
Metodologia
Conglomerado
Analisa a influência do controlador e empresas controladas na empresa analisada: 
composição do grupo e análise do Balanço Consolidado



Metodologia
Capital
Avalia os aspectos econômico-financeiros (indicadores) a partir das demonstrações 
contábeis



Comércio Exterior

O Comércio Exterior, basicamente, se resume às 

relações de compra e venda, ou seja, importação 

e exportação.

Como qualquer negócio, o comércio 

internacional tem riscos que podem ser 

minimizados 

Riscos econômicos

• Inadimplência do comprador;

• Atraso no pagamento;

• Variações cambiais.



Exportação

Quais as vantagens de exportar?
Diversifica mercados, aproveita melhor sua capacidade instalada, 

aprimora a qualidade do produto vendido, aumenta sua rentabilidade.

Exportação é a saída de uma mercadoria do território nacional em virtude de um contrato 

internacional de compra e venda.

Importação
Importação é a entrada de bens originários ou procedentes de outros países em território nacional

Quais as vantagens de importar?
A importação possibilita a empresa mais opções de escolha  de 

fornecedores, o que influencia na oferta de preços mais competitivos.

As empresas que realizam a importação conseguem trocar

conhecimento e tecnologia, aprimorar processos, ter maior poder de

barganha na negociação de preços, realizar um networking empresarial,

com possibilidade futuras de exportação.



Da mesma forma que analisamos uma empresa brasileira antes de comprar ou

vender, devemos fazer o mesmo processo com as empresas que estão fora do

Brasil, para garantir:

• Continuidade das operações (comprar/vender de empresas que apresentem

solidez financeira no longo prazo);

• Prospecção de melhores clientes/fornecedores;

• Concessão de crédito mais segura.

PORQUE INFORMAÇÕES INTERNACIONAIS SÃO 
IMPORTANTES PARA AS EMPRESAS?



Relatórios Internacionais: solução da 

Serasa Experian que fornece relatórios 

em inglês, sobre empresas localizadas no 

exterior

RELATÓRIOS
INTERNACIONAIS

São Relatórios de Crédito elaborados 

pela Experian e por seus parceiros 

internacionais

Destina-se a apoiar decisões de crédito 

e negócios nos processos de avaliação 

de risco de clientes, fornecedores e 

parceiros estratégicos



CONTEÚDO DOS
RELATÓRIOS INTERNACIONAIS

Cadastrais

Idade da empresa/localização

Data de entrada de 
acionistas/sócios/titular

Tempo de gestão dos 
administradores

Comportamentais
Informações negativas da empresa 
participante e das ligadas

Pendências financeiras – dívidas 
vencidas e não pagas

Informações sobre hábitos de 
pagamento

Financeiros

Os mais importantes indicadores 
econômico-financeiros

Classificação de Risco
Destina-se a apoiar decisões de 
crédito e negócios nos processos 
de avaliação de risco de clientes, 
fornecedores e parceiros 
estratégicos

Setoriais
Perspectivas do desempenho do 
setor de atividade da empresa

As informações apresentadas nos Relatórios Internac ionais variam de acordo com as 
informações disponibilizadas pela empresa consultad a.



POR QUE COMPRAR COM A
SERASA EXPERIAN

Qualidade e abrangência dos relatórios

Parceiros internacionais Possibilidade 
de escolha entre os fornecedores de 
cada país

Relatórios de todos os continentes

Parcerias com os principais players 
mundiais Experian e Dun & 
Bradstreet

Parcerias com players locais 
para ampliação das opções em 
determinados países



SOLICITAÇÃO

Email para 
contato e envio 

do relatório

Fornecedor

Dados de 
endereço da 

empresa a ser 
pesquisada

Rolar a página até 
Produtos Internacionais

Menu de Produtos



Processo de Solicitação

Cliente acessa o menu de
produtos e preenche o
formulário de solicitação

Back office Serasa Experian
recebe a solicitação e verifica a
disponibilidade do relatório.

Back office envia, no email
informado no formulário, os dados
sobre a empresa solicitada, valor e
solicita a confirmação do OK
também via email.

Com a confirmação do cliente, o
back office realiza a encomenda
do relatório com nossos
fornecedores – SLA de 10 ou 15
dias úteis.

Back office faz o download do
relatório com o fornecedor e
envia por email.

Cliente é cobrado sobre o valor do
relatório convertido na PTAX-800
do dia de fechamento da fatura +
valor da taxa em Reais.



Modelos de Relatórios Internacionais

Estados Unidos (Business IQ) Holanda (Experian)



Modelos de Relatórios Internacionais

Dun & Bradstreet



VALORES

Quanto custam os Relatórios Internacionais?

O preço varia de acordo com as empresas fornecedoras dos Relatórios 
Internacionais e com o país solicitado.

Os valores dos relatórios são em dólares americanos, 
acrescidos da taxa fixa de serviço de R$ 22,90.

Os preços dos principais países estão 
disponíveis na Tabela de Preços e na tela de 
solicitação do produto, completa e 
atualizada.

Os preços ficam na média de 200 dólares.

Como é feita a cobrança dos 
Relatórios Internacionais?

O valor em dólar é convertido, no dia do 
faturamento do cliente, pela taxa PTAX-800, 
e somado à taxa em real.



RELATÓRIOS INTERNACIONAIS 
SERASA EXPERIAN
INFORMAÇÃO DE CREDIBILIDADE 
PARA COMÉRCIO EXTERIOR

Douglas Varizo – douglas.varizo@br.experian.com
Rogério Rodrigues – rogerio.rodrigues@br.experian.com


