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O que são os Expert Briefings?
A Emerald se uniu à Oxford Analytica para oferecer os Expert Briefings através da plataforma 
emerald.com/insight. Capturando a análise imparcial de líderes do setor independentes 
e acadêmicos sobre eventos políticos, sociais e econômicos, os Expert Briefings examinam 
minuciosamente as implicações e o impacto de tendências emergentes e desenvolvimentos 
a nível global, regional e nacional.

Como os Expert Briefings podem ajudar você?

USE EXEMPLOS REAIS 
E ATUALIZADOS

Você sempre terá acesso a um 
exemplo recente, que pode ser usado 
para mostrar aos estudantes teorias 

e conceitos através de algo que esteja 
acontecendo no mundo real.

ECONOMIZE TEMPO

Nossos analistas extraem dados 
de várias fontes para selecionar os 
fatos mais notáveis e apresentá-los 
junto com informações contextuais 
essenciais para que estejam prontos 

para você usar em aula.

COBERTURA CONFIÁVEL 
E OBJETIVA

A equipe dos Expert Briefings revisa 
todo o conteúdo e passou mais de 

40 anos desenvolvendo técnicas para 
identificar e mitigar parcialidades.

Como os Expert Briefings podem ajudar seus estudantes?

DESENVOLVENDO 
HABILIDADES ESSENCIAIS

Os Expert Briefings extraem percepções 
acadêmicas e políticas para os tomadores 
de decisão. Ao utilizá-los, os estudantes 

têm a oportunidade de familiarizar-
se  com o uso e a apresentação de 

informações estruturadas, da mesma 
forma que farão no mercado de trabalho.

INSPIRANDO OS TOMADORES 
DE DECISÃO DO FUTURO

Nosso conteúdo informa governos 
e empresas em todo o mundo. 
Dê a seus estudantes o mesmo 
acesso privilegiado à análise dos 

eventos que estão nas manchetes 
em sua região e no mundo todo.

RELEVANTES PARA GRADUAÇÃO 
E PÓS-GRADUAÇÃO

Os Expert Briefings são escritos em 
inglês simples e formatados para 

facilitar a leitura, tornando-os acessíveis 
a estudantes de todos os níveis.



Ideias para aplicar os briefings em aula
Os Expert Briefings podem proporcionar uma nova dimensão ao seu ensino. Veja como o conteúdo já está sendo usado por estudantes de 
todo o mundo:

Nosso boletim Expert Briefings Monthly Pick contém 
dicas e ideias para o ensino, além de briefings gratuitos 

para você usar com seus estudantes.  
Para receber, inscreva-se em:

tk.emeraldgrouppublishing.com/monthly-pick

• Discussão em aula - dê aos estudantes um dos briefings 
mais curtos (cerca de 200 palavras) para ler no início 
da aula como o foco de uma discussão que permite 
que eles apliquem as teorias e conceitos que estão 
estudando.

• Estratégia global de negócios - Atribua um país a um 
estudante ou grupo. Peça a eles para imaginar que 
representam uma empresa que está pensando em abrir 
um escritório naquele país. Durante todo o mês, os 
estuantes podem usar os Expert Briefings para avaliar 
e informar à turma sobre as oportunidades e ameaças 
existentes no país correspondente.

• Análise de risco político – Atribua aos estudantes 
problemas locais ou globais para monitorar. Peça a eles 
para imaginar que estão orientando um formulador de 
políticas governamentais ou empresariais. Como uma 
determinada situação que esteja acontecendo deve 
informar suas decisões políticas?

• Aula de estudo de caso – Se você usar estudos de 
caso com seus estudantes, peça a eles que usem os 
Expert Briefings para fornecer um contexto adicional 
à época e ao local em que o estudo de caso foi definido 
ou atualize os estudos de caso reformulando-os no 
presente.

• Atualize o material do seu curso - Os briefings 
mais longos (cerca de 1200 palavras) são uma 
leitura complementar ideal para manter os estudantes 
atualizados de uma forma que os livros e artigos de 
jornal nunca podem fazer. Eles também são uma 
excelente maneira de atualizar seus próprios slides 
e planos de aula para refletir o mundo em constante 
mudança.

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/monthly-pick


Metodologia 

Como os Expert Briefings são criados?

Gerando previsões claras a partir de uma massa de informações complicadas, confusas e às vezes 
incertas. Separando primeiro o sinal do ruído e, em seguida, submetendo-os a uma análise rigorosa.

O resultado final é uma única fonte de análise confiável e baseada em 
evidências, usada para informar as decisões de governos, formuladores de 
políticas públicas e profissionais de negócios.

Fontes não 
oficiais

Fontes 
oficiais

Mídias sociais
Podcasts 
e artigos

Dados 
jurídicos e 

regulatórios

Meios de  
omunicação

Pesquisas Emissoras
Bancos de 

dados

Sinal de ruído

Rigor analítico

Análise

Perspectivas que podem ser aplicadas

VALOR AGREGADO À ANÁLISE

Os principais consultores orientam 
e validam a cobertura analítica

Líderes
da região

Mais de 1.500 acadêmicos, formuladores 
de políticas, reguladores e especialistas do 

setor apresentam insights direcionados

Rede 
global de 

especialistas

Especialistas regionais e do setor 
garantem análises acionáveis, oportunas 

e personalizadas

Equipes 
internas

REDUZINDO O VOLUME

Conheça os analistas
Os mais de 1.500 colaboradores da rede global de especialistas permanecem anônimos, mas você pode encontrar os 
analistas e líderes da região em nosso site.
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Confiáveis, rigorosos e precisos
A parcialidade é um dos erros mais fundamentais na análise qualitativa. As ciências sociais têm mostrado 
que as pessoas muitas vezes priorizam erroneamente certas evidências ao tirar conclusões. Isso pode 
ocorrer devido ao desejo de ver as constatações anteriores reafirmadas ou usar evidências ou esforços 
mais acessíveis para conectar dados não relacionados.

REVISADOS POR PARES

A análise é criticada por especialistas 
internos e externos para evitar 

parcialidades, ter rigor, contestar 
argumentos e permitir novos pontos 

de vista.

INTERDISCIPLINARES

Muitos problemas na economia global 
atravessam diferentes regiões e tópicos 

- ao realizar análises de especialistas 
de diferentes áreas, os pontos 

cegos inerentes a qualquer área são 
identificados.

ANÔNIMOS

A realidade dos eventos 
é relatada sem restrições, pois os 

colaboradores são anônimos.

INDEPENDENTES

A Oxford Analytica é independente, 
portanto, protegida de agendas 

partidárias ou ideológicas.

Como os especialistas da Oxford Anlytica 
evitam parcialidades?



Cobertura de questões globais atuais

Questões locais, impacto global.

RÚSSIA/CEI

Atritos ocidentais com a Rússia
Rússia enfrenta crescimento econômico 
lento
O conflito como um disruptor na Ucrânia
A aversão ao risco do presidente Putin
Os ganhos militares do Azerbaijão alteram 
o equilíbrio de poder
Incorporando reformas econômicas no 
Uzbequistão
Os legisladores do Cazaquistão parecem 
prontos para implementar reformas 
econômicas

AMÉRICA DO NORTE

Pesquisas eleitorais dos Estados 
Unidos em 2020
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 Estados Unidos-
Rússia

AMÉRICA LATINA

México promete uma 
transformação política
Incertezas pós-eleitorais da 
Argentina
Reformas brasileiras em espera 
e casos de COVID-19 ainda 
elevados
Tensões políticas em toda 
a Bolívia
Tensões políticas crescem na 
Venezuela
Grandes desafios políticos 
e econômicos aguardam Cuba
Desaceleração da economia do 
Uruguai
Os protestos podem reaparecer 
enquanto o Chile se esforça 
para cumprir as promessas de 
oportunidades e reformas
Economia da Jamaica

ÁSIA-PACÍFICO

Tensões entre China e EUA
As políticas nacionalistas do primeiro-ministro indiano 
Narendra Modi
Riscos de pressão fiscal no Japão
Domínio militar da Tailândia
Ativistas pela democracia estão dividindo Hong Kong 
e antagonizando a China
Empréstimo do FMI ao Paquistão
A luta contra a corrupção no Vietnã
O governo australiano venceu a reeleição, mas há 
obstáculos, incluindo a mudança climática
Processo de paz em Mianmar
Coreia do Norte, armas nucleares e sanções
Austrália fortalecerá laços com a Ásia, Europa, Pacífico 
e Washington
O presidente da Indonésia pode ter sua autoridade 
contestada no parlamento
Revisão da política externa da Malásia
Bangladesh seguirá com os polêmicos planos para 
realocar refugiados em uma ilha
Nova Zelândia deve expandir seus laços diplomáticos 
e comerciais
Conflito religioso no Sri Lanka

ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA

As reformas estruturais da África do Sul 
enfrentam oposição
Atividade militar iraniana
O Egito e a Turquia podem criar uma 
relação viável?
Envolvimento internacional da Síria
Os dois governos da Líbia
Instabilidade eleitoral de Israel
Frágil recuperação da Nigéria
A extensa agenda de reformas da Etiópia
A mudança dos interesses do Catar e dos 
Emirados pode ajudar a paz no Golfo.
A Turquia deve cumprir promessas de 
reforma econômica em breve.
A crise econômica do Líbano pode ameaçar 
a neutralidade do exército.
A Jordânia se reposicionará discretamente 
sobre as questões de direitos humanos.
Transição para a democracia no Sudão
Tensões entre Israel e Palestina
Escalada militar no Iêmen
Divisões etno-religiosas da Nigéria
A persistente insegurança do Iraque
Eleições do Quênia 2022
Reforma econômica da Tunísia

EUROPA

Reino Unido e o impacto do Brexit
Crescimento lento para o Reino Unido
Grécia e sua economia vacilante
Disputa pelo poder na Alemanha
Divisões dentro do governo de coalizão polonês
Instabilidade política na Espanha
O euroceticismo na Itália pode aumentar no 
contexto da crise da COVID-19
“Liberalismo cristão” da Hungria e Budapeste
Empresários romenos estão consternados com uma 
classe política corrupta
A Bulgária não está conseguindo combater 
a corrupção e o crime organizado, apesar do 
monitoramento da UE

Exemplos de coberturas regionais recentes:

MUDANÇA CLIMÁTICA PANDEMIA DE COVID-19 CIBERSEGURANÇA FUTURAS ELEIÇÕES

ECONOMIA GLOBAL GOVERNANÇA GLOBAL CAPITAL HUMANO TERRORISMO



Descubra 
o conteúdo 
dos Expert 
Briefings

Assine

Publicados diariamente, oferece análises atualizadas de 
eventos globais à medida que acontecem.

Acesso aos Daily Briefings mais recentes publicados em 
2022 e 2021, assim como o arquivo de seis anos de 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.

Navegue por briefings gratuitos em destaque
 Reunimos uma série de briefings dos últimos dois meses e os 
disponibilizamos gratuitamente.

Você também pode se inscrever para receber um e-mail com o boletim Expert Briefings 
Monthly Pick, que traz os últimos resumos gratuitos em destaque direto para a sua caixa 
de entrada, junto com dicas e ideias para uso no ensino.

tk.emeraldgrouppublishing.com/monthly-pick

Opções de coleção e acesso

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/monthly-pick
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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 ofecerem 

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 na 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 directriz W3C AA e a Seção 508 dos 
EUA.
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