
SOLUÇÕES COMPLETAS PARA SUA GESTÃO DE RISCOS.
SAIBA MAIS SOBRE SEUS CLIENTES, PARCEIROS DE NEGÓCIOS E FORNECEDORES.

Nossos produtos permitem que você tenha tome decisões mais 
rápidas e assertivas, oferecendo uma vantagem competitiva frente 
seus concorrentes, 

PORQUE INFORMAÇÃO É PODER!

OFERECEMOS SOLUÇÕES COMPLETAS PARA PROTEGER E 
DESENVOLVER SEUS NEGÓCIOS!

Obtenha informações críticas 
para seu negócio.

Como podemos contribuir para 
o desenvolvimento de seus 
negócios

Coface
Business Information

Informações completas e atualizadas 
permitem que nossos clientes se 
concentrem em perspectivas reais 
e desenvolvam relacionamentos 
comerciais baseados em fatos, dados 
e confiança.

Nossas informações são coletadas 
por nossa equipe de especialistas ao 
redor do mundo, ajudando nossos 
clientes a controlar o risco associado a 
determinados clientes ou transações, 
apoiando suas decisões de crédito.

Com uma visão completa dos riscos 
associados nossos clientes podem 
proteger suas margens comerciais 
e proteger seus negócios e lucros 
de perdas potenciais associadas a 
fraudes, falhas na cadeia produtiva ou 
pagamentos em atraso.

Na fase de prospecção de novos clientes, 
para direcionar os esforços de sua equipe 
comercial em função da solvência de seus 
prospects.

Para monitorar a solvência de clientes 
não inclusos em sua apólice de Seguro de 
crédito e ter informações para auxilia-lo na 
tomada de decisões preventivas.

Na gestão de riscos de sua cadeia de 
suprimentos, através do monitoramento 
da situação financeira dos seus 
fornecedores mais importantes, garantindo 
que seu processo produtivo não seja 
impactado.

No respaldo de suas Provisões de 
Devedores Duvidosos, nossos relatórios 
servem podem embasar suas provisões, 
que também contribuirão para melhores 
avaliações de linhas de crédito por 
instituições financeiras.

Na preservação de seus relacionamentos 
comerciais nas fases de cobrança amigável e 
cobrança judicial.
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RELATÓRIOS 
EMPRESARIAIS

Você precisa de informações relacionadas 
à capacidade de crédito e histórico de 
pagamentos de seus parceiros de negócios 
atuais ou potenciais? Nossos relatórios 
empresariais são simples, padronizados e 
fáceis de entender. Você pode escolher entre 
2 produtos: 

Relatório Instantâneo 

Contém um resumo executivo global, com 
informações básicas que fornecem uma 
rápida visão geral da situação em que uma 
empresa se encontra. Inclui a experiência de 
pagamentos da Coface para facilitar uma 
primeira avaliação de riscos. 
Disponível online através do CofaNet, 
atualmente disponível para 62 países.

Relatório Completo 

Relatórios completos, possuem informações 
comerciais, legais e financeiras. São elaborados 
para auxilia-lo na avaliação dos riscos associado 
às suas transações comerciais, apoiando suas 
decisões de crédito.  Disponíveis online ou off-
line (feitos sob demanda).

OPINIÕES DE CRÉDITO

Como a maior seguradora de crédito na 
América Latina e uma das líderes no mundo, 
a Coface possui uma rede mundial de 
especialistas na coleta, processamento e 
análise de informações.

Nossas opiniões de crédito fornecem uma 
maneira econômica de gerenciar seu portfólio 
de riscos. 

Com certeza, um de nossos produtos é o ideal 
para atender às suas necessidades:

• Opinião de Crédito @rating
Opinião de crédito de uma empresa, 
demonstrada em nossa escala de crédito. 
Mostra a capacidade de uma empresa de 
cumprir seus compromissos de pagamento 
em dia.

• Opinião de Crédito @rating Monitorada

Monitoramento da opinião de crédito de uma 
empresa, demonstrada em nossa escala de 
crédito. 

• Opinião de Crédito Customizada

Opinião de crédito customizada sobre uma 
empresa, é realizada por nossos analistas com 
base no montante solicitado.

• Avaliação de Risco do Devedor

Mede a probabilidade de insolvência de uma 
empresa em um período de 12 meses. 

A avaliação é feita utilizando vários indicadores, 
como por exemplo: solidez financeira, 
rentabilidade, solvência, fatores ambientais e a 
gestão da empresa.

Você tem dúvidas sobre nossa oferta de informações?

Entre em contato com nossa equipe comercial e 
ajudaremos você na escolha do produto mais adequado 
a suas necessidades.

NOSSOS PRODUTOS SÃO:

OPINIÕES DE CRÉDITO
• Avaliação de Risco do Devedor – (DRA) 

• Opinião de Crédito @rating

• Opinião de Crédito @rating monitorada

• Opinião de Crédito Customizada

RELATÓRIOS EMPRESARIAIS 
• Relatório Empresarial Instantâneo

• Relatório Empresarial Completo

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Contratando os produtos de informação da 
Coface você tem acesso a:

Facilidade – Os produtos são contratados 
de forma simples e rápida através de nossa 
ferramenta de gestão on-line CofaNet

Padronização - Os relatórios apresentam um 
formato único em todos os países.

Cobertura Global - Informações sobre mais 
de 65 milhões de empresas em mais de 200 
países.

Nossa experiência como seguradora de crédito 
mundial, uma oferta única e diferenciada frente 
aos demais fornecedores de informação.

INFORMAÇÃO É FATOR CHAVE PARA TOMADA DE DECISÕES CORRETAS.


