
Coloque o cursor sobre qualquerColoque o cursor sobre qualquer
país para ver os cinco principaispaís para ver os cinco principais

indicadores onde o país temmaiorindicadores onde o país temmaior
vulnerabilidade, bem comovulnerabilidade, bem como

indicadores-chave de dívida e deindicadores-chave de dívida e de
equilíbrio fiscal.equilíbrio fiscal.

  
  
  

UTILIZ
AÇÃO DO MAPA

Como navegar no:Como navegar no:  
ATLAS DAS VULNERABILIDADES: PAÍSES EMATLAS DAS VULNERABILIDADES: PAÍSES EM

DESENVOLVIMENTO E A PANDEMIADESENVOLVIMENTO E A PANDEMIA

Vá para o menu suspenso duplo no lado direito.Vá para o menu suspenso duplo no lado direito.
No primeiro menu, você pode escolher uma das doze dimensões daNo primeiro menu, você pode escolher uma das doze dimensões da
vulnerabilidade. Você também pode escolher "dívida e balanço fiscal"vulnerabilidade. Você também pode escolher "dívida e balanço fiscal"
para alguns indicadores relacionados.para alguns indicadores relacionados.

Então, no segundo menu suspenso você poderáEntão, no segundo menu suspenso você poderá
escolher entre os indicadores que se enquadram naescolher entre os indicadores que se enquadram na

dimensão que você escolheu.dimensão que você escolheu.
  

As bolhas mostram os valores do indicador para cada país e clicando nelas você podeAs bolhas mostram os valores do indicador para cada país e clicando nelas você pode
ver mais informações sobre o indicador. Ela incluirá:ver mais informações sobre o indicador. Ela incluirá:
a) uma medida de comparação que contribui para contextualizar o valor,a) uma medida de comparação que contribui para contextualizar o valor,
b) breve explicação da importância desse indicador como medida de vulnerabilidade emb) breve explicação da importância desse indicador como medida de vulnerabilidade em
relação à pandemia, erelação à pandemia, e
c) uma nota técnica que define e especifica os parâmetros do indicador e da fonte dec) uma nota técnica que define e especifica os parâmetros do indicador e da fonte de
dados.dados.

Além disso, para a subdimensão selecionada, você pode obter um gráfico queAlém disso, para a subdimensão selecionada, você pode obter um gráfico que
plota as séries cronológicas existentes, quando disponíveis. Uma vez que o gráficoplota as séries cronológicas existentes, quando disponíveis. Uma vez que o gráfico
for exibido, use a função "Selecionar país" para exibir e comparar os dados sobrefor exibido, use a função "Selecionar país" para exibir e comparar os dados sobre

esse mesmo indicador em outros países.esse mesmo indicador em outros países.

GRÁFICOS DE SÉRIES CRONOLÓGICAS

Finalmente, você pode baixar os dados na mesma seção do gráfico clicando em "Tabular" eFinalmente, você pode baixar os dados na mesma seção do gráfico clicando em "Tabular" e
selecionando o formato de descarga (Excel, CSV, PDF) ou imprimir a tabela.selecionando o formato de descarga (Excel, CSV, PDF) ou imprimir a tabela.


