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INFORMAÇÕES SETORIAIS



AMBIENTE MACROECONÔMICO E SOCIODEMOGRÁFICO

Economies Consumers



AMBIENTE COMPETITIVO



COBERTURA GEOGRÁFICA



COMO FAZER BUSCAS NO PASSPORT?



INFORMAÇÕES SETORIAIS

 Clicar em Industries e selecionar a 
indústria de interesse

 Você será direcionado a uma página 
dessa indústria, na qual poderá fazer 
a busca por dados estatísticos
(search tree), por relatório (analysis
finder), fazer um ranking por país, 
categoria de produtos ou principais 
líderes do setor, além de projetar 
um dashboard para acessar os dados 
estatísticos de maneira visual e 
poder comparar os setores 
globalmente. 



INFORMAÇÕES SETORIAIS

 Para acessar as estatísticas, é só 
clicar em Search Tree e 
selecionar a categoria de 
interesse. Na sequência você 
será direcionado à página com 
todas as categorias de produto. 
É só clicar em Next.



INFORMAÇÕES SETORIAIS
 O próximo passo é selecionar a 

geografia. Clique na região desejada. 
Para abrir os países da região, clique na 
seta azul ao lado do nome da região.

 Você será direcionado a uma página 
com todos os países cobertos. É 
necessário selecionar os países e clicar 
em Search.

OU

 Escreva o(s) nome(s) do(s) país(es) na 
barra “FIND A SPECIFIC GEOGRAPHY”



INFORMAÇÕES SETORIAIS

 Você será direcionado a uma 
página na qual verá os dados 
estatísticos ao lado esquerdo e 
análises do lado direito.

 Para começar a navegar pelas 
estatísticas clique em Market 
Sizes



INFORMAÇÕES SETORIAIS

 Você será direcionado às estatísticas

Do lado esquerdo você terá todas as ferramentas para manipular estes dados 

 O primeiro passo é clicar em Currency Conversions para converter os dados a qualquer 
moeda conversível



INFORMAÇÕES SETORIAIS

Nas estatísticas...

 É possível também converter os dados da seguinte forma:
- Medir o tamanho de mercado a preços correntes ou constantes
- Alterar o Multiplicador
- Projetar o crescimento anual ou dentro de um período, seja para dados 

históricos ou previsões
- Medir o consumo per capita ou por lar
- Acessar os preços unitários

 É possível também modificar a time series, acessar um ano ou um intervalo 
específico , seja a série histórica ou previsão para os próximos 5 anos. 

 É possível também modificar o tipo de dado, medir os mercados por volume

Todos estes dados podem ser exportados para Excel ou Pdf ao clicar na imagem 



INFORMAÇÕES SETORIAIS

Outras estatísticas relacionadas:

 Market Share por marca
 Market Share por empresa
 Canais de Distribuição
 Preços

Clicar nos ícones coloridos ao 
lado do país/região para obter 

os dados de acordo com a 
legenda

Algumas indústrias possuem outras estatísticas relacionadas, como a porcentagem de 
produtos com posicionamento premium x massa, ingredientes que compõem aqueles 

produtos, consumo on trade x off trade, dentre outros dados



INFORMAÇÕES SETORIAIS

Para acessar os Relatórios sobre uma indústria determinada :

Ao clicar na indústria desejada (no ícone “Industries” barra preta você será direcionado 
à página daquela indústria). Clicar em Analysis Finder, você pode selecionar “All

Analysis” e na sequência selecionar a Geografia. 



INFORMAÇÕES SETORIAIS

Você poderá encontrar relatórios:

O setor no país selecionado: Industry
Overview
Estrutura:
• Executive Summary
• Key Trends and Developments
• Market Data

As categorias de produto no país 
selecionado: Category Briefing
• Estrutura:
• Headlines
• Trends
• Competitive Landscape
• Prospects
• Category Data



AMBIENTE MACROECONÔMICO

A dinâmica de pesquisa de dados macroeconômicos é a mesma dos dados setoriais. Na 
página inicial, clicar em ECONOMIES, e na sequência selecionar os dados que querem ser 
vistos:



AMBIENTE MACROECONÔMICO

Para acessar as estatísticas, clique em Search Tree e então selecione o indicador desejado:

Após clicar no indicador econômico, você será 
direcionado a outra página, na qual poderá 
abrir em subcategorias mais detalhadas ao 
clicar na flecha azul ao lado do indicador:

Selecione o dado e clique em next

Selecione a geografia (da mesma 
maneira que em industries) e verá 
os resultados da pesquisa 



AMBIENTE MACROECONÔMICO

A área Economies é composta por 3 seções, Business Environment; Ecomomy, Finance and
Trade; Industry, Infrastructure and Environment. Na página inicial da área de interesse, clique 
em Analysis Finder, clique em Special Reports e selecione Country Briefing (para Industries, 
Infrastructure and Environment selecione Country Profile) e na sequência escolha a geografia 
para acessar os relatórios.

Sugestão de Relatórios:

Business Environment: Business Environment

Ecomomy, Finance and Trade: Risks and
Vulnerabilities

Industry, Infrastructure and Environment: 
Country Profile



AMBIENTE SOCIODEMOGRÁFICO

A dinâmica de pesquisa dos dados sociodemográficos é a mesma dos dados setoriais e 
macroeconômicos. Na página inicial, clicar em CONSUMERS, e na sequência selecionar os 
dados que querem ser vistos:



AMBIENTE SOCIODEMOGRÁFICO

Para acessar as estatísticas, clique em Search Tree e então selecione o indicador desejado:

Após clicar na informação desejada, você será 
direcionado a outra página, na qual poderá 
abrir em subcategorias mais detalhadas ao 
clicar na flecha azul ao lado do indicador:

Selecione o dado e clique em next

Selecione a geografia (da mesma 
maneira que em industries) e verá 
os resultados da pesquisa 



AMBIENTE SOCIODEMOGRÁFICO

A área Consumers é composta por 4 seções, Consumer Trends and Lifestyles; Income and
Expenditure; Population and Homes; Technology, Communications and Media. Na página inicial 
da área de interesse, clique em Analysis Finder, clique em Special Reports (Consumer Lifestyles
ou Country Briefing) e na sequência escolha a geografia para acessar os relatórios.

Sugestão de Relatórios:

Consumer Trends and Lifestyles: Consumer
Lifestyles, Consumer in 2020
Income and Expenditure: Income and
Expenditure
Population and Homes: Olhar os Strategy
Briefings
Technology, Communications and Media: 
Technology, Communications and Media



AMBIENTE COMPETITIVO

Na página inicial do sistema clique em COMPANIES e digite o nome da empresa que você quer 
analisar. Os maiores players globais constarão nessa área.

Na página seguinte você poderá:
 Exportar os dados da empresa (Em Export

Data clique em start data export)
 Acessar os relatórios locais ou globais 

sobre a empresa (Em Profiles clique no 
nome do relatório)



AMBIENTE COMPETITIVO

Outro recurso para ver os principais players de um setor é através de Industries. Ao selecionar 
um setor dentro de Industries, entre na página daquele setor e clique em Review Top 

Companies, as empresas estarão ordenadas em ordem alfabética



O QUE SÃO OS DASHBOARDS NO PASSPORT?

Os dashboards são ferramentas visuais que organizam as estatísticas a partir de uma projeção 
do mapa-múndi, permitindo a comparação dos setores e demais indicadores entre países 

regiões. Os dashboards estão disponíveis tanto em Industries, como em Economies e 
Consumers.



DÚVIDAS?

Caso haja qualquer dúvida quanto às definições no sistema, acesse a área Help na página inicial. 

Você será direcionado a outra página, na qual 
poderá clicar em:

Definitions: para dúvidas quanto às definições 
da metodologia Euromonitor

FAQ >Glossary of Terms: para dúvidas quanto 
às siglas e indicadores do sistema




