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NOVO

Tomar as decisões corretas
com informação setorial fiável,
relevante e atualizada.

BENEFÍCIOS
O Estudo de Contexto Setorial é a melhor forma de conhecer a estrutura e a situação atual de qualquer setor.
Este estudo inclui os dados de faturação e os resultados das principais empresas participantes e a
evolução destes indicadores ao longo do tempo.
Para cada análise setorial fornecemos:
• Evolução recente do mercado e dos principais segmentos de atividade
• Número de operadores e sua distribuição por dimensão
• Grau de concentração da oferta
• Volume de vendas, crescimento e rentabilidade das principais empresas.

WORLDWIDE NETWORK

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?
 Situação atual do setor

 Principais empresas: Endereços

Conhecer a conjuntura, estrutura e principais players do setor selecionado, a sua segmentação e a evolução da faturação.

 Estrutura setorial

Dados de contacto das empresas analisadas,
incluindo endereço, telefone e site.

 Evolução e segmentação do mercado

Conhecer as quotas de mercado agregadas
dos principais players, com uma distribuição
em função do número de empregados e uma
análise qualitativa dos principais fatores que
determinam a estrutura do setor analisado.

 Principais empresas:

Faturação e resultado antes de impostos
Encontrar em detalhe as principais empresas do setor, utilizadas para efetuar a análise setorial. Inclui dados dinâmicos sobre
faturação e resultados antes de impostos.

Análise qualitativa e quantitativa da evolução da faturação do setor nos últimos anos,
incluindo a segmentação das principais atividades e a quantificação destes segmentos.

 Principais Indicadores económicos do setor
Consultar os principais indicadores e evolução dos últimos anos do Balanço e Demonstração de Resultados do setor de atividade.

PERGUNTAS FREQUENTES
Para que servem os Estudos de
Contexto Setorial?

Os Estudos de Contexto Setorial
permitem conhecer a situação
e estrutura de 56 setores, bem
como identificar as principais
empresas que nele operam. Desta
forma, para cada setor analisado,
fornecemos a evolução recente do
mercado e dos principais segmentos de atividade, o número de operadores e a sua distribuição por
dimensão, o grau de concentração
da oferta e o volume de vendas,
crescimento e rentabilidade das
empresas líderes.

Como são elaborados os Estudos de Contexto Setorial?
Estes estudos baseiam-se na
compilação e análise da informação secundária existente sobre
o setor (organismos públicos,
associações empresariais, publicações especializadas, etc.), bem
como na informação financeira
de proveitos e custos das empresas em questão.

Em que me podem ajudar os
estudos de contexto setorial?

Com estes estudos avalie corretamente as ameaças e oportunidades que afetam sua empresa
dentro de um ambiente setorial
cada vez mais competitivo,
conheça a situação económica
atual do setor e a evolução que
teve nos últimos anos.
As fontes dos Estudos de Contexto Setorial são fiáveis?
Sim, porque vêm de fontes
oficiais.

SOBRE A INFORMA D&B
A Informa D&B é especialista no conhecimento do tecido empresarial. Através de análises inovadoras, disponibiliza o acesso a informação atualizada e relevante sobre a atividade de empresas e gestores, fundamental para a condução dos negócios dos seus clientes. A
Informa D&B está integrada na maior rede mundial de informação empresarial, a D&B Worldwide Network, com acesso aos dados de
mais de 315 milhões de agentes económicos em todo o mundo.
A base de dados empresariais da Informa D&B é a mais utilizada em Portugal, servindo mais de 619 mil utilizadores através das duas
marcas: INFORMA e eInforma. 95% das entidades bancárias, 45% das grandes empresas e 21% das PME portuguesas são clientes
ativos da Informa D&B, e consultam, anualmente, mais de três milhões de relatórios sobre empresas.
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