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eBook Select
Os eBooks da Emerald incluem alguns dos temas mais relevantes que impactam 
o mundo hoje. Com mais de 2.900 títulos, o conteúdo dos nossos livros 
é inovador, interdisciplinar, prático e altamente relevante para o mundo real. 
Escritos por renomados acadêmicos e líderes do setor, nossos livros abrangem 
uma ampla gama de tópicos, desde contabilidade, estratégia e liderança até 
sustentabilidade, igualdade de gênero e mudança climática.
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O QUE É A OPÇÃO EBOOK SELECT?

Com a opção eBook Select, você pode escolher dentre 
todos os títulos publicados pela Emerald e criar uma 

coleção de eBooks exclusiva e personalizada para a sua 
instituição. É uma maneira de adicionar os eBooks 
da Emerald à sua biblioteca sem precisar se limitar 
a definir coleções temáticas. Você pode escolher 

dentre todos títulos os que já publicamos, sobre todos 
os tópicos – mais de 2.900 títulos – incluindo novos 
títulos publicados neste ano. E você pode selecionar 

no mínimo 25 ou no máximo 200, dependendo 
das suas necessidades e do seu orçamento.

POR QUE ESCOLHER OS EMERALD EBOOKS?

A Emerald é uma editora premiada, reconhecida no 
setor como inovadora e diversificada, e oferece grande 

suporte aos seus autores. Nos empenhamos para 
apoiar autores do setor em todo o mundo acadêmico 

e publicamos conteúdo diversificado e relevante 
em áreas temáticas estabelecidas e emergentes. 

Nos orgulhamos de apoiar novas ideias e publicar 
conteúdo relevante, provocar discussões e fazer 

a diferença para usuários do mundo todo.

O QUE DEVO FAZER AGORA?

Entre em contato! Envie um e-mail para  
latinamerica@emerald.com com seus dados de 
contato e ligaremos para você para conversar 
sobre a opção eBook Select e para descobrir 
qual melhor se adequa às suas necessidades 

e orçamento. Também podemos ajudá-lo (a) com 
o processamento do seu pedido. Depois que 

ele for realizado, sua instituição poderá acessar 
todos os eBooks selecionados em sete dias!

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS?

Além de flexibilidade total para as suas escolhas, sua 
instituição terá acesso perpétuo a todos os eBooks 
– para que eles permaneçam na sua biblioteca de 
maneira definitiva. Você também se beneficia do 
acesso multiusuário em toda a instituição, sem 

restrições de download, através de qualquer dispositivo 
móvel. A plataforma Emerald Insight, que hospeda 
nosso conteúdo, suporta os principais métodos de 

autenticação, incluindo IP, Shibboleth, Open Athens, URL 
de referência e EZ Proxy. Muitos benefícios adicionais 

estão destacados no verso deste folheto – confira!

Como funciona?

ETAPA 
1

ESCOLHA

ETAPA 
2

SELECIONE

ETAPA 
3

ACESSE

Decida quantos eBooks 
selecionar com base nas suas 

necessidades e orçamento – escolha 
entre 25, 50, 75, 100, 150 ou 200 –  

e entre em contato com seu 
representante da Emerald.

Selecione os eBooks desejados 
a partir de todo o catálogo de 

títulos da Emerald, desde 1991 até 
o momento.

Em até sete dias, sua biblioteca 
terá acesso perpétuo aos eBooks 

selecionados, que poderão ser 
acessados sem limite de usuários, 

a qualquer momento em toda 
a instituição.
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Há mais de 50 anos, a promoção de novas formas de pensar tem 
sido a essência do que fazemos. Nosso objetivo é ajudar a fazer 
a diferença para que, pouco a pouco, as pessoas que fazem parte 
do mundo acadêmico e os profissionais fora dele possam trabalhar 
juntos para criar uma mudança positiva no mundo real.

Nossas publicações e serviços editoriais ajudam pesquisadores 
a contar suas histórias de modo significativo, oferecendo ferramentas 
e serviços inovadores que apoiam a produção de pesquisas 
impactantes.

Conecte-se com a EmeraldSobre nós

NOVOS CONTEÚDOS/COLEÇÕES:
latinamerica@emerald.com

CONSULTAS DE SUPORTE:
support@emerald.com

VISITE
emeraldgrouppublishing.com

Junte-se a nós para promover um Impacto Real.

Kit de ferramentas do bibliotecário
Informações de acesso e autenticação, guias de usuário, material promocional para a biblioteca, orientações sobre relatórios de uso e recursos de descoberta.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

Descubra e 
explore um mundo 
de pesquisas com 
impacto real

emerald.com/insight

Escolha seu caminho
•  Navegue por periódicos, livros, casos de ensino 

e Expert Briefings.

•  Insira palavras e frases específicas na pesquisa 
rápida e avançada.

•  Limite os resultados para mostrar apenas 
o conteúdo em acesso aberto ou o que você 
pode ver.

Navegue com facilidade
•  Navegação intuitiva e interface simples.

•  Classifique os resultados e aplique filtros de 
conteúdo, como: tipo, data, assunto e país.

•  As visualizações de conteúdo e resumos estruturados 
o ajudam a decidir se deseja ler ou seguir em frente.

Explore novos caminhos
•  As sugestões de conteúdo relacionado fornecem 

inspiração para novas ideias.

•  Selecione “Keywords” para pesquisar temas 
multidisciplinares.

•  Todo o conteúdo é acessado lado a lado para 
uma exploração perfeita.

Esta é a sua jornada
•  Acesso remoto multiusuário em qualquer dispositivo.

•  Visualize em formato HTML, PDF, EPUB e baixe as 
citações diretamente da plataforma.

•  Com um perfil de usuário, você pode configurar alertas 
de conteúdo e salvar pesquisas para analisar mais tarde.

Fácil de encontrar e acessível
•  Compatível com todos os principais métodos de 

autenticação, incluindo IP, EZproxy, acesso federado via 
Shibboleth/OpenAthens, URL de referência e Google 
CASA. O acesso via OAN (Organization Access Numbers) está 
disponível mediante solicitação.

•  O SeamlessAccess é um aprimoramento da nossa prestação 
de serviços e oferece suporte ao acesso federado para 
todas as organizações participantes.

•  Indexada em todos os principais sistemas de descoberta, 
incluindo ALMA, EBSCO EDS, Primo, Summon, WorldCAT.

• Registros KBART e MARC disponíveis para download.

•  A plataforma Emerald Insight se esforça para estar em 
conformidade com a diretriz W3C AA e a Seção 508 
dos EUA.


