
J.P. Morgan Research
Pesquisa profunda de empresas e indústrias e 

as análises mais conceituadas

ACESSÍVEL E FÁCIL de usar, J.P. Morgan Research permite que os alunos e professores de negócios acessem a análise em 
profundidade para encontrar rapidamente o que especialistas em finanças e pesquisadores profissionais sabem sobre indústrias 
e as empresas globais, e o que eles esperam acontecer. Ao contrário de outras fontes isoladas, difíceis e caras de relatórios de 
analistas, a pesquisa do J.P. Morgan pode ser facilmente feita usando a interface familiar da ProQuest e integrada com sistemas 
de bibliotecas.

Acesso à pesquisa de mercado de qualidade é essencial para alunos da escola de negócios, que por sua vez ensina habilidades 
de pesquisa de negócios do mundo real e ajuda os alunos a desenvolver as capacidades analíticas necessárias no mundo atual 
que é baseado em dados. A J.P. Morgan define o padrão deste tipo de análise, alcançando consistentemente as primeiras 
posições do ranking pela revista Institutional Investor.

Através da J.P. Morgan Research, estudantes podem acessar todos relatórios econômicos e analíticos da J.P. Morgan, a partir de 
2011, cobrindo mais de 3.000 empresas globais em todos os setores com apenas um embargo de sete dias. Esta coleção 
permite que estudantes de negócios façam uma pesquisa profunda da empresa e da indústria, através da análise mais 
conceituada disponível, a mesma análise aprofundada usada por investidores e tomadores de decisão das empresas ao fazer 
previsões de negócios.

Áreas temáticas incluem:

• Negócios
• Economia
• Finanças e investimento
• Pesquisa de mercado

A J.P. Morgan Research oferece:

• Cobertura abrangente de todas as pesquisas da J.P. Morgan.

• Acesso via ProQuest, com características padrão como alertas, MyResearch e integração com ferramentas de descoberta. 
É de uso fácil para os alunos e o conteúdo pode ser descoberto junto com os outros conteúdos e bases de negócios e 
notícias da ProQuest assinadas por sua biblioteca.

• A tela de pesquisa avançada se aproveita do esquema de indexação RIXML do setor de Finanças para permitir que 
professores e alunos de pós-graduação façam pesquisas orientadas, ensinando alunos a pesquisar termos e conceitos que 
podem ser usados quando começarem suas carreiras. 

Prêmios e críticas do produto:

"A J.P. Morgan Research fornece fácil acesso para relatórios de analistas. A interface da J.P. Morgan Research é muito mais 
simples de usar que a interface da [concorrente]. Muito poucos recursos de negócios irão conter as previsões detalhadas que os 
relatórios de analistas fornecem... Ao ler os relatórios de  analistas, um estudante pode aprender como um perito financeiro 
analisa o desempenho de uma empresa financeira”. — Consultor de Charleston, julho de 2014

proquest.comPara obter mais informações ou solicitar um período de avaliação 
gratuito, entre em contato conosco www.proquest.com/contact.




