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Conteúdo 

Esta apresentação foi elaborada para ajudá-lo a 
aproveitar ao máximo os recursos da Emerald 
disponíveis para você.  
 

Você verá como: 
• Acessar o conteúdo através do site da Emerald, 
inclusive dicas sobre as seções Busca Rápida, Busca 
Avançada, Resultados de Busca e “Browse” 
• Criar seu próprio espaço personalizado através da 
configuração da conta “Meu Perfil”  
• Acessar o conteúdo pelo aplicativo e pelo site móvel da 
Emerald. 



Como acessar o conteúdo da Emerald? 
 
• Através de um site agregador ou da própria plataforma da 

sua instituição 
• Acessando nosso site  

– Os computadores de sua instituição possuem acesso 
automático ao conteúdo da Emerald. Caso não consiga 
acessar desta forma, verifique com seu bibliotecário se 
sua instituição possui um nome de usuário e senha 

• Através do aplicativo da Emerald para seu tablet e 
smartphone 

• Pelo site móvel da Emerald a partir de seu dispositivo 
portátil (celular, smartphone, tablet, etc.) 

Pergunte ao seu bibliotecário a quais conteúdos da 
Emerald sua instituição tem acesso 



Página Inicial 



Página Inicial 
Registro 

Register            
Acesse para criar um 

cadastro na base  

Login         
Caso já possua 

cadastro, entre com seu 
login e senha 



Página Inicial 

Na sua área 
personalizada, você 

terá acesso a diversos  
recursos adicionais 

Acesse Your Profile para 
conhecer esses recursos 



Seu Perfil 

Crie uma lista 
com seus 

periódicos e 
livros preferidos 



Favoritos 

Remova 
periódicos e livros 

de sua lista Para adicionar 
conteúdo a sua lista 

acesse a opção Add to 
Favourites na página 
do periódico ou livro 
que deseja adicionar   

Ao longo da 
apresentação 

mostraremos como 
adicionar seus títulos à 

lista de favoritos 



Seu Perfil 

Gerencie e 
exporte os 

registros que 
você descobriu 
na plataforma 
da Emerald  



Gerencie e exporte os dados 
bibliográficos de conteúdo que 
você descobriu na plataforma 

da Emerald 

Crie diversas pastas para 
armazenar os dados 

bibliográficos encontrados 

Listas Marcadas 



Listas Marcadas 

Acesse as pastas criadas  

Acesse o conteúdo salvo 
dentro da pasta 

selecionada 



Seu Perfil 

Opte por receber 
diferentes tipos de 

alertas: alertas 
semanais, de 
novos títulos, 

boletins 
informativos e 

alertas para 
novas edições de 

títulos e livros 
favoritos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Além disso, é possível criar 
alertas por expressões de busca 

realizadas anteriormente 

 
 
 
 

Você também pode receber atualizações 
específicas relacionadas às suas áreas 

temáticas, inclusive chamadas para publicação 
de artigos, acesso livre e eventos da área  



  Seus Alertas 

Listas de alertas salvos 
Delete seus alertas  



Página Inicial  
Browse 

Use Browse se quiser visualizar o nosso 
acervo em uma área temática específica 

O Browse também pode ser acessado 
utilizando o menu localizado na parte superior 



   Browse  
   Journals & Books 

Os títulos de “Livros e Periódicos” 
estão listados por assunto e por 

ordem alfabética 

É possível navegar por todo o 
conteúdo de nosso acervo ou 

somente pelo conteúdo assinado por 
sua instituição 



Página Inicial  
Artigos Populares/Periódico da Semana 

Na página inicial é possível 
conhecer os artigos mais 
acessados por todos os 

usuários nos últimos 7 dias 

Disponibilizamos também o 
periódico da semana que é 

oferecido gratuitamente a todos os 
usuários, sendo eles assinantes ou 

não 



Página Inicial  
Pesquisa Rápida 

Digite uma palavra ou frase 
na caixa de busca  

Use o menu suspenso para 
especificar o tipo de 

conteúdo que você está 
procurando e clique em 

Search 

Ao realizar a busca, evite o uso isolado de palavras comuns. Por exemplo: ao buscar por 
“management” serão mostrados mais de 115 mil artigos de Periódicos Eletrônicos. Sempre que 

possível, use mais de um termo de busca. 



Resultados da Pesquisa  
Guia All 

Se na tela anterior você especificar que deseja realizar 
a pesquisa em todo conteúdo da base irá ser 

direcionado para a guia all na tela de resultados 

A guia All apresenta um resumo geral dos registros 
encontrados nas diferentes fontes de pesquisa 
disponíveis: Journals, Books e Case Studies 

Serão apresentados os números totais e os 5 registros 
mais relevantes encontrados em cada fonte de 

pesquisa 

Registros totais encontrados em Periódicos 

5 registros mais relevantes encontrados em Periódicos 



Resultados da Pesquisa  
Guia All 

Registros totais encontrados em Livros 

5 registros mais relevantes encontrados em Livros 

Registros totais encontrados em Estudos de Caso 

Registros mais relevantes encontrados em Estudos de Caso 



Resultados da Pesquisa  
Legenda 

Através da legenda é possível analisar o tipo de 
conteúdo encontrado 

 Você tem acesso a esse item 
 

       Backfiles  - conteúdo retrospectivo. Verifique se sua instituição possui acesso 
         
        EarlyCite – conteúdo novo que ainda não foi  publicado em um título especifico, 
porém já passou por todo o processo de avaliação da qualidade 
 
        Apenas resumos – conteúdo de editores parceiros. Somente o abstract está 
disponível em nosso site 



Resultados da Pesquisa  
Nova Busca 

Utilize as ferramentas localizadas na parte superior da 
página caso deseje refazer ou modificar a pesquisa 



Resultados da Pesquisa  
Alerta 

Após ter refinado ao máximo sua 
pesquisa, você poderá criar um 

alerta utilizando a ferramenta Add 
saved search alert 

Se você estiver na guia All o alerta será 
para todo o conteúdo da base 

Para criar um alerta para um conteúdo 
específico utilize a mesma ferramenta Add 

saved search alert 
localizada dentro das guias de conteúdo: 

Journals, Books e Case Studies 



Alertas por Expressão de Busca 

Insira um nome para  
você reconhecer o alerta 

Após criar o alerta você irá receber um email sempre que lançarmos novos 
conteúdos indexados com as expressões de busca utilizadas anteriormente 

Você poderá deletar os 
alertas sempre que desejar 

parar de receber emails 



Resultados da Pesquisa 
Refinamento 

Transforme sua pesquisa 
básica em pesquisa 

avançada utilizando os 
campos de refinamento 

disponíveis 

Defina onde quer que o termo seja localizado 

Selecione sua opção de busca: “Todas as 
palavras”, “Qualquer uma das palavras” ou 

“Frase exata” 

Acrescente outros termos à pesquisa 

Utilize os operadores booleanos: E, OU, NÃO 

Restrinja sua pesquisa a um período específico 

Inclua/Exclua os registros “EarlyCite” e “Backfiles” 
de sua pesquisa 

Restrinja a pesquisa apenas a conteúdos 
assinados se preferir 



Resultados da Pesquisa  
Abstract Estruturado 

O abstract é uma ferramenta de referência que permite 
ao leitor decidir se deve ou não ler o texto completo 

A Emerald oferece um abstract totalmente diferenciado, onde o autor irá descrever seu trabalho com 
base nos seguintes tópicos: propósito, metodologia/abordagem, descobertas, limitações da 

pesquisa, implicações práticas e sociais e originalidade/valor. Clique em Preview para visualizar o 
Abstract Estruturado da Emerald 

O Abstract Estruturado da Emerald oferece aos leitores 
uma maior percepção sobre o trabalho apresentado, antes 

de ler o texto completo da pesquisa 



Resultados da Pesquisa  
Journals 

Para ter acesso somente aos artigos de periódicos encontrados, 
mude de guia na parte superior da tela de resultados 



Resultados da Pesquisa  
Marked list 

Ferramentas adicionais estão disponíveis na 
guia de conteúdo específico 

Ordene seus resultados por ordem de 
de relevância ou ordem cronológica 

Limite seus resultados por conteúdo assinado e se 
preferir  exclua backfiles e earlycite de sua pesquisa 

Acione a opção Show all abstracts para ter uma 
visão geral do conteúdo abordado nos artigos 



Resultados da Pesquisa  
Marked list 

As guias de conteúdo específico permitem que você 
salve os artigos mais relevantes encontrados 

Para salvar os artigos favoritos utilize as caixas de 
seleção localizadas a frente dos registros encontrados 



Resultados da Pesquisa  
Marked list 

Após selecionar os artigos favoritos, escolha a pasta em 
que deseja que estes registros sejam salvos utilizando o 
menu suspenso Add to the marked list e clique em Go 

Após efetuar este procedimento, os registros serão 
salvos na pasta escolhida e podem ser visualizados 
acessando a opção Marked lists no menu superior 

de nossa página inicial 
 
 
 



Resultados da Pesquisa  
Marked list 

Caso deseje salvar os registros em uma pasta nova, até 
então não criada, selecione os artigos, escolha a opção 

Session do menu suspenso e clique em Go 



Resultados da Pesquisa  
Marked list 

O site lhe apresentará uma mensagem informando que os 
artigos selecionados foram enviados para a seção Marked 

list no Your Profile 

A seção Marked list suporta até 10 artigos e oferece 
diversas funções de gerenciamento e exportação desses 

registros 

Você poderá ir até a seção agora para salvar seus artigos 
em uma nova pasta ou continuar fazendo pesquisas e 

adicionar mais artigos à seção (limitado a 10 artigos) e ao 
final de suas pesquisas acessar a área e salvar os artigos 

em pastas 

Os artigos serão 
perdidos se você se 
desconectar do site 



Resultados da Pesquisa  
Marked list 

Para visualizar os artigos clique na seção Marked list 
localizada na parte superior do site 



Seu Perfil 
Marked list 

Seus artigos estarão ordenados na parte inferior da página 

Informe o nome da nova pasta e clique em Copy 



Seu Perfil 
Marked list 

Uma nova pasta foi criada com os artigos selecionados 

Para visualizar a pasta nova e os artigos salvos, utilize o menu suspenso abaixo e clique em Select 

Você poderá utilizar o menu suspenso 
para deletar pastas criadas 



Seu Perfil 
Marked list 

A seção Marked List também oferece opções de 
gerenciamento e exportação de registros 

Selecionando os 
artigos enviados para 
esta seção ou salvos 
nas pastas criadas 

você poderá: 

Exportar os registros selecionados 
para um software de gestão 

bibliográfica 
Visualizar os artigos 
em formato de texto 

(RIS format) em 
uma nova página 

Salvar as referências dos artigos no computador 

Enviar os links desses artigos por e-mail para 
seus colegas/grupo de pesquisa. Lembrando 
que para que eles tenham acesso ao texto 

completo desses artigos eles devem acessar os 
links em um computador com acesso habilitado 

Imprimir os artigos selecionados Copiar os artigos selecionados para uma outra pasta 



Página Inicial  
Busca Avançada 

Selecione o item Advanced Search no menu superior 



Página Inicial  
Busca Avançada 

Use as guias que estão no topo da página para 
especificar o tipo de conteúdo que você está buscando 

Digite uma palavra ou texto na caixa de busca  

Defina aonde quer que o termo seja localizado 

Acrescente outros termos à pesquisa 



Busca Avançada 

AND - resultados que 
contenham todos os termos 
digitados 
OR - resultados que 
contenham pelo menos um 
dos termos digitados 
NOT - resultados que 
contenham um termo, mas 
que não contenham o outro 

All -  busca por todas as palavras digitadas. Os 
resultados conterão os dois termos pesquisados, 
embora não necessariamente juntos 
Any - busca por pelo menos uma das palavras 
digitadas. Serão mostrados os resultados para 
cada palavra individualmente 
Phrase - busca pela frase exata, na ordem em 
que foi digitada  



Busca Avançada 

Você também pode limitar sua 
busca pelo ano da publicação 

Informe o tipo de conteúdo a pesquisar 

Inclua/Exclua os registros “EarlyCite” e “Backfiles” 
de sua pesquisa 



Busca Avançada 

Selecione “Todo o conteúdo para realizar a 
pesquisa" em todo o nosso acervo ou “Somente 

minhas assinaturas” para ver apenas os 
conteúdos que você tem acesso integral 

Dicas para 
ajudá-lo na 
pesquisa 

Histórico das buscas realizadas 
anteriormente 

Pesquisa 
por DOI 

Clique em Search para fazer a busca 



Resultados da Pesquisa  
Guia Journals 

Acesse a versão HTML do artigo para 
visualizar ferramentas adicionais da base 



Página do Periódico 

Na página do artigo, na versão HTML você terá 
acesso às ferramentas adicionais para 

gerenciamento de registros e publicações, além 
de outras opções de busca 

Acesso ao abstract, versão 
PDF e versão para impressão 

do artigo selecionado 

Referências do artigo selecionado 

Opções de compartilhamento do link do 
artigo em redes sociais 

Salve este artigo em uma de suas pastas 



Página do Periódico 
Realize uma 

pesquisa somente 
nesse periódico 

Conheça outros artigos com 
conteúdo similar  a este 

Acesse outras edições deste periódico e opte por 
criar um RSS feeds desse título se desejar 



Página do Periódico 

Clique em Add Table of Contents 
Alert e crie um alerta para esse título 

e enviaremos para você uma 
mensagem sempre que novas 

edições forem lançadas 

Clique em Add to Favourites e 
adicione este título à sua lista de 

favoritos. Você não receberá emails 
de alerta a não ser que também crie 

um alerta para este título 



Página Inicial  
Áreas de Recursos 

Essas informações e ferramentas 
serão utilizadas durante todo o 

processo de pesquisa e em suas 
atividades profissionais  

Oferecemos uma grande variedade 
de recursos gratuitos idealizados 

para facilitar a pesquisa e fornecer 
um conjunto de ferramentas que são 

essenciais para os usuários. 



Página Inicial  
Áreas de Recursos 

Acesso à área de recursos 
específicos para diferentes 

tipos de usuários 



 
Áreas de Recursos 
Área da Pesquisa 

Idealizada para oferecer orientação e suporte sobre como manter-se 
atualizado em relação às últimas pesquisas e avanços.  A área 

oferece uma consultoria completa para sua pesquisa, contatos de 
autores da Emerald e um calendário de eventos internacionais 



Áreas de Recursos 
Para Autores 

Informação sobre redação, além de sugestões práticas e um guia 
de como o seu trabalho – ou o de seus alunos – pode ser 

publicado, maximizando suas chances de publicação e visibilidade 



Áreas de Recursos  
Para Bibliotecários 

Soluções completas para questões relacionadas à biblioteca e 
aos profissionais da informação.  Além de informações para 
bibliotecários que desejam publicar e calendário de eventos 



Áreas de Recursos  
Para Engenheiros 

Artigos práticos e teóricos abrangentes, entrevistas, estudos de 
casos, pontos de vista, calendário de eventos e muito mais…  



Áreas de Recursos  
Área de Estudo 

Recursos para aqueles que estão fazendo MBA, graduação e 
cursos relacionados à administração, gestão e negócios. 



Áreas de Recursos  
Área de Docência 

Recursos para professores e alunos de administração e gestão. 
Informações a partir de experiências de docentes do mundo inteiro 
que irão beneficiar as atividades de docência. Estudos de caso e 
resenha de livros que podem ser utilizados em sala de aula. Além 

de entrevistas com pesquisadores e profissionais renomados.  



Áreas de Recursos  
Área Multimídia 

Todos os recursos audio visuais da Emerald em um só lugar. 
Entrevistas com pesquisadores e profissionais renomados, 

vídeos de incentivo à pesquisa, podcasts, entre outros recursos. 



Página Inicial  
Áreas Informativas 

 
 
 



Página Inicial  
Site de Conteúdo 

Site com informações 
sobre a Emerald, nossos 
diferentes sites, produtos 

e serviços 

Notícias da área, oportunidades 
de carreiras na Emerald e 
informações sobre  nossas 

redes sociais 



Áreas Informativas 
Área de Suporte 

Se você ainda não tem um perfil em nosso site, inscreva-se para 
desbloquear as funções extras. Use o seu perfil para gerenciar 

suas listas de preferidos e buscas salvas a qualquer momento sem 
a necessidade de estar em um computador com acesso habilitado 

Guias de ajuda sobre como acessar nosso site 

Demonstração online de nossos produtos 



Áreas Informativas  
Seu Perfil e Alertas 

Acesso ao formulário de cadastro no site e 
informações sobre as ferramentas disponíveis 

para quem realizar o cadastro  



Página inicial  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Informações sobre a 
Emerald e como 
entrar em contato 

Nossos diferentes 
sites  

Informações sobre 
direitos autorais, etc 



Tutilla Aragão 
Emerald Group Publishing Limited 
Av. Vereador Jose Diniz 3720 conj 1310 
Sao Paulo – Sao Paulo 
 
T: 61 8585 0044 
    61 3264 8970 
E: taragao@emeraldinsight.com  
 

Obrigada pela atenção! 

mailto:latinamerica@emeraldinsight.com
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