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. Tutorial de Acesso .



Olá! Eu sou o Carlos e, a partir de agora, 
você descobrirá como aproveitar os 

benefícios da Emerald, a editora líder 
mundial de Pesquisa em Gestão! 

. Emerald .



. Emerald .

1. Site agregador ou da própria plataforma da sua 
instituição

2. Nosso site
• Os computadores de sua instituição possuem acesso 

automático ao conteúdo da Emerald. Caso não consiga 
acessar desta forma, verifique com seu bibliotecário se sua 
instituição possui um nome de usuário e senha.

3. Aplicativo da Emerald para seu tablet e smartphone

4. Site móvel da Emerald a partir de seu dispositivo 
portátil (celular, smartphone, tablet, etc.)

Você pode acessar o conteúdo da 
Emerald de várias formas!
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. Emerald .

Caso já possua uma conta, 
acesse em Login com seu 
e-mail e senha.

Acesse Register para criar 
um cadastro na base



. Emerald .

Para acessar a área personalizada, 
é só clicar no nome do usuário no 

canto direito superior da tela



. Emerald .

Suas publicações favoritas estarão 
disponíveis na seção Marked List!



. Emerald .

Você também pode receber 
atualizações específicas 
relacionadas às suas 
áreas temáticas, inclusive 
chamadas para publicação 
de artigos, acesso livre e 
eventos da área. Opte por 
receber diferentes tipos de 
alertas: alertas semanais, 
de novos títulos, boletins 
informativos e alertas para 
novas edições de títulos e 
livros. Além disso, é possível 
criar alertas por expressões 
de busca realizadas 
anteriormente!



. Emerald .

Use o Browse se quiser 
visualizar o nosso acervo 
em uma área temática 
específica

O Browse também pode ser 
acessado utilizando o menu 
localizado na parte superior!



. Emerald .

O Browse também pode ser 
acessado utilizando o menu 
localizado na parte superior!



. Emerald .

Digite uma palavra ou frase 
na caixa de busca

Use o menu suspenso para
especificar o tipo de
conteúdo que você está
procurando e clique em
Search

Ao realizar a busca, evite 
o uso isolado de palavras 
comuns. Por exemplo: ao 
buscar por
“management” serão 
mostrados mais de 115 
mil artigos de Periódicos 
Eletrônicos. Sempre que
possível, use mais de um 
termo de busca.



. Emerald .

Digite uma palavra ou frase 
na caixa de busca

Após ter refinado ao máximo sua 
pesquisa, você poderá criar um 

alerta utilizando a ferramenta Add 
saved search alert



. Emerald .

Após criar o alerta, você receberá 
um e-mail sempre que lançarmos 
novos conteúdos indexados com 
as expressões de busca utilizadas 

anteriormente!
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Defina onde quer que o termo seja localizado

Utilize os operadores booleanos: E, OU, NÃO

Restrinja a pesquisa apenas a conteúdos
assinados, se preferir!

Transforme sua pesquisa básica 
em pesquisa avançada utilizando 

os campos de refinamento 
disponíveis!



. Emerald .

O abstract é uma 
ferramenta de 
referência que 
permite ao leitor 
decidir se deve 
ou não ler o texto 
completo. Ele oferece 
aos leitores
uma maior percepção 
sobre o trabalho 
apresentado, antes de 
ler o texto completo 
da pesquisa!

A Emerald oferece um abstract 
totalmente diferenciado, onde o 
autor irá descrever seu trabalho 
com base nos seguintes tópicos:

• Propósito
• Metodologia/abordagem
• Descobertas
• Limitações da pesquisa
• Implicações práticas e sociais
• Originalidade/valor
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Para visualizar a Marked List, 
acessar My Account, localizado 

no nome do usuário no canto 
superior da tela



. Emerald .

Selecione “Todo 
o conteúdo para 
realizar a pesquisa” 
em todo o nosso 
acervo ou “Somente 
minhas assinaturas” 
para ver apenas os 
conteúdos que você 
tem acesso integral

Clique em Search para
fazer a busca

Histórico das buscas 
realizadas anteriormente



. Emerald .

Acesse a versão HTML 
do artigo para visualizar 
ferramentas adicionais da base



. Emerald .

Salve este artigo em uma 
de suas pastas

Acesso ao abstract, versão PDF, referências e 
versão para impressão do artigo selecionado

Opções de 
compartilhamento do link 
do artigo em redes sociais

Na página do artigo, na versão HTML você 
terá acesso às ferramentas adicionais para 
gerenciamento de registros e publicações, 

além de outras opções de busca!



. Emerald .

Realize uma pesquisa somente
nesse periódico

Conheça outros artigos com
conteúdo similar a este

Acesse outras edições deste 
periódico e opte por criar um RSS 
feeds desse título se desejar
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Clique em Add to Favorites e
adicione este título à sua lista de favoritos. 
Você não receberá e-mails de alerta a não ser 
que também crie um alerta para este título, ok?

Clique em ToC Alert para criar um alerta 
para esse título e enviaremos para você uma 
mensagem sempre que novas edições forem 
lançadas!



. Emerald .

A Emerald oferece uma grande variedade 
de recursos gratuitos, idealizados para 

facilitar a pesquisa e fornecer um conjunto 
de ferramentas que são essenciais para os 

usuários.
Essas informações e ferramentas
serão utilizadas durante todo o
processo de pesquisa e em suas

atividades profissionais!
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Acesso à área de recursos
específicos para diferentes

tipos de usuários.



. Emerald .

A área de pesquisa foi idealizada 
para oferecer orientação e suporte 
sobre como manter-se
atualizado em relação às últimas 
pesquisas e avanços. 

A área oferece uma consultoria completa para 
sua pesquisa, contatos de autores da Emerald e 
um calendário de eventos internacionais!



. Emerald .

A área para autores dá acesso a informações sobre redação, 
além de sugestões práticas e um guia de como o seu
trabalho –ou o de seus alunos – pode ser publicado, 

maximizando suas chances de publicação e visibilidade!
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A área para bibliotecários oferece soluções completas 
para questões relacionadas à biblioteca e aos profissionais 
da informação, além de informações para bibliotecários 
que desejam publicar e calendário de eventos



. Emerald .

A área para engenheiros mostra 
artigos práticos e teóricos 

abrangentes, entrevistas, estudos de 
caso, pontos de vista, calendário de 

eventos e muito mais!
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A área de estudos oferece recursos para 
professores e alunos de administração 
e gestão, informações a partir de 
experiências de docentes do mundo 
inteiro que irão beneficiar as atividades 
de docência, estudos de caso e resenha 
de livros que podem ser utilizados em 
sala de aula, além de entrevistas com 
pesquisadores e profissionais renomados!
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A área de docência oferece recursos para professores 
e alunos de administração e gestão; informações a 
partir de experiências de docentes do mundo inteiro 
que beneficiarão as atividades de docência; estudos de 
caso e resenha de livros que podem ser utilizados em 
sala de aula, além de entrevistas com pesquisadores e 
profissionais renomados.
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Todos os recursos audiovisuais 
da Emerald em um só lugar. 
Entrevistas com pesquisadores e 
profissionais renomados, vídeos 
de incentivo à pesquisa, podcasts 
e muitos outros recursos!
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Notícias da área, oportunidades
de carreiras na Emerald e 
informações sobre nossas
redes sociais

Site com informações
sobre a Emerald, nossos
diferentes sites, produtos
e serviços
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A área de Suporte pode 
ser encontrada em Help, 

no menu superior!
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Acesso ao formulário de cadastro 
no site e informações sobre as 

ferramentas disponíveis para quem 
realizar o cadastro
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Informações sobre a 
Emerald e como entrar 
em contato

Informações sobre 
direitos autorais e etc Nossos diferentes sites
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Agora você está pronto para acessar o Emerald basta clicar no link abaixo e 
utilizar o login e senha cadastrados

http://www-emeraldinsight-com.ez67.periodicos.capes.
gov.br/

http://www-emeraldinsight-com.ez67.periodicos.capes.gov.br/
http://www-emeraldinsight-com.ez67.periodicos.capes.gov.br/
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