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confiáveis e independentes
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Prepara os estudantes para se tornarem os 
tomadores de decisão de amanhã, ajudando‑os 
a se envolver criticamente com eventos globais 
e a aplicar o que estão aprendendo em sala de aula.

Apoia pesquisadores que desejam que seu trabalho 
tenha impacto real, mantendo‑os atualizados com as 
tendências geopolíticas e macroeconômicas globais.

Como os Expert Briefings são criados? 

Os Expert Briefings baseiam-se em perspectivas sobre eventos atuais de uma rede global de mais de 
1.500 acadêmicos, líderes empresariais e antigas autoridades políticas. Essas perspectivas são revisadas  
por uma equipe de especialistas regionais e setoriais e refinadas em documentos acessíveis e imparciais 
que ajudam a orientar estratégias e tomadas de decisões.

Expert 
Briefings
Inspirados no Presidential Daily Brief que 
Dr. David Young, o fundador da Oxford Analytica, 
e Henry Kissinger prepararam diariamente para os 
presidentes dos EUA, os Expert Briefings refinam 
dados de várias fontes verificadas para fornecer 
perspectivas acionáveis sobre eventos globais 
à medida que eles acontecem.

Novos briefings 
publicados 

diariamente – cerca de 
4.900 a cada ano.

Disponíveis 
para instituições 

acadêmicas 
exclusivamente 

através da Emerald 
Publishing.

O que são os  
Expert Briefings?

Os Expert Briefings 
são um recurso 
usado por mais de 
50 governos nacionais 
(incluindo a maioria das 
administrações do G20) 
e muitas organizações 
do setor privado.

Tipos de Briefings

Formato completo 
(Expert Briefings)

Uma estrutura consistente 
considera: O que aconteceu? 
Por que isso importa? O que 

provavelmente acontecerá a seguir?

Análises gráficas 

Os riscos e as 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 e suas 

possíveis implicações.

Mais de 12.000 Mais de 700 Mais de 23.000

Curtos, precisos 
e diretos.

https://www.emerald.com/insight/search?q=%2528content-type%253Aoxan-article+OR+content-type%253Aoxan-executive-summary+OR+content-type%253Aoxan-graphic-analysis%2529&showAll=true&st=most-recent&p=1&facet-content-type=oxan-article
https://www.emerald.com/insight/search?q=%2528content-type%253Aoxan-article+OR+content-type%253Aoxan-executive-summary+OR+content-type%253Aoxan-graphic-analysis%2529&showAll=true&st=most-recent&p=1&facet-content-type=oxan-article
https://www.emerald.com/insight/search?q=%2528content-type%253Aoxan-article+OR+content-type%253Aoxan-executive-summary+OR+content-type%253Aoxan-graphic-analysis%2529&showAll=true&st=most-recent&p=1&facet-content-type=oxan-graphic-analysis
https://www.emerald.com/insight/search?q=%2528content-type%253Aoxan-article+OR+content-type%253Aoxan-executive-summary+OR+content-type%253Aoxan-graphic-analysis%2529&showAll=true&st=most-recent&facet-content-type=oxan-executive-summary&p=1


Opções de coleção e acesso
Assine

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

Acesso aos Daily Briefings mais recentes publicados 
em 2023 e 2022, assim como ao arquivo de sete anos 

dos briefings publicados entre 2015 e 2021.

Adquira

Mais de 34.000 briefings em um arquivo de sete 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 2021.

Cobertura 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
EU oil ban will bite into Russia’s budget and GDP

The euro-area, especially Germany, faces  
weak GDP

UK and non-EU financial services trade will grow

Greece can substitute Russian gas supply  
to neighbours

Poland and Hungary may seek compromise  
with EU

President’s protege will lead Romania’s Liberals

Drop in polls may aid Bulgarian government’s 
survival

ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA
South African ANC rules change will  
bolster Ramaphosa

Lebanon’s central bank governor is to  
be replaced

Nigeria legislation may improve electricity 
investment

Obasanjo will struggle to gain traction  
in Ethiopia

Relations between Iraqi and Syrian Kurds worsen

Rising living costs will test Turks’ faith in Erdogan

Qatar and United States to feed global  
LNG appetite

Egypt is taking steps to mitigate wheat price rises

Jordanian tribal frustrations will be kept in check

ÁSIA-PACÍFICO
India will step up economic engagement  
with Nepal

Malaysian-Thai relations will grow steadily

Pakistan tech ecosystem will expand  
despite obstacles

Australia hydrogen optimism needs  
policy underpinning

Myanmar conflict will be protracted

New president will steer South Korea to the right

Premier’s party holds all the aces in Malaysia

Bangladeshi-US relations will be difficult to reset

New Zealand bank will raise rates as  
inflation surges

Anti-government protests will grow in Sri Lanka

AMÉRICA DO NORTE
Bank of Canada hikes rates as inflation 
concerns rise

The US housing market is likely to cool 
this year

Leaked opinion would let US states set 
abortion laws

US-Mexico border pressures will rise

Politics to complicate North American 
development aid

AMÉRICA LATINA
Like-minded leaders may improve  
Bolivia-Chile ties

Petrobras results may drive new Brazil  
price pressure

Protecting Mexico’s journalists will not  
be easy

Slowing activity points to Argentina 
economic woes

Congress questions may bring new  
Peru cabinet changes

Colombia military scandals may help  
left electorally

Venezuela sanctions shift will not  
bring rapid gains

Cuba unrest will be muted despite 
economic woes

CEI
Armenia-Azerbaijan deal starts looking possible

Kazakhstan will reassure investors as  
reforms unfold

Kyrgyz mine deal may limit expropriation worries

Moldova seeks closer EU ties due to Ukraine  
war risks

End of Kyrgyz-Tajik firefight shows lessons learned

https://www.emerald.com/insight/register
https://www.emerald.com/insight/login
https://www.emerald.com/insight/content/briefings
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Há mais de 50 anos, o objetivo principal da Emerald Publishing tem sido 
incentivar novos pensadores e ajudá-los a fazer a diferença para que, pouco 
a pouco, aqueles na academia ou no mercado possam se unir para trazer 
mudanças positivas ao mundo real.

A Emerald fornece uma variedade de serviços editoriais para ajudar os 
pesquisadores a contar suas histórias de maneira significativa e relevante. 
Como orgulhosa signatária da DORA, a Emerald relançou seu ‘Real Impact 
Manifesto’, pedindo ao setor que trabalhe em conjunto para criar um 
ambiente mais justo e equitativo, onde a pesquisa possa ter um impacto no 
mundo real e aqueles dentro dele possam atingir todo o seu potencial.

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.

Apoiamos os bibliotecários em todas as etapas 
Uma única fonte de orientação para garantir que seus recursos da plataforma Emerald Insight sejam configurados corretamente e que seus usuários 
tenham a melhor experiência possível. 

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

•  Leia mais sobre o nosso compromisso aqui: 
emerald.com/insight/accessibility
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