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Como faço pesquisas na 
plataforma Emerald Insight? 
A ferramenta de pesquisa usa a poderosa 
tecnologia da MarkLogics para proporcionar 
resultados rápidos e precisos. Os algoritmos são 
definidos de acordo com os critérios do usuário 
para mostrar os resultados mais importantes 
para o termo de pesquisa.

1.  As pesquisas rápida e avançada são acessadas 
na página inicial da plataforma Emerald 
Insight. 
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Pesquisa rápida 
emerald.com/insight

Projetada para fornecer resultados iniciais 
com rapidez de acordo com seus critérios de 
pesquisa, que podem ser refinados usando 
filtros.

1.  Digite palavras-chave ou frase (em inglês) 
na barra de pesquisa e clique no ícone de 
pesquisa. 

2.  A barra de pesquisa permanecerá na parte 
superior da página para que uma nova 
pesquisa possa ser realizada a qualquer 
momento.
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Pesquisa avançada
emerald.com/insight/advanced-search

Quando você procura algo específico, essa 
função permite inserir mais detalhes na pesquisa 
inicial para receber resultados mais alinhados 
aos seus critérios.

1.  Selecione “Advanced search” (Pesquisa 
avançada) na barra de pesquisa.

2.  Selecione um ou mais tipos de conteúdo para 
pesquisar.

3.  Insira as palavras ou frases. Você pode incluir 
asteriscos “*”. As frases devem estar entre 
aspas (por exemplo, “clean air” e “clean air 
legislation”).

4.  Refine sua pesquisa selecionando o campo 
no qual deseja pesquisar – “all” (tudo), “title” 
(título), “abstract” (resumo), “contributor” 
(colaborador), DOI.

5.  Clique em “Add row” (Adicionar linha) para 
acrescentar outros termos de pesquisa.

6.  Use as opções suspensas para acessar os 
operadores booleanos: “AND” (E), “OR” (OU), 
“NOT” (NÃO).

7.  Restrinja ainda mais sua pesquisa usando 
a opção “Date range” (Intervalo de datas).

8.  Aplique filtros por “Access type” (Tipo 
de acesso), incluindo “all content” (todo 
o conteúdo), “subscribed” (conteúdo 
assinado) ou “Open Access” (Acesso Aberto).

9.  Clique em “Search” (Pesquisar) para executar 
sua pesquisa avançada.
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21Salve suas pesquisas 

Para salvar uma pesquisa, você deve estar 
conectado (a) com seu perfil de usuário. 
A função “Save this search” (Salvar esta pesquisa) 
é especialmente útil quando os critérios de 
pesquisa são complexos. Com isso, você pode 
salvar os resultados para analisá-los novamente 
mais tarde.

1.  Você pode salvar qualquer pesquisa clicando 
no link “Save this search” (Salvar esta 
pesquisa).

2.  As pesquisas podem ser recuperadas 
e gerenciadas pelo link “Saved searches” 
(Pesquisas salvas) na barra de navegação 
superior.
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Resultados da pesquisa 
Todos os resultados da pesquisa são exibidos da 
maneira padrão que permite classificar e filtrar, 
para que você possa encontrar o conteúdo 
necessário com rapidez e facilidade.

1.  Os resultados são exibidos automaticamente 
por ordem de relevância, de acordo com 
o termo de pesquisa. Você pode alterar 
a ordem dos resultados e classificar por 
ordem de data. 

2.  Número de resultados apresentados.

3.  Tipos de conteúdo – “article” (artigos), “book 
part” (trechos de livro), “case study” (estudos 
de caso) ou briefings.

4.  Status de acesso (disponível/indisponível, 
Open Access [Acesso aberto]).

5.  Autor (es).

6.  Data de publicação.

7.  O início do resumo.

8.  Links de acesso rápido (HTML, PDF, ePub, 
OpenURL).

9.  Contagem de downloads do artigo. Os dados 
são atualizados a cada 24 horas.

10.  Métricas Altimetrics (dados qualitativos do 
artigo).

11.  Se a sua instituição não tem acesso a um 
conteúdo específico, você verá esta 
mensagem. “Check with your librarian to 
see if other access options are available.” 
(Verifique com seu bibliotecário se há outras 
opções de acesso disponíveis.)
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Como exportar informações da 
citação 
Downloads únicos 

1.  Abra o conteúdo e clique na opção 
“Download as .RIS” (Fazer download como 
.RIS), localizada abaixo da citação. 

Downloads em massa 

Você pode fazer downloads em massa de 
citações a partir dos resultados da pesquisa. 
Selecione os resultados desejados e exporte as 
citações conforme necessário.

2.  Opção para exibir 10, 20 ou 50 resultados de 
pesquisa por vez.

3.  Caixa (s) de seleção para escolher os arquivos 
.RIS que você deseja baixar.

4.  A função de download fica esmaecida até 
que pelo menos um arquivo seja selecionado. 
Após selecionar os arquivos, o texto será 
exibido em verde. Clique em “download 
.RIS”. Você também tem a opção de salvar 
o arquivo, abri-lo em um Bloco de Notas 
ou enviá-lo diretamente para o software de 
gerenciamento de citações (se o plug-in tiver 
sido baixado).
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Refinar os resultados da 
pesquisa 

1.  Use os controles da página para visualizar 
e rolar pelos resultados. 

Refine ainda mais os resultados da pesquisa 
usando as opções à direita da tela. 

2.  “Access” (Acesso)

•  “Only content I have access to”(Somente 
conteúdo ao qual você tem acesso por meio 
de uma assinatura institucional)

•  “Only Open Access” (Apenas conteúdo em 
Acesso Aberto.) 

3.  “Year” (Ano) 

•  Refine o conteúdo por data de publicação. 

4.  “Content type” (Tipo de conteúdo) – escolha 
dentre:

•  “Article” (Artigos de periódicos)

•  “Book part” (Trechos de livros)

•  “Earlycite article” (Artigos disponíveis 
pré-publicação)

•  “Case study” (Estudos de caso)

•  “Expert briefing”

•  “Executive summary” (Resumos executivos) 

•  “Graphic analysis” (Análises gráficas)
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Podem haver outras opções de acesso disponíveis. 
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Pré-visualização de conteúdo 

Exemplo de um artigo de periódico

1.  Clicar no botão “View summary and detail” 
(Ver índice e detalhes) abrirá uma visualização 
expandida, que inclui: 

2.  Resumo completo.

3.  Detalhes da publicação.

4.  Palavras-chave. Clique para fazer outra 
pesquisa com qualquer uma das palavras-
chave.
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Pré-visualização de conteúdo 

Exemplo de um Expert Briefing

Existem duas categorias de palavras-chave para 
Expert Briefings: 

1.  Por geografia

2.  Por assunto

Você pode marcar ou desmarcar mais de uma 
palavra-chave sugerida.
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O conteúdo 
A partir da página resultados da pesquisa, 
existem vários caminhos para acessar 
o conteúdo. 

1.  Clicar no título abrirá automaticamente 
o conteúdo em HTML.

2.  Clicar nos links abrirá os formatos disponíveis.
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Artigo de periódico
1.  Veja os detalhes completos do (s) autor (es) 

e afiliação (ões). Também é possível selecionar 
cada nome de autor (a) para visualizar todo 
o conteúdo no qual ele (a) contribuiu. 

2.  Selecione o título para visualizar todos os 
volumes e edições na página do Índice.

3.  Data de publicação.

4.  Faça download em outros formatos 
disponíveis.

5.  Vá diretamente para outras seções dentro do 
conteúdo.

6.  O resumo estruturado.

7.  A barra lateral mostra artigos relacionados da 
Emerald e de outros editores que possam ser 
do seu interesse.

8.  Palavras-chave. Clique para fazer outra 
pesquisa com qualquer uma das palavras-
chave.

9.  Informações da citação. 

10.  O início do artigo.
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Capítulo de livro
1.  Veja os detalhes completos do (s) autor (es) 

e afiliação (ões). Também é possível selecionar 
cada nome de autor (a) para visualizar todo 
o conteúdo no qual ele (a) contribuiu.

2.  Selecione o título para visualizar todos os 
capítulos na página de Índice.

3.  Data de publicação.

4.  Faça download em outros formatos 
disponíveis.

5.  Resumo.

6.  Vá diretamente para outras seções dentro do 
conteúdo.

7.  Informações da citação.

8.  Palavras-chave. Clique para fazer outra 
pesquisa com qualquer uma das palavras-
chave.

9.  Acesse rapidamente outros capítulos.

10.  O início do capítulo.

1

3

5

7

10

6

2

4

9

8



Guia de pesquisa  Guia de pesquisa

Estudo de caso
1.  Veja os detalhes completos do (s) autor (es) 

e afiliação (ões). Também é possível selecionar 
cada nome de autor (a) para visualizar todo 
o conteúdo no qual ele (a) contribuiu.

2.  Selecione o nome da coleção para visualizar 
todos os outros estudos de caso disponíveis.

3.  Data de publicação.

4.  Faça download em outros formatos 
disponíveis.

5.  Escolha visualizar o estudo de caso ou 
as notas de ensino (quando estiverem 
disponíveis).

6.  Vá diretamente para outras seções dentro 
do conteúdo 1. A barra lateral mostra artigos 
relacionados da Emerald e de outros editores 
que possam ser do seu interesse.

7.  Resumo.

8.  Palavras-chave. Clique para fazer outra 
pesquisa com qualquer uma das palavras-
chave.

9.  Informações da citação. 

10.  A barra lateral mostra artigos relacionados 
da Emerald e de outros editores que possam 
ser de seu interesse.

11.  O início do estudo de caso.
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Expert Briefings
Existem três tipos de conteúdo: Expert Briefings 
(formato longo), resumos executivos e análises 
gráficas.

1.  Tipo de conteúdo.

2.  Foco regional.

3.  Existem duas categorias de palavras-chave: 
por geografia e por assunto. Você pode 
marcar ou desmarcar mais de uma palavra-
chave sugerida.

4.  Informações da citação.

5.  Data de publicação. 

6.  Os Expert Briefings têm sempre a mesma 
estrutura que cobre: importância, impactos, 
eventos e análises.

*Variações para outros tipos de conteúdo:

•  Resumo executivo – um breve relato 
de uma situação ou evento em 
desenvolvimento, incluindo suas possíveis 
implicações. 

•  Análises gráficas – os riscos e oportunidades 
globais e regionais são destacados em um 
resumo visual dos dados comparativos. 

7.  A barra lateral mostra artigos relacionados da 
Emerald e de outros editores que possam ser 
de seu interesse.
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Em caso de problemas para acessar 
o conteúdo na plataforma Emerald 
Insight, entre em contato com 
o administrador da sua biblioteca.

Para visualizar todos os guias da plataforma emerald.com/insight, 
acesse: emeraldgrouppublishing.com/how-to/use-emerald-insight

Guias Emerald insight


