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Quem Somos
A Infotrust é a maior empresa
100% portuguesa fornecedora
de soluções de informação
para negócios.

Especialista em soluções de consultoria em Gestão de Crédito e
Risco, a Infotrust tem vindo a contribuir para a realização de
negócios entre empresas desde 1932, distinguindo-se pela qualidade dos seus serviços e produtos.
A Infotrust é proprietária de uma das maiores Bases de Dados de
empresas em Portugal e conta com uma equipa de profissionais
com a maior experiência, suportados pelas melhores tecnologias
que garantem a sua atualização diária com a informação empresarial e de risco mais importante para a segurança dos seus
negócios.

85 ANOS

MAIS DE 40 PAÍSES

MAIS DE 800 CLIENTES

MAIS DE 1,5 MILHÕES

DE EXPERIÊNCIA

ONLINE

SATISFEITOS

DE RELATÓRIOS GERADOS
ANUALMENTE
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RELATÓRIOS DE CRÉDITO

MONITORIZAÇÃO

O que fazemos
A Infotrust fornece diariamente
soluções completas de informação
para negócios e de apoio à gestão
de crédito para que possa decidir
com confiança e maximizar as suas
oportunidades de negócio com
o menor risco.

DRP – DATA RISK PREVENT

IDE - INTEGRAÇÃO DE DADOS

INFORMAÇÃO DE MARKETING

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

RELATÓRIOS
DE CRÉDITO

A mais atualizada informação de
risco de crédito, financeira,
económica, comercial e jurídica.
Tome as melhores decisões suportadas pelos
Relatórios de Crédito Infotrust.
Encontre novas empresas e decida com mais confiança a quem concede crédito, com os nossos
Relatórios Nacionais.
Beneficie de um suporte essencial nos seus processos de exportação e/ou internacionalização
utilizando uma base de dados com mais de 190
milhões de Relatórios Internacionais.

MONITORIZAÇÃO

Controle o risco da sua carteira de
clientes, acompanhe os seus parceiros e de negócio através do
serviço de Monitorização.
W@RNING
Alertas de Vigilância, serviço gratuito que o informa de
todas as alterações e novos eventos.
SERVIÇO DE VIGILÂNCIAS E ALERTAS
Acesso completo durante 12 meses à descrição da
informação do alerta (o que mudou, como mudou e
quais as consequências no nível de risco da empresa).

CLIENTE INDICA AS BASES DE DADOS
QUE DESEJA INCLUIR NO SERVIÇO

DRP
DATA RISK PREVENT
ATUALIZAÇÃO DIÁRIA

Avalie e controle os seus clientes a
partir de uma ótica de 360 graus
com a nossa plataforma inovadora
DRP - Data Risk Prevent.
Uma plataforma tecnológica desenvolvida em exclusivo pela Infotrust que lhe disponibiliza acesso a Informação Negativa proveniente das principais bases de
dados públicas disponíveis.

CONSULTA POR NIF

AVALIAÇÃO

360º
CLIENTE

DISPONIBILIZA AS INFORMAÇÕES:
BATCH, WEBSERVICES, FICHEIROS,
VIGILÂNCIA, WEB, SGI

RELATÓRIOS ELETRÓNICOS OU FICHEIROS SÃO ENVIADOS
PARA E-MAILS SELECIONADOS PELO CLIENTE.

IDE
INTEGRAÇÃO DE DADOS

Potencie o seu negócio integrando
nos seus sistemas e aplicações
tecnológicas a informação
de qualidade da Infotrust.
Desenvolvimentos tecnológicos à medida que
possibilitam a conjugação e enriquecimento dos
dados que existem na sua empresa com a informação financeira, comercial e de risco da Infotrust,
possibilitando-lhe uma visão mais ampla e
completa do seu negócio.

INFORMAÇÃO
DE MARKETINNG

Encontre os seus próximos clientes
na Base de Dados da Infotrust, uma
das maiores plataformas de informação de empresas em Portugal.

Bases de dados à medida - Desenhadas de acordo com os seus critérios alvo
e necessidades.

A nossa base de dados é atualizada diariamente com
inclusão de novas empresas constituídas bem como
com todas as alterações e novas informações que
surgem no universo empresarial.

Marketing internacional - Bases de dados de prospeção e à sua medida em
mais de 30 países.

Como tal, somos um suporte essencial em todos os
processos de prospeção de novos clientes.

Enriquecimento de Bases de Dados - Qualificação e atualização da sua base
de dados de clientes com a informação mais atualizada.

Prospector - Novas empresas constituídas.
Cloning & Preescrining - Serviço de business intelligence direcionado para
encontrar os seus Melhores novos clientes.

Base de Dados Standard - Bases de dados previamente desenvolvidas pela
equipa da Infotrust para prospeção comercial de qualidade.

SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS

Serviços de elevada qualidade
especialmente desenvolvidos para
que tenha um maior conhecimento
sobre as diversas áreas de atuação
da sua empresa:
GESTÃO DE RISCO
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
VENDAS
MARKETING

SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO - Ir um pouco mais além para obter a informação mais atualizada de uma empresa.
INFORMAÇÃO PARA CONTENCIOSO - Obtenção de dados de suporte em
processos de recuperação de crédito.
ESTUDOS DE MERCADO - Informação estruturada e de acordo com os seus
objetivos para um maior conhecimento do seu mercado.
GEOBUSINESS - Soluções de inteligência de localização geográfica.
C-LETTERS - Solução inovadora para reforçar os seus processos de recuperação de crédito.
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Porque escolher a infotrust

 Experiência

 Foco no cliente

 Base de Dados

Mais de 85 anos a atuar no setor das Informações para Negócios e Risco de Crédito

Trabalhamos diariamente para que os
nossos clientes e os seus negócios possam
crescer com o menor risco possível. Como
tal, promovemos um excelente relacionamento com os nossos clientes, sempre
atentos a ouvir as suas opiniões e sugestões em como os nossos dados, soluções e
produtos podem ajudar os seus negócios.

Uma das maiores bases de dados de informação empresarial em Portugal em constante atualização.

 Cobertura Internacional

 Inovação e Dinâmica

 Qualidade e Flexibilidade

Mais de 190 milhões de relatórios internacionais Online em mais de 50 países da
Europa, Américas, Ásia e Austrália. A nossa
cobertura internacional está a aumentar
todos os dias.

Parar é morrer. Como tal, continuamos
totalmente focados em apresentar produtos novos e inovadores que possam de fato
acrescentar valor aos nossos clientes e aos
seus negócios.

Somos obcecados pela Qualidade, reconhecida pelos nossos parceiros e clientes,
bem como procuramos continuamente
desenvolver soluções que de adaptem às
necessidades específicas dos nossos
clientes – “custom made solutions”
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Alguns dos
nossos parceiros
A infotrust fornece soluções
de informação especializada,
contribuindo para a realização de
negócios entre as mais variadas
empresas desde 1932. Conheça
alguns dos nossos parceiros.

Alameda de Queijas nº 64,
2790-402 Queijas
Portugal
T. (+351) 21 424 90 00
F. (+351) 21 424 90 01
E. geral@infotrust.pt

www.infotrust.pt

