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Acesso flexível 
e econômico 

a todos os eJournals 
e eBooks da Emerald.
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Research 
Pass

Autores de mais de

140 países

Escolha o melhor 
pacote 

de créditos para 
você, de

100 até 
2.000

Conteúdo disponível para

múltiplos usuários
simultaneamente

Acesse o conteúdo

24 
horas

Recarregue  
com  

mais 
créditos

sempre que  
precisar

O Research Pass oferece acesso flexível e econômico à pesquisas 
de ponta criadas por especialistas em suas áreas e acadêmicos de 
todo o mundo, disponíveis nas coleções de períodicos Emerald 
eJournal e livros eletrônicos Emerald eBooks. Adquira e utilize 
créditos quando precisar acessar publicações confiáveis e atualizadas 
para aprimorar seus projetos, atividades de aprendizagem 
e desenvolvimento e fundamentar sua tomada de decisões.

Capítulos de  
mais de

3.600 
eBooks

Artigos de  
mais de

300 
eJournals

300 
artigos novos 
acrescentados 

todas as semanas

Mais de

50
anos dando vida 

à pesquisa



Como funciona?

ETAPA 
1

CRÉDITOS

ETAPA 
2

ATIVAÇÃO

ETAPA 
3

PESQUISA

Decida quantos créditos a sua 
organização precisa – escolha entre 

100, 250, 500, 1.000 ou 2.000 –  
e adquira-os por meio do seu 

representante da Emerald.

Configuraremos e ativaremos seu(s) 
perfil(is) na Emerald Insight, nossa 
plataforma de conteúdo on-line, 
para você e os membros da sua 

equipe que necessitarem acessar 
o conteúdo.

Pesquise todo o conteúdo de 
eJournal e eBook publicado 

atualmente e use créditos para 
acessar os artigos e capítulos de que 
você e sua equipe precisam. Simples 

assim!

POR QUE OS CRÉDITOS DO RESEARCH 
PASS 

SÃO ÚTEIS?

Os créditos dão acesso a uma enorme 
quantidade de conteúdo de várias áreas. 

Desde engenharia e IA, administração 
social e de saúde, formação 

e desenvolvimento de equipes até 
sustentabilidade e responsabilidade social 
corporativa, tributação e finanças globais, 
nosso conteúdo pode oferecer suporte 

prático, ajudar você a implementar 
mudanças e influenciar positivamente 

projetos e tomadas de decisões.

POR QUE O CONTEÚDO DA EMERALD 
É TÃO RELEVANTE?

O conteúdo de periódicos e livros 
da Emerald é de autoria não apenas 
de acadêmicos de todo o mundo, 
mas também de especialistas do 

setor que compartilham descobertas 
de pesquisa, inovações intelectuais 

e fornecem suporte prático que pode ter 
um impacto real em sua organização. 

Nos orgulhamos de defender novas ideias 
e publicar conteúdo relevante e que 

podem fazer a diferença para usuários de 
todo o mundo.

É FÁCIL ACESSAR O CONTEÚDO?

Todo o conteúdo está hospedado na 
nossa plataforma Emerald Insight. Aqui 

você pode pesquisar o conteúdo por área 
de assunto, ano de publicação, palavras-

chave e o título da revista, artigo, livro 
ou capítulo. Você poderá ler o resumo 
dos conteúdos on-line gratuitamente 

para ajudar a encontrar as informações 
corretas para você e usará créditos 

apenas quando selecionar a opção “use 
token”, para que não haja risco de usá-los 
enquanto estiver revisando o conteúdo.

COMO OS CRÉDITOS PODEM SER USADOS 
PELA MINHA EQUIPE?

Nossa equipe de suporte ao cliente configurará sua conta na 
plataforma Emerald Insight. Todos os usuários da sua organização 

poderão começar a usar os créditos ao fim da configuração da 
conta. Como alternativa, se quiser controlar o uso, os usuários 
podem configurar perfis individuais para acessar o conteúdo.

COMO POSSO GERENCIAR O USO DOS CRÉDITOS?

O conteúdo acessado por cada usuário pode ser visualizado 
por todos na mesma conta por 24 horas, um excelente custo-

benefício para sua organização. Todos os usuários poderão 
ver quantos créditos estão disponíveis a qualquer momento. 

Também enviaremos atualizações quando seus créditos 
estiverem acabando, para que você possa atualizar sua conta 

e continuar acessando o conteúdo sem interrupções.

Visite tk.emeraldgrouppublishing.com/research-pass para obter mais detalhes 
e saber mais sobre o conteúdo da Emerald

Envie um e-mail para latinamerica@emerald.com para adquirir créditos
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Junte-se a nós para promover um Impacto Real.

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.

Como orgulhosa signatária da DORA, a Emerald relançou o 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

Apoiamos os bibliotecários em todas as etapas
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.

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