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Conheça a posição da sua empresa no mercado e analise os seus pontos fortes
e fracos em relação à concorrência.

Compare o seu risco de incumprimento, limite de crédito, balanços e 
demonstrações de resultados relativamente a quatro empresas da sua 
concorrência.

Decida a compra de outra empresa, fusões ou alianças.

Analise balanços, demonstrações de resultados, rácios, quem são os 
administradores e acionistas da empresa e em que outras empresas participam.

Identifique as oportunidades e os riscos  de entrar em novos setores ou
mercados internacionais.

Crie listas com as empresas do setor ou país do seu interesse para ver a sua 
evolução conjunta.

Analise áreas geográficas e decida se existe potencial para desenvolvê-las 
comercialmente.

Crie listas com as empresas de uma localidade ou CP e encontre negócios 
concorrentes, distribuição de risco, notação de crédito, etc.
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Recomendado por
97% dos nossos clientes.

Consultas. Os relatórios tradicionais 
podem ser consultados online de 
forma dinâmica e personalizada com 
informações das empresas atualizadas 
diariamente.

Listas. Análise agregada de dados 
económicos de um conjunto de até
5000 empresas.

Comparação. Comparação de
indicadores financeiros e de
risco de até 5 empresas.

Marketing. Bases de dados com 
segmentação e download online.



Apoio à Gestão

Faça crescer o seu negócio   Descubra todos os benefícios que o Insight View tem para oferecer em iberinform.pt

Apoio à Gestão
Conheça melhor o seu público-alvo realizando uma análise da sua carteira
de clientes.

Crie listas com a sua carteira de clientes, analise-os e conheça-os de forma 
agregada: média de vendas, score rating, antiguidade, setor, dimensão, etc.

Analise os dados económico-financeiros de uma empresa.

Consulte as informações depositadas na Conservatória do Registo Comercial 
por clientes, fornecedores e concorrentes, bem como os rácios da sua situação 
financeira, rentabilidade e eficiência. O Insight View irá ajudá-lo a interpretar 
facilmente os dados.

Acompanhe a situação global de risco dos seus clientes.

Configure uma lista com todos os seus clientes para conhecer a distribuição do seu 
risco, a sua dívida e o valor que se encontra em atraso (se incluiu previamente as 
suas faturas).

Descubra o seu poder de negociação em relação aos fornecedores.

Conheça a faturação dos fornecedores para saber a sua dimensão e a força relativa 
que terá em relação a eles.
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Ofereça à sua força comercial uma poderosa ferramenta de prospeção.

As equipas de vendas podem segmentar e descarregar os prospetos da sua 
área de influência instantaneamente.

Encontre clientes solventes realizando campanhas de Marketing Direto
ou Televendas. 

Segmente a base de dados de empresas e empresários com base em 
critérios geográficos, setoriais, de dimensão, risco de incumprimento, etc., 
e descarregue um ficheiro pronto para contactar.

Além disso, pode criar um perfil do seu potencial cliente através da sua 
carteira de clientes e extrair da nossa base de dados os que são mais 
semelhantes.
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