
Expert Briefings 2022 
Desenvolvidos pela Oxford Analytica

Análises geopolíticas 
e macroeconômicas 

imparciais, disponíveis 
em um recurso 

on‑line confiável.

Navegue pelos Expert Briefings em: 
emerald.com/insight/content/briefings

Saiba mais sobre os Expert Briefings: 
tk.emeraldgrouppublishing.com/expert-briefings

A Oxford Analytica 
é pioneira em 

análises geopolíticas 
e econômicas 

confiáveis 
e independentes.



Alta qualidade ‑ uma rede global de mais de 
1.500 acadêmicos, ex‑formuladores de políticas públicas, 
reguladores e líderes da indústria extrai dados de várias 
fontes verificadas. Identifique rapidamente o que 
é importante e entenda o significado mais amplo.

Confiávéis ‑ os analistas são anônimos e todos os 
briefings são revisados pela equipe de especialistas 
regionais e setoriais da Oxford Analytica para evitar 
parcialidades, fornecer rigor e contestar argumentos. 
O resultado final – uma única fonte de análise confiável 
e baseada em evidências.

Um ensino verdadeiramente inspirador
Em um ambiente de mudanças rápidas, o ensino de teorias fundamentais pode manter-se relevante aplicando a análise de 
eventos recentes.

•  Apoie o desenvolvimento de habilidades essenciais aos 
seus estudantes, apresentando-os a uma forma de relatar 
informações “voltadas para a prática”.

•  Prepare seus estudantes para o mercado de trabalho 
usando conhecimentos que os ajudarão ao longo de suas 
carreiras.

•  Engaje e inspire seus estudantes com perspectivas sobre 
eventos atuais com os quais eles possam se identificar.

•  Apresente o contexto das decisões anteriores 
e uma compreensão de como os eventos globais e locais 
atuais estão moldando o mundo de hoje e ditando seu 
futuro.

Tipos de Briefings
Curto, preciso e direto - o texto é sucinto, sem rodeios e formatado para facilitar a leitura. Uma introdução perfeita 
a um assunto, especialmente quando o inglês não é a primeira língua de seus estudantes.

Versão longa (Expert Briefings) 
Uma estrutura consistente 

considera: O que aconteceu? 
Por que isso importa? O que 
provavelmente acontecerá 

a seguir?

Análises gráficas
Os riscos e oportunidades globais 

e regionais são destacados 
em um resumo visual dos 

dados comparativos.

Resumos executivos
Um breve relato de uma 
situação ou evento em 

desenvolvimento, incluindo suas 
possíveis implicações.

Mais de 10.000 Mais de 600 Mais de 19.000

Expert 
Briefings
Análises sobre eventos políticos, sociais e econômicos 
feitas por uma rede global de acadêmicos 
independentes, ex‑formuladores de políticas 
públicas, reguladores e líderes da indústria. Ao 
explorar o impacto e as implicações das tendências 
e desenvolvimentos emergentes, os Expert Briefings 
dão vida ao ensino temático com conteúdos prontos 
para uso.

Uma média de 
4.900 briefings são 

publicados a cada ano

Alcançam as 
metas da impacto 

da pesquisa 
e incentivam aquelas 

que podem ser 
aplicadas diretamente 

no mundo real.

Quem usa os 
Expert Briefings 
e por quê?

Usados diariamente 
por líderes mundiais no 
governo e na indústria 
para avaliar e prever os 
efeitos das tendências 
e desenvolvimentos 
geopolíticos 
macroeconômicos sobre 
estratégias, operações, 
políticas e investimentos. Identifique os desafios 

mais importantes do 
momento



Opções de coleção e acesso

Assine

Publicados diariamente, oferecem análises de eventos globais 
atualizadas minuto a minuto, à medida que acontecem.

Acesso aos Daily Briefings mais recentes publicados em 2022 
e 2021, assim como ao arquivo de seis anos dos briefings 

publicados entre 2015 e 2020.

Adquira

Mais de 29.000 briefings em um arquivo de seis anos oferecem 
uma linha do tempo dos eventos e seu impacto sobre os maiores 

desafios do mundo.

Um único pagamento oferece acesso perpétuo a todo 
o conteúdo publicado entre 2015 e 2020.

Cobertura aprofundada de questões globais atuais

MUDANÇA CLIMÁTICA CIBERSEGURANÇAPANDEMIA DE COVID-19 FUTURAS ELEIÇÕES

ECONOMIA GLOBAL GOVERNANÇA GLOBAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EXTREMISMO/TERRORISMO

Inscreva-se para receber alertas por e-mail com Expert Daily Briefings
Docentes e estudantes podem se inscrever para receber alertas por e-mail dos Expert Daily Briefings incluindo todos os 
briefings publicados diariamente e oferecendo as análises mais recentes de eventos globais conforme eles acontecem. 
Para se inscrever – registre-se na plataforma Emerald Insight ou faça login no seu perfil e clique no botão de inscrição na 
página de navegação dos Expert Briefings.

Exemplos de coberturas regionais recentes:

EUROPA
• O Reino Unido e o impacto do Brexit

• Crescimento lento para o Reino Unido

• Recuperação econômica da Grécia

• Disputa pelo poder na Alemanha

• Divisões dentro do governo de coalizão polonês

• Incerteza política na Espanha

• A afirmação do “liberalismo cristão” em Budapeste

• Romênia e o embate entre a antiga e a nova política

•  Corrupção e crime na Bulgária

ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA
•  Divisões políticas da África do Sul

• Atividade militar iraniana

• Relação entre Egito e Turquia

• Envolvimento internacional na Síria

• Os dois governos da Líbia

• Recuperação frágil da Nigéria

• A extensa agenda de reformas da Etiópia

• Interesses do Catar e dos Emirados e paz no Golfo

• Reforma econômica da Turquia

•  Crise econômica do Líbano e a neutralidade 
do exército

• Jordânia e os direitos humanos

• Transição para a democracia no Sudão

• Eleições do Quênia 2022

• Reforma econômica da Tunísia

ÁSIA-PACÍFICO
•  Políticas nacionalistas da Índia

• Riscos de pressão fiscal no Japão

• Domínio militar da Tailândia

•  Hong Kong e o ativismo pró-democracia

• Empréstimo do FMI ao Paquistão

•  Obstáculos da mudança climática australiana

•  Processo de paz em Mianmar

•  Coreia do Norte, armas nucleares e sanções

•  O laços da Austrália com a Ásia, Europa, Pacífico 
e Washington

•  Revisão da política externa da Malásia

•  Planos de realocação de refugiados em Bangladesh

•  Conexões diplomáticas e comerciais da Nova Zelândia

•  Conflito religioso no Sri Lanka

AMÉRICA DO NORTE
• Problemas tarifários dos Estados Unidos

• Laços entre Estados Unidos e Irã

•  Relacionamento dos Estados Unidos com a 
Coreia do Norte

• Governo minoritário do Canadá

• Divergências políticas do Canadá

• Relações entre Estados Unidos e Rússia

AMÉRICA LATINA
• Incertezas comerciais no México

• Incertezas pós-pandemia na Argentina

•  Polarização política no Brasil

• Tensões políticas na Bolívia

• Crise migratória na Venezuela

•  As dificuldades da Cuba socialista

• Perspectivas pós-eleitorais do Uruguai

•  Chile e protestos do presidente

• Visão geral econômica da Jamaica

• Conflitos de mineração no Peru

RÚSSIA
• Rússia e atritos ocidentais

• O conflito como um disruptor na Ucrânia

• Ganhos militares e mudança de poder do Azerbaijão

• Incorporando reformas econômicas no Uzbequistão

•  Reformas econômicas do Cazaquistão
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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.


