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Soluções para sua organização



Acadêmica
Oferecemos informações sobre empresas e instituições financeiras para pesquisa 
acadêmica e recursos de aprendizagem. Nossas soluções são simples de usar, detalhistas 
e têm ampla cobertura autoritária.



Acadêmica

Temos uma longa história de fornecimento de instituições acadêmicas com 

informações da empresa.

Nós fornecemos informações sobre:

• empresas privadas em formatos comparáveis

• ofertas de fusões e aquisições

• métricas e previsões econômicas

• bancos, companhias de seguros e instituições financeiras não bancárias

• estruturas de propriedade corporativa, incluindo propriedade benéfica

• fluxos de investimento transfronteiriços, projetos e dados

• propriedade intelectual e patentes



Principais benefícios para instituições acadêmicas

• Fácil de usar para estudantes, ao mesmo tempo em que oferece funções de análise 

sofisticadas para projetos de pesquisa acadêmica

• Assistência com a promoção de produtos do Bureau van Dijk em toda a sua universidade

• Material de ajuda acessível

• Acesso a uma rede de clientes acadêmicos do Bureau van Dijk

• Compatível com Shibboleth e OpenAthens, e acesso a endereço IP

• Opção para acessar Orbis, BankFocus, Osiris e Amadeus através do Wharton Research

Data Services (WRDS)



Orbis é o recurso de dados comparável mais poderoso 
do mundo em empresas privadas

• Use Orbis para investigar mais de 360 milhões de empresas em todos os países. É o
recurso para dados de empresas privadas.

• Capturamos cuidadosamente uma grande variedade de informações, então tratamos, 
unimos  e padronizamos para torná-la mais enriquecida, mais poderosa e mais fácil de 
comparar e questionar.

• Na verdade, capturamos e tratamos dados de 160 provedores separados, e centenas de 
nossas próprias fontes, para criar Orbis.

• Os relatórios financeiros são detalhados e comparáveis, e compreendem:

• 26 itens de balanço

• 26 itens de conta de lucro e perda

• 33 proporções padrão

https://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/data/international/orbis
https://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/data/international/orbis


Orbis cobre empresas em todos os países



Orbis

Orbis entrega:

• dados de empresas públicas e privadas – incluindo
bancos e companhias de seguros

• visões de negócios detalhadas, com códigos e links 
do setor com referências cruzadas para sites da 
empresa

• Negócios e rumores de Fusões e Aquisições

• extensas estruturas de propriedade corporativa e 
informações benéficas de propriedade

• vínculos entre indivíduos, perfis de diretores, 
conselhos e comitês

• documentos originais, incluindo contas anuais
arquivadas

https://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/data/international/orbis


Orbis

Pesquisar empresas individuais

Orbis é a ferramenta ideal para verificar a existência de uma 
empresa e para obter relatórios da empresa – é muito mais 
provável encontrar um relatório da empresa sobre a Orbis do que 
em qualquer outro banco de dados da empresa.

Procure empresas que cumpram seus critérios

Com centenas de critérios de pesquisa você pode encontrar 
empresas que cumprem perfis muito precisos.

Identificar e analisar grupos homólogos

Encontrar grupos de pares e comparar empresas entre si é rápido e 
fácil.



Orbis

Visualizar dados

Obtenha gráficos, estruturas dinâmicas da empresa, análises pivôs, mapas de calor e outros 
tipos de visualização e análises para ajudá-lo a entender seus resultados em segundos.

Fique tão inteligente com os dados quanto quiser.

Personalize alertas, faça pesquisas em séries cronológicas, aprofunde as finanças para ver 
como elas são calculadas, crie suas próprias variáveis e classificações, adicione seus 
próprios dados e muito mais.

Nova interface

Nossa nova interface de última geração oferece novas e aprimoradas ferramentas de 
navegação e visualização.



Orbis - Informações históricas da empresa

• Temos uma história de 10 anos sobre Orbis. Nosso software ajuda você a pesquisar 
mudanças ao longo do tempo e inclui opções como pesquisa em séries históricas para que 
você possa pesquisar valores que são consistentes ao longo de vários anos.

Se você precisar voltar mais de 10 anos temos uma solução específica – Orbis Historical, 
que oferece:

• dados históricos ligados a empresas que ainda estão operando

• números de ID BvD atualizados consistentemente para ter certeza de que eles são 
compatíveis com a versão atual do Orbis

• atualizações regulares e contínuas que explicam quaisquer alterações que fizemos para 
cálculos de proporção ou outras formulações ao longo do tempo e manter os dados 
compatíveis com nossos formatos atuais

• opções de personalização dentro da nossa plataforma, para que você possa analisar os 
dados históricos dentro do Excel ou outra ferramenta de análise



Quão eficaz é a sua triagem de sanções?

• Identificar empresas que são sancionadas é um 
desafio. Mas como você identifica empresas que 
são sancionadas porque estão remotamente 
ligadas a empresas ou pessoas físicas 
sancionadas?

• Chamamos essas empresas de "sancionadas 
por prorrogação". Eles não estão em nenhuma 
lista de sanções, mas você ainda pode ser 
multado por negociar com eles. É um grande 
desafio. Então, como você os identifica, como 
você continua monitorando a situação, e como 
você evita violar regulamentos?



Uma variedade de produtos para pesquisa acadêmica

Oferecemos produtos especializados para ajudá-lo a pesquisar:

• Bancos e instituições financeiras

• Negócios e rumores de Fusões e Aquisições

• Empresas listadas em todo o mundo

• Investimento estrangeiro direto

• Métricas e previsões econômicas

• Propriedade intelectual e patentes



Produtos que você pode achar interessantes:

Orbis é o recurso de 
dados comparável mais 
poderoso do mundo em 
empresas privadas

Pesquisa e análise 

de bancos, para 

risco de crédito de 

contraparte, análise 

de carteira, 

relatórios 

regulatórios e due

diligence de anti-

lavagem de 

dinheiro

Dados abrangentes 

de negócios com 

informações 

integradas e 

detalhadas da 

empresa

https://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/data/international/orbis


Produtos que você pode achar interessantes:

Informações 

sobre 

empresas 

listadas em 

todo o mundo

Entenda a 

globalização usando 

a única ferramenta 

que rastreia o 

investimento 

estrangeiro e Fusões 

& Aquisições

Combinação de 

informações de 

empresa e 

patentes para 

gestão e 

estratégia de 

propriedade 

intelectual



Outras maneiras pelas quais as instituições 
acadêmicas usam nossos produtos

Captação de recursos e ex-alunos

Nossos produtos de informação da empresa podem ajudá-lo a ser mais eficaz no 
desenvolvimento de seus relacionamentos com seus principais doadores e ex-alunos. Eles 
podem ajudá-lo:

• Encontre informações sobre diretores e profissionais seniores

• Acompanhe e pesquise seus ex-alunos para projetos de captação de recursos, mentoria e 
networking

• Priorizar pessoas físicas para projetos de captação de recursos

• Execute avaliações de risco em doadores para proteger sua reputação

• Instituições acadêmicas geralmente se qualificam para uma taxa com desconto



Transferência e desenvolvimento de conhecimento

• Nossos produtos podem ajudar sua equipe de desenvolvimento a encontrar as empresas 
ideais para promover suas instalações, oportunidades de transferência de conhecimento e 
cursos de desenvolvimento profissional. Eles podem ajudá-lo:

• Busca por empresas por região, atividade e tamanho

• Obtenha alertas sobre empresas que você está interessado - para que você possa contatá-
los com ofertas oportunas

• Enriqueça seu conhecimento das empresas já em seu radar

• As instituições acadêmicas normalmente se qualificam para uma taxa com desconto.



Gestão de riscos de fornecedores

Nossos produtos de informação são amplamente utilizados para gerenciamento de riscos de 
fornecedores. Eles podem ajudá-lo:

• entender e monitorar sua base de fornecedores

• pesquisar a força financeira de seus fornecedores existentes, e potencial,

• obter uma compreensão muito melhor de quem você está comprando para proteger sua 
reputação

Nossas extensas hierarquias da empresa podem mostrar seus gastos por grupo corporativo. 
Temos dados nacionais e internacionais.



Informações da empresa para 
instituições acadêmicas

Oferecemos os pacotes de informações ideais 
para pesquisa acadêmica e recursos de 
aprendizagem. Este folheto mostra como 
ajudamos estudantes e acadêmicos.

https://www.bvdinfo.com/en-gb/-/media/brochure-

library/academic.pdf
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