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eCases da Emerald
Engaje seus estudantes explorando desafios do mundo real.

Os casos de ensino oferecem aos estudantes a oportunidade de explorar desafios do mundo real em aula, 
permitindo que avaliem suas hipóteses e habilidades de tomada de decisão antes de levarem seu conhecimento 
para o ambiente de trabalho.

Cobertura temática
•    Contabilidade 

e finanças

•  Ambiente construído

•  Economia

•  Empreendedorismo

•    Gestão ambiental

•  Administração geral

•    Gestão de recursos 
humanos

•   Negócios 
internacionais

•  Liderança

•   Administração

•  Marketing

•   Operações e logística

•  Gestão de operações 
e vendas

•  Comportamento 
organizacional

•  Estratégia

•  Turismo e hotelaria
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Casos de ensino do mundo todo  Nossas coleções apresentam grandes marcas conhecidas pelos estudantes, 

e também pequenas e médias empresas locais que provavelmente refletem melhor seus ambientes de trabalho.

A Coleção eCase
Uma coleção completa de eCases em um recurso 
único.

A Coleção eCase é composta pelos eCases da Emerald 
e uma coleção exclusiva de eCases licenciados dos 
principais fornecedores de casos.

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcc

Opções de coleções e acesso Acesso ilimitado e simultâneo para toda a instituição.

Opções de coleções O que está incluso? Modelo de acesso

A Coleção eCase Emerging Markets Case Studies

The CASE Journal

The Case for Women

eCases licenciados

Acesso a todo o conteúdo por um período de 12 meses.

Emerging Markets 
Case Studies (EMCS)

Coleção separada Assine: Uma assinatura da EMCS de 2022 inclui acesso perpétuo ao 
conteúdo publicado durante o período da sua assinatura, além de acesso 
gratuito ao conteúdo a partir de 2011.

Adquira: Volumes anuais individuais de 2011 a 2021.

The CASE Journal (TCJ) Coleção separada Assine: Acesso perpétuo aos eCases publicados durante o período de 
sua assinatura, além de acesso gratuito ao conteúdo do arquivo de anos 
anteriores.



Emerging Markets 
Case Studies (EMCS)
Uma coleção crescente de mais de 
1.100 casos de ensino, acompanhados de 
notas didáticas, com um foco exclusivo 
nas economias em desenvolvimento.

A EMCS é especializada em casos de ensino 
sobre mercados emergentes e economias 
em desenvolvimento, regiões que são 
tradicionalmente sub-representadas 
em coleções de casos, mas oferecem 
perspectivas exclusivas e importantes para 
todo o mundo.

tk.emeraldgrouppublishing.com/emcs

Visão geral dos eCases da Emerald…

The CASE Journal 
(TCJ)
Mais de 300 casos de ensino revisados 
por pares pelo sistema duplo-cego 
e endossados pela The CASE Association, 
que apoia a redação e o ensino de casos 
e oferece um fórum para escritores 
novatos e experientes.

Apresenta aos estudantes uma 
interpretação moderna de ensino baseado 
em debates e equipa a próxima geração de 
profissionais de negócios com a perspicácia 
para solucionar problemas empresariais 
estratégicos.

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcj

The Case For 
Women (TCFW)
Criados em parceria com a The Case 
for Women, Forté e a MBA Roundtable, 
são casos vencedores de um concurso 
de redação dedicado à protagonistas 
femininas.

Os casos mostram mulheres em papéis de 
liderança, atuando com eficiência nessas 
funções e trabalhando em parceria com 
outras mulheres.

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcfw

eCases licenciados
Além do conteúdo da Emerald, também licenciamos 
casos de ensino das principais escolas de negócios 
e instituições do mundo.

Emerald Cases Hub 
Recursos de ensino gratuitos

• Como se preparar para ensinar um estudo de caso.

• Facilitação em aula.

• Ensino de casos on-line.

tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub

FÁCEIS DE ENCONTRAR 
Acessados através da 
plataforma Emerald 

Insight, todos os casos da 
Emerald estão indexados 
nos principais sistemas de 

descoberta.

REVISADOS POR PARES 
Todos os eCases da 

Emerald passam por um 
processo duplo-cego de 

revisão por pares.

NOTAS DIDÁTICAS 
Disponíveis em mais de 90% 
dos eCases – oferecem aos 
docentes ideias sobre como 

facilitar uma discussão 
dinâmica e ajudar os estudantes 

a desenvolver habilidades 
analíticas e de pensamento 

crítico.

EDIÇÕES ESPECIAIS VIRTUAIS 
Os Emerald eCases 

apresentam edições virtuais 
regulares para destacar 
casos sobre assuntos 

importantes do momento 
e tendências emergentes.

TESTADOS EM AULA 
Os casos da Emerald são 
testados em aula antes da 

publicação, permitindo 
que os autores revisem os 
elementos com base nas 
discussões e resultados 

obtidos.

GLOBAL 
Cobertura de mais de 

70 países

SEM RESTRIÇÕES DE 
DOWNLOAD 

Uso ilimitado em  
aula e em toda a sua 

instituição.

ALTA QUALIDADE 
O The CASE Journal 

e a Emerging Markets Case 
Studies estão classificados 

na Scopus.

CASOS CURTOS 
Os casos mais curtos 

e com menos resultados 
de aprendizagem são um 
recurso ideal para cursos 

de graduação.

IDIOMA LOCAL
27 casos de ensino em 
espanhol disponíveis.
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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 
ajudam você a decidir se deseja ler ou seguir em frente.

Explore novos caminhos
•  As sugestões de conteúdo relacionado oferecem 

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.


