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ESTUDOS DBK
UM RETRATO COMPLETO E
FIÁVEL DE CADA SETOR

Os Estudos Setoriais DBK dão-lhe a informação indispensável à definição de uma estratégia de atuação dentro de um setor
e uma análise independente. Com base neles poderá conhecer:
• as principais oportunidades de negócio e as principais ameaças ao setor;
• os modelos estratégicos de maior sucesso;
• as tendências do setor e do contexto internacional.

ANALISAMOS OS PRINCIPAIS SETORES DE ATIVIDADE ECONÓMICA PORTUGUESA.

ALGUNS DOS SETORES ANALISADOS
• Vinho

• Energias Renováveis

• Elevadores

• Vending

• Mobiliário de Escritório

• Empresas de Limpeza

• Estações de Serviço

• Serviços Urbanos

• Estabelecimentos Hoteleiros

• Indústria Editorial

• Construção

• Grossistas de Produtos

• Restaurantes

• Cimento e Betão Pronto

• Consultoria

• Comércio de Móveis

• Operadores Logísticos

• Empresas de Segurança

• Centros Comerciais

• Sociedades Imobiliárias

• Catering

• Call Centers

• Distribuição de Calçado

• Distribuição Alimentar

• Concessionários de Automóveis

• Indústria Farmacêutica

• Perfumaria e Cosmética

• Transporte Rodoviário de

• Saúde Privada

• Tintas e Vernizes

Alimentares para Hotelaria
• Tour Operadores e Agências de
Viagens
• Correio Expresso e Serviço de
Paquetes

Mercadorias

OS ESTUDOS SETORIAIS
São feitos com base na análise de mercado, análise financeira e análise estatística, para interpretar os últimos dados disponíveis
(incluindo balanços) sobre todas as empresas do setor e o resultado de entrevistas com os executivos do setor.
Consulte os estudos disponíveis e o calendário de lançamento em www.informadb.pt/estudossectoriais

PARA CADA SETOR ANALISADO, ACEDA À SEGUINTE INFORMAÇÃO:
A identificação e segmentação do setor

O financiamento

A estrutura da oferta

As ameaças

As forças competitivas

As oportunidades

Os fatores-chave de sucesso

As tendências

A evolução da atividade

As previsões de crescimento

A procura

O perfil dos principais concorrentes do setor

Os custos

Uma listagem de contactos

A rentabilidade

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 253 milhões de agentes económicos em 221 países.
A base de dados empresariais da INFORMA D&B é a mais utilizada em Portugal, servindo mais de 548 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.
www.informadb.pt / (+351) 213 500 300

INFORMA D&B (SERVIÇOS DE GESTÃO DE EMPRESAS), SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
Sede: Rua Barata Salgueiro, n.º28, 3.º, 1250-044 Lisboa
T.: (+351) 213 500 300 | F.: (+351) 213 151 658
Del. Porto: Ed. Scala - Rua de Vilar, n.º 235, 4.º, 4050-626 Porto
T.: (+351) 226 057 700 | F.: (+351) 226 057 720

Serviço de Apoio ao Cliente

213 500 389

