
Junte-se à nossa rede global de parceiros de dados 
comerciais e receba uma visão poderosa sobre 
o mundo dos pagamentos

So
lu

çõ
es

 fi
na

nc
ei

ra
s 

Livre Confidencial  Seguro  

Programa Trade de Intercâmbio 
de Informações Comerciais 

Faça a diferença na comunidade de crédito enquanto melhora seu processo de 
tomada decisória de negócios com a maior rede de dados comerciais do mundo. 

A participação na maior rede de dados de comércio 
comercial do mundo é uma maneira poderosa de 
aumentar a preditiva do insight que você usa para 
tomar decisões de crédito e gerenciar riscos. Sem 
nenhum custo, sua empresa pode apoiar a comunidade 
de crédito compartilhando experiências de pagamento 
de clientes confidencialmente. 

Principais benefícios 

Acesso a dados globais de benchmarking 
Nova plataforma exclusivamente disponível para participante do Global 
Trade Exchange 

O D&B Payment Performance Insights fornece informações sobre como 
seus clientes pagam você versus pagam seus outros fornecedores e pares 
do setor. Esta plataforma interativa mostra dados em gráficos e gráficos 
fáceis de ler para exibir visualmente o desempenho do pagamento e as 
métricas de benchmarking. Com esses dados, você poderá gerenciar 
melhor suas contas e o desempenho do pagamento em nível de conta, 
identificando potenciais riscos e oportunidades de coleta.

Seja pago mais rápido com etiquetas de fatura 
Etiquetas de fatura com a marca Dun & Bradstreet 

Os participantes do Promagra Trade de Intercâmbio de Informações 
Comerciais recebem acesso a uma imagem eletrônica (ou etiquetas) 
proprietária que pode ser colocada em suas faturas para "alertar" seus 
clientes de que seus pagamentos oportunos são apreciados e 
compartilhados com a Dun & Bradstreet. 
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Jean Pierre Montoro 

Habilitadas pela Dun & Bradstreet Worldwide Network, 
empresas de todos os portes e perfis estão continuamente em busca de novos parceiros de negócios. 

Mitzi Gallegos
O2C Sr. Specialist & DDC for Customers at Novartis 

A CIAL D&B é parceira estratégica na análise dos riscos financeiros apresentados por 
nossos parceiros comerciais, devido à sua abertura e acompanhamento constante de 

nossas necessidades

Empresas de todos os tamanhos podem se tornar parceiras aprovadas em até 5 a 7 
dias úteis, completando o seguinte:

Participe em 3 passos 

Exporte seus dados: Basta baixar ou exportar sua Carteira de Contas a 
Receber para o formato eletrônico de sua escolha. Aceitamos a maioria 
dos formatos de arquivo e fornecemos tecnologias seguras para 
transferências de arquivos. 

Vamos revisá-los: Você será designado um Gerente de Projeto para 
garantir que as informações que você exporta sejam refletidas com 
precisão em dados e pontuações de D&B. 

Veja seu relatório de amostra:  Retornaremos uma auditoria de suas 
contas processadas para sua revisão para garantir a exatidão de seus 
dados. Não divulgaremos suas informações em nosso banco de dados 
de pagamento até termos sua autorização. 


