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CONEXÃO PROFUNDA COM 
AS COMUNIDADES QUE SERVIMOS

Para fazer pesquisas influenciadas pelo 
mundo real, buscamos ativamente 
oportunidades de cocriação acadêmica/
prática e parcerias com associações 
e sociedades.

Ao representar perspectivas de todos 
os setores da sociedade e disciplinas, 
a pesquisa em si serve para fornecer 
um vínculo entre uma rede global de 
pesquisadores, profissionais e formuladores 
de políticas públicas.

•   No ano passado, os periódicos da 
Emerald representaram o trabalho de 
mais de 53.000 autores em 152 países.

•   Todos os periódicos são revisados por 
pares pelo sistema duplo-cego, com 
o apoio de uma rede de mais de 15.000 
membros do Conselho Editorial.

AVALIAÇÃO DE PESQUISA INCLUSIVA 
E COM SIGNIFICADO

Como signatários da DORA, acreditamos 
no uso de uma variedade de métricas ao 
quantificar a avaliação da pesquisa.

•   O conteúdo dos nossos periódicos 
foi mencionado fontes em diferentes 
meios ao longo de 2020: Mais de 
1.940 veículos de notícias, mais de 
410 blogs, mais de 560 documentos 
de políticas públicas, mais de 
25.300 publicações nas redes sociais.

•   300 periódicos classificados na Scopus 
CiteScore™*.

•   92 periódicos foram aceitos no JCR 
e 201 periódicos estão listados no ESCI*.

CRESCENDO NAS ÁREAS EM QUE 
PODEMOS TER MAIS IMPACTO

Nosso programa de comissionamento 
reconhece as áreas onde a pesquisa aplicada 
de alta qualidade pode ter o maior impacto. 
É nessas áreas que continuaremos a crescer 
em todo o nosso portfólio de periódicos.

A proporção geral de conteúdo em 
acesso aberto está aumentando a cada 
ano na plataforma Emerald Insight. Mas, 
para os assinantes dos nossos periódicos, 
prometemos que todos os periódicos da sua 
coleção continuarão a publicar as pesquisas 
mais recentes e mais relevantes.

•   Mais de 14.700 artigos de assinatura 
estão programados para serem 
publicados em 2022, um aumento de 2% 
em relação a 2021

•   309 periódicos de assinatura ativos.

Na base do nosso programa 
de comissionamento há quatro 

objetivos interdisciplinares:

Signatory of

•   2021 CiteScore™ (powered by Scopus®)
•   2021 Journal Citation Reports® e Emerging Markets Citation Index (Clarivate Analytics, 2021).

Pesquisa que inspiram 
mudanças positivas na 
sociedade
Indo além das restrições das disciplinas tradicionais, a Emerald 
está comprometida em publicar pesquisas de alta qualidade, que inspiram 
mudanças positivas na sociedade e abordam os problemas do mundo real.

A Emerald é uma das signatárias fundadoras do Pacto de 
Editores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas (ODS da ONU), criado para inspirar ações 
entre os editores e acelerar o progresso para atingir os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030.

Descubra e explore um mundo de pesquisas com 
impacto na plataforma emerald.com/insight

Uma média de 300 novos 
conteúdos são adicionados a cada 

semana

Temos mais de 30 milhões de 
downloads de mais de 109 milhões 

de visitantes de todo o mundo, 
todos os anos.

Opções abertas e flexíveis
Temos paixão por oferecer o melhor serviço para atender às necessidades 
de nossos clientes de abertura e transição para um mundo aberto. 
Além de proporcionar acesso às pesquisas da Emerald, podemos ajudar 
seus autores a publicarem abertamente com vouchers de publicação 
pré-pagos que cobrem as taxas de processamento de artigos (APC).

Sociedade 
mais justa

Vidas mais 
saudáveis

Educação 
de qualidade 
para todos

Gestão 
responsável

Mais de 3,3 milhões 
de artigos em acesso 

aberto foram baixados 
no ano passado.



Assine

Você receberá acesso perpétuo ao conteúdo publicado durante 
o período de sua assinatura e acesso gratuito a um conteúdo 

selecionado de anos anteriores, enquanto sua assinatura estiver ativa.

Baixe a lista de títulos das coleções eJournal por 
assinatura: tk.emeraldgrouppublishing.com/

ejournals-listings

Adquira

Um único pagamento oferece acesso perpétuo ao conteúdo de 
anos anteriores (Backfiles).

Baixe a lista de títulos das coleções eJournal 
Backfiles: tk.emeraldgrouppublishing.com/

backfiles-listings

Opções de coleção e acesso

COLEÇÕES TEMÁTICAS EJOURNAL

Gerencie com eficiência orçamentos e adapte recursos, escolhendo apenas as áreas temáticas relevantes para a sua instituição. 
Mais de 300 periódicos em 13 coleções temáticas específicas:

Contabilidade, 
Finanças & 
Economia

Negócios, 
Gestão 

& Estratégia
Educação Engenharia

Saúde & 
Assistência Social

Biblioteconomia & 
Ciência da 
Informação

Marketing
Operações, 

Logística 
& Qualidade

RH, Aprendizagem & 
Estudos Organizacionais

Gestão 
da Informação 

& do Conhecimento

Gestão 
Imobiliária & 

Ambiente Construído

Políticas Públicas 
& Gestão 
Ambiental

Gestão de 
Turismo & 
Hotelaria

PORTFÓLIO EJOURNAL DE ENGENHARIA, COMPUTAÇÃO & TECNOLOGIA

Pesquisas com impacto sobre as inovações tecnológicas que estão transformando nosso futuro – desenvolvido de acordo com os resultados das 
pesquisas realizadas pelos departamentos acadêmicos de engenharia e computação.

Portfólio eJournal 
de Engenharia, Computação & Tecnologia 

64 periódicos, mais de 4.000 artigos programados para serem 
publicados em 2022.

Portfólio eJournal Backfiles  
de Engenharia, Computação & Tecnologia 

56 periódicos, mais de 40.400 artigos datados a partir de 1929.

PORTFÓLIOS EJOURNAL DE GESTÃO

Apoiam pesquisas transformadoras das áreas de negócios e gestão com perspectivas de diversos setores sobre as disciplinas tradicionais da 
Administração, bem como sobre grandes desafios sociais emergentes, como meio ambiente, desigualdade e conflitos sociais.

Portfólio eJournal de Gestão 
212 periódicos, mais de 9.800 artigos programados para serem 

publicados em 2022.

Portfólio eJournal Backfiles de Gestão 
176 periódicos, mais de 69.500 artigos datados a partir de 1899.

eJournal Premier 
309 periódicos, mais de 14.700 artigos programados para serem 

publicados em 2022.

COLEÇÕES EJOURNAL PREMIER

As maiores e melhores coleções multidisciplinares – a coleção eJournal Premier se une perfeitamente à coleção eJournal Backfiles 
Premier para estender o acesso a todo o conteúdo de periódicos da Emerald.

eJournal Backfiles Premier 
265 periódicos, mais de 128.900 artigos datados a partir de 1898.

Todas as contagens de artigos são demonstrativas e estão sujeitas à alterações. Os artigos com publicação prevista para 2022 são apenas uma estimativa.



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.
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