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ÁUSTRIA
Químicos
Transporte de equips.

SUÉCIA
Têxtil
Varejo

REPÚBLICA CHECA

Reino Unido

Químicos

Transporte de equips.

ECONOMIC RESEARCH

FRANÇA

ESLOVÁQUIA

Metal

Têxtil

ALEMANHA
Químicos
Papel

ESPANHA

23

Varejo
Transporte de equipamentos

SWEDEN
UNITED
KINGDOM

GERMANY

PORTUGAL
Fornecedores de automóveis
Fabricantes de automóveis
Ítália

SETORES COM
CLASSIFICAÇÃO REDUZIDA

FRANCE

CZECH
REPUBLIC

6

SLOVAKIA

AUSTRIA

ITALY

PORTUGAL

SPAIN

TURKEY

SETORES COM
CLASSIFICAÇÃO
MELHORADA

CHINA

Fornecedores de automóveis
BAHRAIN

UAE

Mudanças nas classiﬁcações setoriais por país
no segundo trimestre de 2019
(número de aumentos – número de reduções)

OMAN

REPUBLIC OF
THE PHILIPPINES

Deterioração
Melhoria

Fundamentos sólidos; perspectivas muito
favoráveis ou razoavelment boas.
Sinais de fraqueza;
possível desaceleração.
Fraqueza estrutural; perspectivas
desfavoráveis ou bastante ruins.
Crise iminente ou reconhecida

Classiﬁcação melhorada
Classiﬁcação deteriorada

PANAMA

ECUADOR

PERU

BRAZI L

PANAMA
Agro
EQUADOR
Computer & telecom
PERU
Energia
BRASIL
Energia

EMIRADOS ÁRABES

Fabricantes de automóveis
Eletrodoméstico
BARÉM
Eletrônicos
Eletrodoméstico

Fonte: Euler Hermes, 25 de Junho de 2019
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Fabricantes de automóveis
Fornecedores de automóveis
FILIPINAS
Eletrônicos
AUSTRÁLIA
Computer & telecom

Fabricantes de automóveis
Eletrodoméstico
OMÃ

CHINA

AUSTRALIA

