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QUEM SOMOS?

A Dun & Bradstreet,  nasceu em Nova Jersey em 1841 e atualmente esta consolidada em mais de 220 países, com uma 

base de dados de mais de 230 milhões de empresas. Presente no Brasil há mais de 100 anos, é considerada a empresa mais 

importante no mercado de informações comerciais do mundo.

Com mais de 170 anos no mercado, a Dun & Bradstreet é reconhecida mundialmente pela qualidade e eficiência no 

fornecimento de informações comerciais, de bases de dados e de análises de riscos e fornecedores.

Nosso objetivo é oferecer experiência, tradição e seriedade a nossos clientes para que possam decidir com confiança.

Além de relacionamento, proporcionamos as melhores tecnologias para sistemas de acessos e soluções a fim de facilitar o 

gerenciamento das informações e das cadeias de suprimentos.



D-U-N-S REGISTERED 

E FLOATING SEAL

O D-U-N-S Registered™ e o Floating Seal servem para mostrar que sua empresa foi avaliada e é cliente 

D&B, além de aumentar a transparência, a segurança do comércio e posicionamento internacional de sua 

empresa no mercado nacional e global.
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DUNS REGISTERED™ 

O que é?

Exibido como uma marca eletrônica no site de sua empresa, o D-U-N-S Registered™ indica aos

seus parceiros comerciais, assim como todos que visitam seu site, que sua empresa está registrada e

certificada pela Dun & Bradstreet.



Benefícios do D-U-N-S- Registered ™

Para você que faz parte da equipe de administração, vendas ou marketing:

• Confiabilidade - Melhora a confiança do cliente na negociação com sua empresa;

• Excelência fornecedores - para acelerar a decisão de compra dos clientes;

• Experiência comprovada no mercado internacional – indica que sua empresa adota padrões internacionais 

de normalização.

• Introduz informações corporativas básicas verificadas pela D&B, assim encurta o ciclo de potenciais 

clientes de tomada de decisão antes de analisar a D & B comercial sobre a sua empresa.

Se você atua no mercado B2B on-line:

• Melhore a precisão das transações na web, a construção de um ambiente de negócios transparente;

• Diferencie-se de empresas que  possuam identidade falsa;

• Enriqueça os produtos e serviços oferecidos.

Se sua empresa tem um grande número de fornecedores:

• Verifique antecipadamente as informações de futuros fornecedores;

• Ajuda sua empresa a distinguir fornecedores
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DUNS REGISTERED™

Como Aplicar o Duns Registered™

Agora que você já adquiriu o D-U-N-S Registered™, ele se encontra ativo e disponível para uso. Siga os passos abaixo

e aplique o selo em seu site da seguinte forma:

01. Contate a área responsável pela manutenção e modificação do web site de sua empresa; 

02. Especifique  a posição que deverá estar localizado o selo na página da Web site;            

03. Solicite a inclusão da seguinte linha no código fonte do site da sua empresa; 

04. Copie o seguinte código fonte:

Quando o site for https://: <script language="JavaScript" src="https://dunsregistered.dnb.com" type="text/javascript"></script> 

Quando o site for http://: <script language="JavaScript" src="http://dunsregistered.dnb.com" type="text/javascript"></script> 

Ao clicar no logotipo do D-U-N-S Registered™ contido no site de sua empresa, irá abrir um pop-up de certificação WEB com 

D&B, que também contém informações básicas sobre sua empresa. Habilite a opção POP-UP em seu computador.
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FLOATING SEAL™ 

Como posso usá-lo?

Copie e cole a imagem mostrada abaixo, na assinatura do seu e-mail ou apresentações 

institucionais.

MODELO ASSINATURA DE E-MAILMODELO APRESENTAÇÃO EM POWERPOINT



Entre em contato conosco

cliente@dnb.com

Telefone: 11 2107-6800

www.dnbbra.com.br

A D&B está entre as “TOP 100” 
melhores empresas de informações do

Mundo, segundo a CIO Review.

A D&B foi reconhecida pelo sétimo ano 

consecutivo como uma das empresas mais

éticas do mundo pela WME Companies


