualizada
de cada um de seus relacionamentos comerciais

PERMITINDO UM MELHOR DESEMPENHO
• Identificação mais cedo das oportunidades de
crescimento
• Melhor visão sobre possíveis problemas de risco,
fraude e compliance
• Engajamento mais profundo de clientes,
fornecedores e parceiros

DUN & BRADSTREET
D-U-N-S® NUMBER
M A I S :

RESOLUÇÃO DE
IDENTIDADE
HIERARQUIA & VINCULAÇÃO
ATRIBUTOS DERIVADOS
ANALITICAMENTE
MONITORAMENTO
CONTÍNUO DAS
ATIVIDADES COMERCIAIS

9

COBERTURA GLOBAL
AMPLA GAMA DE FONTES GLOBAIS

Dezenas de milhares de
Comércio, Registro e
outras fontes

38M websites
Grandes e pequenas
empresas, públicas e
privadas
~80% das empresas no Data
Cloud globalmente tem <11
funcionários

LIVE BUSINESS
IDENTITY
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INTEGRAÇÃO DE DADOS & INFORMAÇÕES

ATRAVÉS DE SUA EMPRESA

MARKETING

VENDAS

FINANÇAS

AQUISIÇÃO

COMPLIANCE

TECNOLOGIA

Segmentar,
alcançar e capturar
novas perspectivas

Acelerar o caminho
do prospect para
um cliente rentável

Impulsionar
relacionamentos
mais rentáveis

Otimizar
relacionamentos de
terceiros

Evitar penalidades
de compliance e
danos à marca

Criar uma visão
unificada das
relações comerciais

Empresas em toda a América Latina confiam em
nossas soluções para tomar decisões comerciais
informadas

Decisão e
monitoramento
de riscos

Tomar decisões
informadas
sobre risco

Visão global
de clientes,
parceiros e
fornecedores

Detectar atividade
de alto risco

CONTROLAR RISCO

MINIMIZAR FRAUDES

SOLUÇÕES
FINANCEIRAS
Soluções modernas e escaláveis
para enfrentar os desafios
financeiros atuais e melhorar o
desempenho

Automação do
fluxo de
trabalho

Integração
CRM/ERP

Maximizar
oportunidades de
crescimento

Conectar dados
& Criar
eficiência

IMPULSIONAR O
CRESCIMENTO RENTÁVEL

INTEGRAR EM ESCALA
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Onboarding &
Filtragem

Inteligência
do
fornecedor

Monitorament
o & Alertas

Forneciment
o Ético &
Responsável

REDUZIR CUSTOS

CONTROLAR O RISCO

SOLUÇÕES
DE RISCO DE TERCEIROS
Soluções escalonáveis que
impulsionam decisões
informadas em todos os ciclos de
vida de relações com terceiros

Hierarquia
e Vinculaçã
o Corporati

Análises
Avançadas

FCPA AntiSuborno &
Sanções

Conheça seu
cliente (KYC) &
Anti-Lavagem de
Dinheiro

ACELERAR O PROCESSO DE
DUE DILIGENCE

PROTEGER A REPUTAÇÃO
& A MARCA
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Gerenciamento
automatizado de dados;
Integração CRM/MAP

Analisar &
Segmentar
MELHORAR O ROI DO
MARKETING
Obter uma
visão única
dos clientes e
prospects

Atingir em todos
os canais

SOLUÇÕES
DE VENDAS &
MARKETING

IMPULSIONAR
ESTRATEGIAS DE ABM

Elimine o desperdício e adote a
precisão em toda a jornada do
comprador para acelerar a
receita e melhorar o
desempenho

Entrega de gatilhos e
alertas em tempo real

Identificação de
visitantes
anônimos da web

Engajar &
Nutrir

Fortalecer as
Vendas

ACELERAR A JORNADA DO
COMPRADOR

AUMENTAR A EFICIÊNCIA
15
DE VENDAS

Estrutura
Conectar os Silos
de Dados

Resolução
da Entidade

SOLUÇÕES
GOVERNAMENTAIS
Criando visões comuns e
confiáveis de suas relações
governamentais para melhor
tomada de decisões e fluxos
de trabalho de aquisições.

Hierarquia e
Vinculação
Corporativa

Conectividade

Alimentar o
fluxo de
trabalho de
aquisição

Criar uma visão
confiável dos
clientes,
fornecedores e
parceiros

Melhorar a
tomada de
decisões

ACELERAR A
TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

CRIAR INTERAÇÕES
CONSISTENTES COM O
CLIENTE

AUMENTAR A EFICIÊNCIA

ACELERAR A RECEITA
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APOIANDO

%
90

DO FORTUNE 500

FORNECEDOR LÍDER DE DADOS
DE MARKETING B2B

177

Melhores pontuações em 6 categorias

92
THE DUN & BRADSTREET
WORLDWIDE NETWORK

Mapeamento de dados
para o bem:

Dun & Bradstreet e Virtue
Foundation fazem parceria
para melhorar o acesso a
cuidados médicos em países
em desenvolvimento

PATENTES
CONCEDIDO PUBLICADO

92 Anos de parceria com agências
governamentais em todo o mundo para
criar soluções de alto impacto no setor
público a fim de proporcionar o máximo
valor ao contribuinte

Only company that
applies an analytic
perspective to identifying
and eradicating Modern
Slavery
“O melhor fornecedor

mundial de financiamento
da cadeia de fornecimento”

Fornecendo dados ao
redor do mundo

136

“Melhores análises para
pontuação de crédito e
avaliação de risco”

50

ANALISTAS
QUANTITATIVOS

20
PhDs

>10

ANOS DE EXPERIÊNCIA
CADA UM

OBRIGADO

APPENDIX

Finance Solutions

Business Information Report
•
•
•

•

BI
R

Melhore as decisões de crédito e a gestão de empresas
Avalie a capacidade operacional, os lucros, a situação financeira
e o desempenho dos pagamentos de uma empresa
Tenha mais clareza sobre:
• Qual linha de crédito conceder ao cliente
• Questões financeiras ou legais que uma empresa
enfrenta
• Fatores que podem causar atrasos de pagamento
Scores e classificações que dão uma visão completa do
cenário de risco

Quais aspectos da avaliação de risco estão incluídos?
O D&B Rating avalia a saúde financeira de uma empresa e o fator de
risco ao fazer negócios, com base em sua condição financeira,
comercial e operacional
O Paydex obtém uma média da tendência de pagamento de uma
empresa no último ano, levando em consideração se ela pagou ou não
em dia ou com atraso

O EMMA Score prevê as chances de uma empresa fechar nos
próximos 12 meses
A Máxima Credit Recommendation destina-se a ajudar a gerenciar
mais facilmente as decisões de crédito, fornecendo o maior crédito
que deve ser estendido, com base em termos de pagamento mensal.

Finance Solutions

O CIAL 360 Credit é uma plataforma digital que auxilia na
tomada de decisões de crédito e de riscos. Ajuda as
empresas a melhorarem seu processo de gerenciamento de
riscos, fornecendo a avaliação necessária para fazer uma
análise direta e eficaz de seus solicitantes de crédito.
Faça avaliações inteligentes com o CIAL 360 Credit através
de dados comerciais confiáveis e tenha uma visão clara das
informações para fazer uma melhor análise do seu portfólio.

Acelere seu ciclo de vendas
Tomada de decisões confiáveis
Todos os atores do processo, juntos
Acompanhe seus clientes após uma decisão

Finance Solutions

CIAL Key Report

CK
R

Um CKR fornece uma visão em tempo real das informações
fundamentais de uma empresa para análise de risco - ideal para
garantir que fornecedores, compradores e parceiros se
encaixem a primeiro momento.
Desbloqueie informações essenciais para a tomada de decisões
comerciais seguras e confiáveis, como ações judiciais, alterações
de registro, pagamentos comerciais inadimplentes e muito mais.

Relatórios entregues em menos tempo
Rating ágil sobre os possíveis riscos de se trabalhar
com uma empresa
Pontuações que avaliam o quanto uma empresa pode
ter que pagar em ações judiciais
Comparação setorial de dívidas/receitas com outras
empresas do mesmo setor

Finance Solutions

Credit Analysis Report

CAR

Um Credit Analysis Report recomendará um limite de crédito
razoável para cada um de seus clientes, de modo que você evite
atrasos nos pagamentos, comportamento incorreto e riscos
comerciais.
Estender crédito a outras empresas pode construir a lealdade do
cliente, encorajá-lo a fazer pedidos maiores e obter vantagem sobre
seus concorrentes. Fique tranquilo ao tomar a decisão certa de
crédito e resolva qualquer uma dessas preocupações com um CAR:

Meus clientes pagarão pontualmente?
Qual é a quantidade segura de crédito que
devo conceder a um cliente?
Tenho informações suﬁcientes sobre
meu cliente para evitar perdas?

Finance Solutions

Elimine os obstáculos que impedem o crescimento da sua empresa
A CIAL Dun & Bradstreet oferece uma solução de cobrança
empresarial que ajudará você a resolver essas preocupações sobre
a recuperação de suas contas em atraso.

Gerenciar firmemente as contas atrasadas é
importante para ter um fluxo de caixa saudável que
ajuda você a cumprir seus compromissos financeiros:
folha de pagamento, pagamentos de fornecedores,
saldo de dívidas, créditos e investimentos.
Identificar a situação de seus devedores e gerenciar
eficientemente sua carteira permitirá que você tome
melhores decisões contábeis e financeiras.

Third-party
Risk

Supplier 360 é uma solução de integração, triagem e
monitoramento de fornecedores que acelera a tomada
de decisões enquanto reduz custos e riscos
Detecte conflitos, riscos financeiros e
promova continuidade na cadeia de suprimentos com
dados de qualidades
Simplifique integrações através do agrupamento de
fornecedores e fluxos de trabalho de
avaliações personalizados
Gerencie resultados em uma interface visual e
conveniente
Proteção contra riscos legais e de reputação com
o Compliance Findings Reports
Modelos de pagamento flexíveis e
acompanhamento automatizado garantem a participação
do fornecedores

Third-party
Risk

Com o Supplier 360, você será capaz de...
OBTER UMA VISÃO MAIS PROFUNDA DOS GASTOS,
DIVERSIDADE DE FORNECEDORES E RISCOS
TOMAR DECISÕES MELHORES
Com base no acesso em tempo real a dados avançados de
relacionamento e detalhes de transação
ANTECIPAR PROBLEMAS DE FORNECEDORES E MITIGAR
RISCOS COM MONITORAMENTO SEMPRE ATUALIZADO
OTIMIZAR A CADEIA DE FORNECIMENTO
Com um onboarding acelerado e uma redução das
perturbações
ATINGIR VISIBILIDADE DE RISCO, VALOR E
OPORTUNIDADE
Com pontuações preditivas e dados adicionais
GANHAR VANTAGEM ESTRATÉGICA COM ANÁLISES
PREDITIVAS
AUTOMATIZAR PROCESSOS MANUAIS
Com dados mestres integrados e fluxos de trabalho
orientados por regras

Third-party
Risk

Proteja a reputação da sua empresa e evite
perdas através de screenings de alta velocidade

PREVER OS RISCOS DE REPRESENTAÇÃO

Identificar entidades envolvidas em atividades ilegais

GARANTIR COMPLIANCE

Cumprir as normas e regulamentos internacionais exigidos.

FORNECER CLAREZA, EFICIÊNCIA E PRECISÃO

Dados precisos e de qualidade que reduzem os falsos
positivos a 0,5%.

PROMOVER O CRESCIMENTO COM TOMADA DE
DECISÃO MAIS RÁPIDA

Visão rápida de todo o risco encontrado, com base no
número de fontes em que as entidades apareceram.

Third-party
Risk

Compliance Onboard é uma web-solução que permite que as
empresas investiguem riscos legais, de reputação e comerciais
que podem estar ocultos em negociações com pessoas e
entidades.
EVITAR AMEAÇAS DE COMPLIANCE COM O PROCESSO DUE DILIGENCE
VERIFICAR PARCEIROS COMERCIAIS POTENCIAIS
Validando a identidade com base de dados global de mais de 380 milhões
de entidades para confirmar uma representação precisa
PROTEGER SUA EMPRESA CONTRA RISCOS
Tomando decisões inteligentes baseadas no conhecimento profundo de
Pessoas Jurídicas e Beneficiário Final (UBO)
FILTRAR EMPRESAS E DIRETORES
Com base em mais de 18 milhões de registros compatíveis com PEPs,
listas de vigilância e sanções, mídia adversa e ações regulatórias
DOCUMENTAR SEU PROCESSO DE COMPLIANCE
Armazenando e arquivando eletronicamente os resultados do processo
due diligence. Incluindo pista de auditoria, notas inseridas pelo usuário,
snapshot de relatórios usados e atividades carimbadas
PERMANECER ATUALIZADO COM AS MUDANÇAS REGULAMENTARES

Third-party
Risk

Supplier Qualifier Report

SQR

Um SQR lhe dará uma visão geral financeira e
comercial clara para escolher os fornecedores certos.
Capacidade de contratação:
Indica o valor máximo das obras (públicas ou privadas) que os
fornecedores podem realizar sem ultrapassar a sua capacidade
operacional.

Indicador de Risco do Fornecedor:
Determina se os fornecedores estão enfrentando problemas que
podem afetar sua cadeia de suprimentos, analisando 12 áreas-chave.
Principais fornecedores e clientes:
Lista os principais fornecedores e clientes da empresa avaliada
para identificar os riscos que podem surgir da forte dependência
de outras empresas.
Experiências com clientes:
Referências de primeira mão de como os fornecedores são
vistos por seus clientes .

Third-party
Risk

Compliance Findings Report

CFR

O CFR irá ajudá-lo a permanecer em conformidade com as
legislações locais e internacionais para trabalhar com outras
empresas com mais eficiência, reduzindo a exposição aos riscos de
compliance, identificando e destacando as principais áreas de risco,
como Sanções e Listas de Observação, Mídia Adversa e identificação
PEP.
Estrutura do CFR
Know your Customer (Conheça seu Cliente)
Valida a identidade comercial no banco de dados global da Dun &
Bradstreet de mais de 235 milhões de empresas para determinar a
identidade.
Estrutura Corporativa
Permite que você estabeleça a Propriedade Final direta e indireta no
nível exigido pelos principais requisitos AML/KYC.
Screening da Empresa e Diretores
Dá a você o poder de ver mídia adversa, listas de observação e listas de
pessoas politicamente expostas, garantindo a conformidade
regulatória para seu negócio.

Sales & Marketing

ACELERE O CAMINHO DO PROSPECT AO
RELACIONAMENTO RENTÁVEL
CONSTRUA O PIPELINE RAPIDAMENTE
Segmente empresas e contatos de forma mais
inteligente com mais de 175 filtros de pesquisa e
listas dinâmicas que são atualizadas continuamente
com base em seus critérios.
TENHA CONVERSAS MAIS INFORMADAS
Chegue mais rápido à porta com alertas em tempo
real de notícias, insights editoriais sobre empresas
líderes e análises aprofundadas do setor.
AUMENTE A PRODUTIVIDADE DE VENDAS
Preencha, atualize e enriqueça facilmente os registros
do Salesforce ou Microsoft Dynamics para reduzir o
tempo perdido em tarefas administrativas.

Sales & Marketing

GUIA DE NEGÓCIOS LÍDER ON-LINE
NA AMÉRICA LATINA
dun’sguide, da CIAL Dun & Bradstreet, é o guia online mais
completo e avançado para empresas da América Latina. Com
informações detalhadas sobre mais de 10 milhões de empresas, é
uma plataforma de exposição única para promover relações
comerciais entre organizações em toda a região da América
Latina.
CONSOLIDE DADOS EM UMA ÚNICA FONTE
Consolide dados de sistemas distintos para entender melhor
a cobertura de dados e o tamanho de seu mercado total
endereçável.
OBTENHA UMA VISÃO COMPLETA DE CLIENTES E
MERCADO
Identifique e tenha como alvo públicos com maior propensão a
comprar em sua base de clientes e em novos mercados com
ferramentas poderosas de visualização, análise e segmentação.

Sales & Marketing

FAÇA A PROSPECÇÃO DE NOVOS PARCEIROS DE NEGÓCIOS E
AUMENTE A INTELIGÊNCIA DO MERCADO DE SUA BASE DE DADOS
QUALIDADE DE DADOS
Aprimore seu portfólio atual limpando campos inválidos e
dados essenciais como CPF, CNPJ, endereço da empresa, emails e telefones.Preencha ou corrija os campos ausentes
em seu banco de dados por meio de fontes de dados
qualificadas.
INTELIGÊNCIA COMERCIAL
Conheça em profundidade seu portfólio e defina seu perfil
de cliente ideal antes de prospectar, usando dados
econômicos, demográficos e geográficos.
SEGMENTAÇÃO DE DADOS
Gere uma lista de prospects com base em variáveis diversas,
como estado, cidade, CNAE, porte da empresa. Use nossa
ferramenta para descobrir novas oportunidades de
crescimento e também para mapear com precisão a
concorrência.

Sales & Marketing

DUNS® Registered
CONEXÕES PARA O MELHOR
PERFIL DA SUA EMPRESA
D-U-N-S® Registered™ é a marca de um grupo de produtos digitais
desenvolvidos pela Dun & Bradstreet que permite às empresas que
desejam crescer, tanto a nível nacional como internacional, mostrar a
sua autenticidade e fiabilidade para fazer negócios.
FERRAMENTAS DIGITAIS PARA CONSTRUIR CONFIANÇA
As empresas investem recursos substanciais em elementos
como a estética, a segurança e a aparência comercial de seus
sites. No entanto, a maioria deles continua a ignorar um dos
problemas mais irritantes do mundo virtual: como estabelecer
uma conexão confiável entre um site e a empresa por trás dele.
Com D-U-N-S® Registered™, as informações corporativas da
empresa sempre serão atualizadas e precisas. Assim, seus
clientes em potencial em todos os lugares encontrarão
facilmente sua empresa.

Sales & Marketing

Powerlinx ajuda os membros a encontrar novos fornecedores,
expandir linhas de produtos, alcançar novos mercados, procurar
financiamento e até mesmo vender seus negócios usando
ferramentas de negócios inteligentes proprietárias para identificar
e propor correspondências de oportunidades.
Gere relações comerciais em todo o mundo
Encontre novos canais de distribuições
Encontre empresas que se encaixem em seus objetivos
Construa alianças estratégicas com clientes,
fornecedores e investidores
Expanda para novos mercados

Sales & Marketing

D-U-N-S® Number
O D-U-N-S Number é um identificador exclusivo de
nove dígitos para empresas, usado para manter
informações atualizadas e oportunas sobre mais
de 360 milhões de empresas globais.
Estabeleça credibilidade com os credores e agilize
aplicações para empréstimos e contratos
Faça negócios com governos e empresas em
casa e no exterior
Certifique-se de que outras empresas tenham uma
história completa e precisa sobre sua empresa

00-00-0000

