
Fornecemos uma recomendação de crédito para 
apoiá-lo nas avaliações de riscos de empresas que 
você estiver prospectando.

NOSSAS OPINIÕES DE CRÉDITO

UMA MANEIRA EFICAZ E ECONÔMICA DE 
GERENCIAR SEUS LIMITES DE CRÉDITO
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  Nossa recomendação de crédito é baseada em uma avaliação de risco customizada,  
alavancando nossa rede internacional de informação que construímos ao longo dos 
anos como líder mundial em seguro de crédito.

  As opiniões de crédito também incluem uma Avaliação de Risco do Devedor (DRA) 
e uma Avaliação de Risco do País, fornecendo uma visão ampla do perfil de risco da 
empresa. 

  Ajudamos você a acompanhar a situação de cada um de seus parceiros comerciais 
disponiblizando uma opção de monitoramento. Assim, você receberá uma notificação 
sempre que houver uma alteração no valor limite recomendado.

Soluções para empresas pequenas e médias 
ou empresas com volume de venda alto mas 
de valor baixo.

Para multinacionais, FIDCs, bancos e 
empresas que tenham uma carteira de 
clientes com alto valor.

Para que servem essas soluções?

Opiniões de Crédito

A Coface oferece 2 tipos opinião de crédito correspondendo 
à diferentes necessidades da empresa:

Opinião de crédito
Valor limite recomendado até €100K.

Advanced Credit Opinion
Valor limite recomendado até €1milhão.

Comment:
Company in good standing

/ Avaliar prospects / Antecipar o comportamento de pagamento / Gerenciamento de 
portfólio / Avaliar e comparar: potenciais clientes, concorrência, devedores, e parceiros /   

Monitorar a cadeia de suprimentos  /



CONTEÚDO

  Recomendação de crédito 
expressada em um índice 
com 6 níveis.

Os valores podem ser na 
moeda de sua preferência.

Comentário explicativo 
caso não tenha 
recomendação de crédito.

  O DRA, é a probabilidade de 
uma empresa honrar seus 
compromissos financeiros.

   Avaliação de risco do 
país, levando em conta 
o nível de estabilidade e 
risco comercial do país da 
empresa avaliada.

 Detalhes da empresa:  
endereço, contato, site, 
data e status de registro, 
e identidade da empresa.

OPINIÃO DE CRÉDITO
BENEFICIE-SE DE TODA EXPERIÊNCIA EM ANÁLISE DE 
RISCO DE UM LÍDER GLOBAL EM SEGURO DE CRÉDITO
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As informações exibidas no relatório são apenas dados de exemplo
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Comment:
Company in good standing
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ADVANCED CREDIT OPINION 

UMA AVALIAÇÃO PRECISA E CUSTOMIZADA
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www.coface.com.br

COFACE BRASIL

PRAÇA JOÃO DURAN ALONSO, 34 – 10º ANDAR

04571-070 SÃO PAULO - SP, BRASIL

OUVIDORIA: 08007707788
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CONTEÚDO

  Recomendação de crédito 
da Coface.

Para  recomendação de crédito 
a cima de €1M, contate o seu 
representante Coface. 

Os valores podem ser na 
moeda de sua preferência.

  Comentário explicativo 
sobre a recomendação de 
crédito.

  O DRA, é a probabilidade de 
uma empresa honrar seus 
compromissos financeiros

   Avaliação de risco do 
país, levando em conta 
o nível de estabilidade e 
risco comercial do país da 
empresa avaliada.

   Detalhes da empresa: 
endereço, contato, site, 
data e status de registro, 
e identidade da empresa.
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