
Premium Country Access

Premium Country Access disponibiliza todo o conteúdo analítico e de previsão de EIU para um 

país, garantindo um panorama completo das perspectivas para este país como um destino de 

negócios e/ou investimentos.

O serviço reúne todo o conteúdo necessário para uma tomada informada de decisões 

acerca das oportunidades e dos riscos que um país oferece a uma organização, oferecendo 

informações fundamentais àqueles que desejam investir/operar em um país ou a qualquer 

pessoa que deseja simplesmente entender como um país estará nos próximos anos.

As análises e previsões abrangentes oferecidas pelo serviço cobrem as seguintes seções:

• Panorama político e econômico — avanços recentes e principais políticas do governo; 

previsões econômicas a curto e médio prazo para o crescimento econômico, inflação, 

política monetária e fiscal, taxas de câmbio e setor externo; análises das perspectivas 

econômicas a médio e longo prazo; previsões dos principais indicadores econômicos para 

os próximos 20 anos

• Riscos de crédito — risco soberano; risco cambial; risco bancário; risco de estrutura 

econômica; risco político

• Ambiente de negócios e oportunidades de mercado — ranking de atratividade no ambiente 

de negócios; avaliação de políticas acerca investimento privado, concorrência, comércio 

internacional, taxas, infraestrutura e financiamento; oportunidades de mercado a médio 

prazo e mudanças na demografia e mercados de consumo.

• Ambiente regulatório — panorama das condições regulatórias; dicas de como organizar e 

ganhar aprovação para investimentos; quadro regulamentar para os mercados de trabalho; 

sistemas de incentivo ao investimento por região e setor; política de concorrência e 

regulamentação acerca de fusões e domínio de mercado; ambiente regulatório para o 

câmbio internacional, política comercial, propriedade intelectual e e-commerce.

• Serviços financeiros — avaliação regulamentar e de mercado; indicadores fundamentais 

para o setor de serviços financeiros; análise dos principais bancos e outras grandes 

instituições financeiras; panorama de instrumentos e regulamentos de curto, médio e longo 

prazo; contatos setoriais.

Dados, resumos, relatórios e tudo o que você 
precisa para tomar as decisões acertadas nas áreas 
de economia, finanças e negócios.

The Economist 
Intelligence Unit é o 
mais avançado recurso de 
análises e pesquisas em 
todo o mundo. Fundada 
em 1946 como uma 
unidade de investigação 
interna para a revista The 
Economist, a EIU – como 
é conhecida – oferece hoje 
consultoria e informações 
confiáveis do mundo dos 
negócios a mais de 1,5 
milhão de tomadores de 
decisões das principais 
empresas do mundo, além 
de instituições financeiras, 
governos e universidades.

eiu.com

The Economist
Intelligence Unit

Para mais produtos e 
informações, acesse
dotlib.com
ou escreva-nos em
info@dotlib.com

http://www.eiu.com/
http://www.dotlib.com/


ViewsWire Americas

ViewsWire Americas oferece análises e opiniões sobre uma variedade de assuntos críticos, que vão de condições regulatórias a 

tendências políticas e econômicas no continente Americano. São mais de 250 desenvolvimentos econômicos, políticos e de mercado 

destacados como relevantes, com concisos resumos analíticos sobre suas implicações para o mundo dos negócios. ViewsWire 

fornece análises oportunas sobre os desenvolvimentos enquanto estes ocorrem, contextualizando-os e fazendo previsões de futuros 

desdobramentos.

CountryData

CountryData é uma base de dados provedora de até 320 

importantes indicadores econômicos para cada país (de uma 

lista que totaliza cerca de 240 países). Séries históricas e 

prognósticas fazem desta a mais abrangente e confiável fonte 

de indicadores e previsões econômicas disponível, oferecendo 

informações que analistas, economistas e gerentes necessitam 

para analisar o passado e se planejar para o futuro.

• Dados fornecidos em três freqüências – anual, trimestral 

e mensalmente – para atender a todas as necessidades.

• Ferramenta indispensável para a obtenção de 

informações específicas ou para a alimentação de 

modelos próprios de planejamento com dados.

• Categorias de dados inclusos em CountryData:

1. Produto Interno Bruto

2. Indicadores fiscais e monetários

3. Demografia e renda

4. Pagamentos externos

5. Estoque da dívida externa

6. Serviço da dívida externa

7. Comércio exterior

Conheça também outras soluções confiáveis de pesquisa visitando www.dotlib.com.

Country Report

Country Report é uma base de dados de relatórios com 

informações independentes e confiáveis de cerca de 200 

países, oferecendo uma visão geral dos desdobramentos 

políticos e econômicos de cada país no último mês. Aponta 

as principais alterações no panorama político, perspectivas da 

política econômica, além de panoramas detalhados para os 

próximos cinco anos.

• Cada um de seus relatórios monitora eventos, os 

contextualiza e oferece um panorama político e 

econômico do país pelos próximos cinco anos.

• Informações e estatísticas-chave: produção, inflação, 

taxas de câmbio, empréstimos, vendas, importações e 

exportações, investimentos estrangeiros e muito mais.

• Informações importantes para a formulação de estratégias, 

decisões de planos de investimentos e proteção de 

negócios contra mudanças inesperadas no âmbito 

político-econômico do país.

• Distribuição das informações seguem uma estrutura 

padrão, garantindo acesso rápido aos dados desejados 

e permitindo a comparação instantânea de informações 

entre dois ou mais países.

• Relatórios atualizados quinzenalmente (ou mensalmente, 

dependendo do país) para as principais economias 

mundiais.
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