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A SAGE se orgulha da sua posição de liderança no mercado, com 
uma carteira de mais de 1.000 publicações, incluindo periódicos de 
primeira linha nas categorias de Criminologia e Penalogia; Educação 
e Pesquisas Educacionais; Educação Especial; Estudos Familiares; 
Geografia; Psicologia Social; Ciências Sociais Interdisciplinares; 
Serviço Social; e Estudos Femininos.
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Métricas Altmetrics para artigos
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Conteúdos
Escopo internacional • Revisados por especialistas • 
Alta qualidade

• Alto impacto – aproximadamente 56% dos conteúdos dos 
periódicos da SAGE estão classificados no Journal Citation 
Reports® 2017 (Clarivate Analytics, 2018)

• Acadêmico e profissional – as pesquisas são publicadas 
em parceria com mais de 400 sociedades de ponta

• Interdisciplinar – cobertura excepcional de disciplinas, 
abrangendo desde ciências humanas, ciências sociais e exatas 
até tecnologia e medicina.

Suporte 
Interativo • Foco no cliente

• Suporte ao cliente – Equipe de Representantes de Conta 
dedicada para auxiliar com consultas, renovações de 
produtos SAGE e quaisquer dúvidas específicas da sua 
conta institucional

• Treinamento – manuais de utilização, vídeos e sessões de 
treinamento online em tempo real destacam as características 
e funcionalidades para bibliotecários e usuários finais

• Ferramentas de estímulo ao uso – anúncios em banners 
on-line, widgets de pesquisa, cartazes e treinamentos 
personalizados do usuário final.

Descobertabilidade
Indexação atualizada regularmente • Alta visibilidade

• Serviços de descoberta – todos os periódicos SAGE 
são indexados nos principais serviços de descoberta, 
como Summon, Serial Solutions, Primo (ProQuest/ExLibris), 
OCLC Worldshare e EBSCO EDS

• Serviços de gerenciamento de recursos eletrônicos (ERM) 
– os feeds semanais estão em conformidade com a norma 
KBART (Knowledge Bases and Related Tools) II

• Bases de dados temáticas – diversos periódicos da SAGE 
estão incluídos em bancos de dados temáticos específicos 
e ferramentas de descoberta, como PubMed e Scopus, 
entre outros.

Acesso
Multidispositivo • De ponta • Experiência aprimorada

• Design responsivo – proporcionando uma experiência 
multidispositivo ilimitada

• Experiência aprimorada – incluindo opções claras de 
download de arquivos PDF e métricas de artigos fornecidas 
pela Altmetric.com

• Estatísticas de utilização – compatíveis com o padrão 
COUNTER 4 e disponíveis para download.

journals.sagepub.com
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SAGE Premier
Desenvolvido junto com bibliotecários e voltado especificamente para esses profissionais • Economia substancial em relação 
aos preços sugeridos de periódicos específicos!

• Acesso digital a mais de 1.000 periódicos revisados por especialistas
• Acesso ininterrupto aos conteúdos publicados pela SAGE durante o período de vigência do contrato
• Acesso retroativo gratuito até 1999 (quando disponível) enquanto a assinatura atual estiver ativa
• Novos conteúdos de qualidade adicionados anualmente ao pacote
• Conteúdos de alto impacto – mais de 54% dos títulos são classificados.*

Journal of Marketing

Fator de impacto* 7,338

Project Management Journal

Fator de impacto* 1,957 

Feminist Review

Fator de impacto* 1,550

HIP International

Fator de impacto* 1,276

Novos títulos da coleção SAGE Premier para 2019

Saiba mais sobre a coleção SAGE Premier em  
sagepub.com/sage-premier
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SAGE Deep  
Backfile Package
Acesso ininterrupto aos conteúdos • Opções flexíveis de 
assinatura e compra
• Acesso digital a mais de 610 periódicos revisados por 

especialistas

• Acesso ininterrupto, com oportunidades anuais de atualização

• Cobertura em texto completo da última edição de 1998 até 
o volume 1, edição 1.**

Benefícios na prática
• Economize centenas de metros de espaço da sua biblioteca 

física
• Evite os custos extras relacionados à manutenção de uma 

coleção impressa com centenas de arquivos de periódicos 
atualizados

• Melhore os resultados obtidos pelos usuários finais – onde quer 
que estejam – com recursos flexíveis de pesquisa, navegação 
e alertas sobre conteúdo

• Apoie o sucesso de ex-alunos com os conteúdos históricos 
de que eles precisam para realizar pesquisas relacionadas 
às suas carreiras.

SAGE Shallow 
Backfile Package
Essa oportunidade de aquisição de direito de acesso ininterrupto 
completará suas publicações da coleção SAGE Journals, 
oferecendo artigos publicados em mais de 800 periódicos 
entre 1999 e 2009.

Progress in Human Geography

Fator de impacto* 6,885 

European Journal of 
Ophthalmology

Primeira edição: 1991
Fator de impacto* 1,897

Acupuncture in Medicine

Fator de impacto* 2,275

American Journal of 
Rhinology & Allergy

Primeira edição: 1987
Fator de impacto* 1,944

Journal of Information Technology

Fator de impacto* 4,535

Tumori Journal

Primeira edição: 1947
Fator de impacto* 1,304

*Fonte: 2017 Journal Citation Reports® (Clarivate Analytics, 2018).
**Até o momento, 98% do volume total esperado de edições retrospectivas já foram localizados pela SAGE e são oferecidos na coleção SAGE Journals. A assinatura SAGE Premier oferece acesso a conteúdos publicados de 1999 até o presente.
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Periódicos por tema
Os títulos incluídos nos pacotes SAGE Premier e SAGE Deep 
Backfile também estão disponíveis em pacotes temáticos mais 
específicos voltados para as áreas de Ciências Sociais, Ciência 
e Tecnologia e Saúde. 

Pacotes disponíveis

Pacote Ciências Humanas e Ciências Sociais

FF Acesso digital a 729 títulos
55% classificados no JCR*

BF Acesso digital a 465 títulos retrospectivos

Pacote Ciência, Tecnologia e Medicina (STM)

FF Acesso digital a 487 títulos
67% classificados no JCR*

BF Acesso digital a 235 títulos retrospectivos

Os títulos do pacote STM também estão  
disponíveis em dois subpacotes

Pacote Ciências da Saúde

FF Acesso digital a 396 títulos
52% classificados no JCR*

BF Acesso digital a 186 títulos retrospectivos

Pacote Medicina Clínica

FF Acesso digital a 276 títulos
49% classificados no JCR*

BF Acesso digital a 119 títulos retrospectivos

FF Assinatura de conteúdos atuais (frontfile)
Inclui conteúdos atuais, com acesso retroativo adicional 
até 1999 enquanto a assinatura estiver ativa

BF Pacote de conteúdos retrospectivos (backfile)
Acesso ininterrupto aos conteúdos de 1998 até 
o volume 1, edição 1 (quando disponível)

Solicite agora mesmo 
uma avaliação gratuita 

de 30 dias em
sagepub.com/trial
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Precisa de algo mais específico?
A SAGE oferece 27 coleções temáticas com periódicos de alto impacto e relevantes 
para a disciplina. 

Explore a flexibilidade da aquisição de coleções para fornecer os conteúdos específicos 
que os pesquisadores mais buscam, com opções de publicações atuais e retrospectivas.

• Cardiologia e Medicina Cardiovascular
• Estudos de Comunicação e Jornalismo
• Novo! Faculdades Comunitárias
• Criminologia
• Educação
• Engenharia e Ciência dos Materiais
• Práticas e Serviços de Saúde
• Recursos Humanos
• Coleção IMechE 
• Estudos de Administração e Organização
• Medicina Legal
• Saúde Mental
• Neurologia
• Enfermagem e Saúde Pública

• Oncologia
• Ortopedia e Medicina Esportiva
• Medicina Paliativa e Tratamento 

de Distúrbios Crônicos
• Pediatria
• Farmacologia e Biomedicina
• Política e Estudos Internacionais
• Psicologia
• Novo! Bibliotecas Públicas
• Religião
• Métodos de Pesquisa
• Royal Society of Medicine
• Sociologia
• Estudos Urbanos e Planejamento

Exceptional Children

Fator de impacto* 3,34 
Classificação: 1/40 em 
Educação Especial

Review of Educational Research

Fator de impacto* 8,241 
Classificação: 1/239 em 
Educação e Pesquisa Educacional

Personality and Social 
Psychology Review

Fator de impacto* 9,281 
Classificação: 1/64 em 
Psicologia Social

European Journals of 
Cardiovascular Nursing

Fator de impacto* 2,651 
Classificação: 3/115 em 
Enfermagem (SSCI)

Para obter mais detalhes, incluindo listas de títulos, acesse  
sagepub.com/subjectcollections

*Fonte: 2017 Journal Citation Reports® (Clarivate Analytics, 2018).



9

The Royal Society of Medicine 
Journals Collection
• Obtenha acesso a 28 títulos – 27 periódicos (incluindo 

3 publicações de acesso livre) e o manual Handbook 
of Practice Management

• O escopo abrange desde pesquisas primárias até a prática 
clínica, abordando temas que variam da medicina experimental 
a doenças venosas

• Mais de 50% dos títulos figuram no Journal Citation Reports® 
2017 (Clarivate Analytics, 2018).

Conteúdos retrospectivos
Essa coleção inclui 28 arquivos retrospectivos de periódicos 
revisados por especialistas. A compra ou a assinatura desse 
pacote inclui o acesso a edições de 1998 até o volume 1, 
edição 1** de cada periódico (quando disponível).
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IMechE Journal Collection
Publicada em associação com a 
Institution of Mechanical Engineers
• Acesso a 18 títulos de prestígio, incluindo as 16 partes da 

publicação Proceedings of IMechE, bem como os periódicos 
The Journal of Strain Analysis for Engineering Design e 
International Journal of Engine Research 

• Essencial para qualquer coleção de engenharia, 
abrangendo desde Power and Energy (Potência e Energia) 
até Sports Engineering and Technology (Engenharia 
e Tecnologia Esportiva)

• Um recurso inestimável para engenheiros, cientistas, 
historiadores, comentaristas sociais, biógrafos, genealogistas 
ou simplesmente curiosos

• Mais de 94% da coleção são classificados.*

Arquivos retrospectivos
O arquivo IMechE Proceedings Archive 1847–1998 contém 
algumas das pesquisas de engenharia mais influentes do mundo, 
muitas das quais continuam relevantes até hoje. Com mais de 
26 mil artigos e diagramas, esse valioso recurso constitui uma 
ferramenta útil para engenheiros e historiadores sociais.

Part C: Journal of Mechanical 
Engineering Science

Fator de impacto* 0,996
Classificação: 99/128 em 
Engenharia Mecânica

The Journal of Strain Analysis 
for Engineering Design

Fator de impacto* 1,320
Classificação: 19/33 em Ciência 
dos Materiais, Caracterização 
e Testes | 79/128 em Engenharia 
Mecânica | 89/134 em Mecânica

International Journal of 
Engine Research

Fator de impacto* 2,775 
Classificação: 14/35 em Transportes | 
13/59 em Termodinâmica | 
26/128 em Engenharia Mecânica

Part B: Journal of 
Engineering Manufacture

Fator de impacto* 1,445
Classificação: 34/46 em 
Engenharia Industrial | 73/128 
em Engenharia Mecânica

*Fonte: 2017 Journal Citation Reports® (Clarivate Analytics, 2018).
**Até o momento, 98% do volume total esperado de exemplares retrospectivos já foram localizados pela SAGE e são oferecidos na coleção SAGE Journals.



Com mais de 5,4 mil títulos, a plataforma SAGE Knowledge oferece 
uma ampla variedade de livros e conteúdos de referência, englobando 
publicações acadêmicas, monografias, obras de referência, manuais, 
séries e títulos de desenvolvimento profissional, além de estudos de 
caso empresariais e vídeos em streaming. Todos esses conteúdos 
fazem dessa plataforma a biblioteca digital definitiva para alunos, 
pesquisadores e docentes da área de Ciências Sociais.
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SAGE Recommends
O recurso SAGE Knowledge inclui a inovadora ferramenta 
“SAGE Recommends”, que sugere links para conteúdos 
relevantes em todas as nossas plataformas, como SAGE 
Research Methods, SAGE Journals, SAGE Business Cases, 
SAGE Video e CQ Press Library. Assim, os usuários podem 
experimentar em primeira mão o acesso a conteúdos multimídia 
ricos, acadêmicos e inovadores e a funcionalidades e recursos 
de descoberta adicionais da plataforma. 

Plataforma aprimorada
A plataforma oferece toda a flexibilidade e facilidade de 
navegação que o usuário espera, como design responsivo 
em dispositivos móveis, uso simultâneo ilimitado de todos 
os títulos e sem gerenciamento de direitos digitais físicos, 
garantindo paz de espírito independentemente do número 
de usuários na plataforma.

Descobertabilidade e suporte
Os conteúdos podem ser detectados pelos principais 
mecanismos de pesquisa por título e capítulo para garantir que os 
alunos encontrem o conteúdo da SAGE a despeito de onde iniciem 
a pesquisa.

• Registros MARC e relatórios COUNTER estão disponíveis
• DOIs são registrados para cada título e capítulo, depositados 

no sistema CrossRef e exibidos como URLs permanentes
• Ferramentas de estímulo ao uso: anúncios em banner, widgets 

de pesquisa, vídeos de treinamento, manuais de uso e sessões 
de treinamento on-line personalizadas que destacam os 
recursos e funcionalidades tanto para bibliotecários como 
para usuários finais.

sk.sagepub.com

Construa a sua  
jornada de pesquisa
Desenvolvida em parceria com bibliotecários, professores 
e alunos, a plataforma SAGE Knowledge oferece 
recursos e funcionalidades exclusivos que facilitam 
e aceleram a obtenção das informações desejadas. 
Veja o que alunos, professores e funcionários da 
biblioteca podem esperar:

• Um site visualmente aprimorado e ao mesmo tempo 
responsivo a qualquer celular e tablet

• Resultados de pesquisa filtrados por tipo 
de conteúdo, data de publicação e área de 
conhecimento

• Opções de impressão e download de PDF 
de capítulos individuais 

• Capacidade de alterar facilmente o tamanho do texto
• Opção de exportar dados de citação para 

gerenciadores de citações comuns
• Uma plataforma integrada que conecta vídeos 

e conteúdos das coleções SAGE Video a SAGE 
Business Cases.

Solicite agora mesmo uma 
avaliação gratuita de 30 dias 
em sagepub.com/trial
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Como as coleções SAGE Reference e CQ 
Press Reference subsidiam a realização 
de pesquisas?
• Confiabilidade – temas curriculares são selecionados 

por equipes internacionais de especialistas de cada área e 
elaborados por acadêmicos renomados. Os docentes podem 
ter a confiança de que nossos conteúdos abrangem o que há 
de melhor no campo das ciências sociais na atualidade

• Conexões com os conteúdos mais relevantes – links para 
outras entradas e leituras recomendadas oferecem orientações 
adicionais aos leitores na sua jornada de pesquisa

• Os textos assinados são rigorosos, redigidos com 
conhecimento de causa, citáveis e de fácil navegação.

Mais de 650 títulos essenciais das coleções 
SAGE Reference e CQ Press Reference estão 
hospedados na plataforma SAGE Knowledge, 
proporcionando aos alunos o ponto de partida 
perfeito para suas pesquisas sobre temas 
fundamentais das ciências sociais.

Amplos e profundos, esses títulos de referência 
são apresentados em estilo rigoroso, 
interdisciplinar e acessível , guiando todas as 
etapas da jornada de pesquisa em qualquer 
parte do mundo.

Mais de 250 novos livros e títulos de referência estão 
sendo oferecidos em 2019, incluindo as seguintes 
publicações: 
• The SAGE International Encyclopedia of Music 

and Culture 
• The SAGE Handbook of Asian Foreign Policy
• The SAGE Encyclopedia of Human Communication 

Sciences and Disorders
• The SAGE Handbook of Sports Economics 
• The SAGE Encyclopedia of Criminal Psychology
• The SAGE Handbook of Autism and Education 

NOVO EM 2019!

Títulos atuais de 2019
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Coleções temáticas em destaque
Escolha a coleção SAGE Knowledge mais adequada 
ao seu orçamento e às suas necessidades! 
De coleções completas a coleções temáticas 
específicas, oferecemos uma ampla variedade de 
conteúdos em todas as disciplinas para satisfazer 
suas necessidades orçamentárias e de pesquisa:

• Negócios e 
Administração

• Apoio Psicológico 
e Psicoterapia

• Criminologia e 
Justiça Criminal

• Educação
• Geografia, Ciências 

da Terra e Ciências 
Ambientais

• Saúde e 
Assistência Social

• Jornalismo, Comunicação 
e Estudos Culturais

• Política e Relações 
Internacionais

• Psicologia
• Sociologia

A plataforma SAGE Knowledge hospeda mais 
de 5,4 mil títulos cuidadosamente selecionados 
por autores e editores mundialmente renomados 
sobre temas em destaque nas ciências 
sociais. O acervo inclui títulos acadêmicos 
e complementares que contribuem para 
a base de conhecimento de estudantes e 
pesquisadores, livros fundamentais em áreas 
básicas de pesquisa e debate, referências 
acessíveis a alunos e inúmeros títulos 
profissionais práticos no campo da educação.

Solicite um teste gratuito de 30 dias em  
sagepub.com/trial

Também disponível 
na plataforma 

SAGE Knowledge 
SAGE Business Cases (página 35) 

e SAGE Video (página 15)



Desenvolvidas em parceria com acadêmicos e profissionais de 
grande renome, incluindo muitos dos próprios autores e parceiros 
acadêmicos da SAGE, as coleções de streaming SAGE Video oferecem 
excelentes vídeos pedagógicos e centrados em pesquisas no campo 
das ciências sociais.
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O que é SAGE Video?
SAGE Video consiste em um recurso de fácil acesso com mais 
de 1,4 mil horas de coleções de vídeos em streaming sobre 
temas de ciências sociais. Os conteúdos foram criados para uso 
na educação superior em apoio a necessidades pedagógicas, 
abrangendo desde o ensino e aprendizagem de graduação até 
pesquisas acadêmicas de nível superior. SAGE Video combina 
materiais encomendados e produzidos originalmente com vídeos 
licenciados para fornecer um recurso disciplinar completo a 
alunos, professores e pesquisadores.

O que a coleção  
SAGE Video faz?
Auxilia alunos de todos os níveis por meio de uma ampla variedade 
de tipos de vídeo que podem ser usados na sala de aula, como 
preparação para a aula, como leitura adicional ou em contextos 
de aprendizagem virtual.
• Documentários inovadores sobre temas relacionados a conteúdos 

curriculares essenciais
• Estudos de caso sobre pesquisas clássicas e recém-publicadas
• Tutoriais que ilustram aplicações práticas de métodos 

e conceitos
• Entrevistas com especialistas renomados sobre temas 

essenciais
• Demonstrações de teorias e técnicas por profissionais 

altamente capacitados
• Vídeos para observação de profissionais em situações reais
• Definições sucintas de termos e conceitos fundamentais.

Nossas coleções
Coleção de vídeos Nº de 

vídeos
Duração 
em horas

Negócios e Administração 487 150+

Apoio Psicológico e Psicoterapia 470 140+

Criminologia e Justiça Criminal 540 110+

Educação 548 130+

Jornalismo, Comunicação 
e Estudos Culturais 560 130+

Política e Relações Internacionais 316 130+

Psicologia 426 130+

Serviço Social 350 100+

Sociologia 330 120+

SAGE Research Methods Video* 484 120+

Data Science, Big Data Analytics, 
& Digital Methods* 400 120+

Practical Research & 
Academic Skills* 430 60+

*Disponível na plataforma SAGE Research Methods.

A interface bem desenhada 
oferece várias opções 
flexíveis e personalizadas 
de navegação e pesquisa. 

— Choice Magazine

Novo em 2019!
• A coleção SAGE Video Social Work Collection (Coleção SAGE 

Video de Serviço Social) apresenta as habilidades, práticas, 
populações e desafios no campo do serviço social, incluindo 
vídeos de pesquisa que ilustram as habilidades necessárias 
para se tornar um assistente social. Além disso, oferece 
análises e perspectivas sobre como trabalhar com diferentes 
necessidades nos níveis micro, intermediário e macro e eleva 
a compreensão de como a teoria e a política se relacionam 
à prática

• Data Science, Big Data Analytics, and Digital Methods é a mais 
nova coleção de vídeos da plataforma SAGE Research Methods, 
abrangendo métodos, problemas e desafios da ciência de dados 
relacionados a pesquisas sobre big data, além de exemplos e 
aplicações de pesquisas computacionais no campo das ciências 
sociais (também conhecidas como ciência de dados sociais)

• Conteúdos adicionais para a coleção SAGE Video Business & 
Management Collection (Coleção SAGE Video de Negócios 
e Administração), incluindo estratégias de marketing, redes 
sociais, gestão de recursos humanos e empreendedorismo, 
entre outros tópicos

• Conteúdos adicionais para a coleção SAGE Video Media, 
Communication & Cultural Studies Collection (Coleção 
SAGE Video de Mídia, Comunicação e Estudos Culturais), 
incluindo, entre outras temáticas, comunicação interpessoal, 
métodos para falar em público e lei das comunicações.
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Nosso programa de vídeos 
foi desenvolvido em parceria 
com consultores confiáveis 
de bibliotecas em todo o 
mundo e todas as coleções 
são supervisionadas por um 
conselho editorial internacional.

Recursos e benefícios
• As coleções de vídeo estão disponíveis para locação ou 

compra única
• O programa fornece registros MARC, resumos, feeds ERM 

e indexação de texto completo para serviços de descoberta
• O design responsivo a dispositivos móveis permite que os 

alunos acessem os conteúdos onde quer que estejam
• Sugestões de conteúdos relacionados – seja em vídeos, livros 

e títulos de referência – promovem leituras adicionais
• Os vídeos podem ser facilmente integrados a sites e sistemas 

de gerenciamento de cursos
• Teclas de atalho, legendas ocultas e transcrições completas 

de todos os vídeos satisfazem necessidades de acessibilidade
• A maioria dos vídeos de cada coleção é exclusiva da SAGE, 

incluindo produções novas e originais
• Todos os vídeos estão disponíveis globalmente
• A plataforma inclui contribuições de nossos editores e autores 

de livros e publicações de todo o mundo
• Você pode compartilhar links com o prefixo de proxy da sua 

instituição incluído automaticamente, garantindo que usuários 
fora do campus tenham acesso aos vídeos.

Além de oferecer variedade, esses vídeos também 
ajudam o espectador a assimilar as informações. 

— American Reference Books Annual
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Parceiros de licenciamento
A plataforma SAGE Video inclui filmes premiados e 
documentários inovadores cuidadosamente selecionados para se 
adequarem ao escopo de cada coleção. Esses conteúdos foram 
criados pelos seguintes parceiros:
• The American Marketing 

Association
• Australian Broadcasting 

Channel
• The Australian Institute for 

International Affairs
• BBC
• The Center for New American 

Media
• The Counseling Channel
• Educational Video Group
• Ideas Roadshow

• INTELECOM Network
• Passion River Films
• The Policy Studies 

Organization
• The Psychonomics Society
• Rotherham Metropolitan 

Borough Council
• Sheffield Hallam University
• Shortcuts TV
• Siren Films
• University of South Wales

Solicite um teste gratuito de 30 dias em sagepub.com/trial

Para bibliotecas que apoiam o 
desenvolvimento curricular on-line 
ou atendem professores que 
participam de atividades virtuais de 
compartilhamento de conteúdos e 
suporte de sala de aula, a inclusão 
da plataforma SAGE Video pode ser 
especialmente valiosa. Além de ser 
fácil de usar, a plataforma oferece 
diversos recursos que simplificam 
a navegação, as pesquisas e o 
compartilhamento de conteúdos.

— Library Journal

O que os acadêmicos 
têm a dizer?

Impressiona a enorme quantidade de informações 
importantes explicadas de maneira compreensível. 
Foi uma excelente adição à minha base de vídeos.

— Bill Howe, Connecticut
Department of Education

A lista de recursos é impressionante.
— Emmy van Deurzen, New School of 

Psychotherapy and Counselling, Londres

É muito fácil de usar. Estou muito impressionado 
com a coleção de vídeos. Há diversas opções 
disponíveis para professores, clínicos [e] 
pesquisadores usarem.

— Ed Donnerstein, University of Arizona

Confira o trabalho que realizamos 
com proeminentes acadêmicos 
e profissionais para criar novas 
e exclusivas produções para a 
plataforma SAGE Video! 

sagepub.com/video



Reprodutor de vídeo 
de fácil utilização
A facilidade de uso e a acessibilidade são elementos centrais 
dos nossos programas de vídeo. A funcionalidade atende às 
necessidades de alunos e do corpo docente dentro e fora 
da sala de aula e os vídeos podem ser facilmente integrados 
a apresentações e sistemas de gestão de aprendizagem.

Crie um clipe  
com um 

URL exclusivo

Leitor  
HTML5

Aumente ou  
diminua a 

velocidade da 
reprodução, 

adicione legendas 
ocultas, altere 

o tamanho  
do vídeo

Cite, compartilhe 
por e-mail ou nas 

redes sociais, 
salve na lista de 
reprodução ou 

incorpore o código 
HTML a um site

Avance para 
um segmento 

diferente 
do vídeo

Rolagem 
automática; 
transcrição 

pesquisável e 
disponível para 

download

Teclas de 
atalho de 

acessibilidade
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Estou realmente 
impressionado com 
a qualidade do site.

— Scott Buckler, 
University of Worcester



Resumo e 
metadados 
detalhados

O vídeo em 
miniatura 

continua a ser 
reproduzido 

enquanto 
o usuário 

rola a página

Links para 
conteúdos 

relacionados 
sugeridos na 
plataforma

Barra de 
ferramentas 

flutuante
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Exemplo de uso da plataforma 
SAGE Video
Uma professora está desenvolvendo um novo curso 
de ciências sociais para grupos localizados a grandes 
distâncias e procura materiais para manter os 
alunos envolvidos, ilustrar tópicos que não possam 
ser demonstrados facilmente no ambiente virtual e 
apoiar os alunos com recursos para tarefas. Ela utiliza 
a plataforma SAGE Video para
• Criar uma lista de reprodução de vídeos de 

proeminentes especialistas do setor para serem 
assistidos antes das aulas

• Atribuir tarefas envolventes por meio da incorporação 
de documentários ao seu sistema de gestão do curso

• Compartilhar trechos de apresentações presenciais 
importantes usando as redes sociais.

TAMBÉM DISPONÍVEL

SAGE Research Methods Video
consulte a página 25 para obter mais informações



SAGE Research Methods é uma abrangente biblioteca de métodos que 
oferece mais de mil livros, obras de referência e artigos publicados 
em periódicos; mais de 2,2 mil estudos de caso de projetos reais de 
pesquisa; mais de 500 conjuntos de dados de ensino para ajudar os 
alunos a dominar a análise de dados por meio de exercícios práticos; 
e três coleções com mais de 1,2 mil vídeos que ilustram métodos de 
pesquisa e procedimentos estatísticos e de avaliação. Os recursos 
abrangem todos os aspectos do treinamento de habilidades de 
pesquisa e apoiam alunos e pesquisadores em todas as etapas do 
processo de pesquisa.
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Pesquisas de alunos
• Apoio complementar essencial para o aprendizado 

acadêmico e para alunos que trabalham em dissertações 
e projetos de pesquisa

• Mais de 220 mil páginas de conteúdo que abrangem centenas 
de abordagens metodológicas, ajudando os alunos em todas 
as etapas de seus projetos

• Vídeos autorais concisos que respondem a perguntas básicas 
como “Como faço para escolher entre diferentes métodos 
de pesquisa?” ou “O que significa o termo ‘etnografia’?”

Pesquisas de docentes
• Oferece apoio fundamental à aprendizagem de novas 

técnicas e métodos
• Disponibiliza recursos cruciais para ajudar o corpo 

docente a elaborar sua metodologia para publicação 
nos melhores periódicos de pesquisa

• Proporciona uma compreensão profunda de métodos 
avançados e inclui acesso digital à série Quantitative 
Applications in the Social Sciences (QASS), também 
conhecida como “Livrinhos Verdes”, bem como à série 
Qualitative Research Methods Series (QRMS), ou 
“Livrinhos Azuis”.

Ensino de métodos de pesquisa
• É o complemento perfeito para atividades curriculares e livros 

didáticos tradicionais em cursos sobre métodos de pesquisa 
nas áreas de negócios, comunicação, criminologia, educação, 
ciências da saúde, psicologia, ciência política, serviço social 
e sociologia

• Fornece exemplos de tarefas que ajudam os alunos a assimilar 
facilmente os conceitos

• Ajuda docentes que orientam trabalhos de pesquisa e teses 
que exigem pesquisas originais.

Bibliotecários e alfabetização digital
• Ajuda bibliotecários a ensinar habilidades de alfabetização 

digital, pesquisa, revisão bibliográfica e redação
• Inclui descrições confiáveis sobre como realizar 

pesquisas do início ao fim.

 Pesquise o texto 
completo de mais 
de mil livros, obras 

de referência, 
vídeos e artigos 
publicados em 

periódicos

Métodos de 
pesquisa 

ganham vida 
em mais de 
280 horas 
de vídeo

Centenas de 
estudos de caso 
mostram como 

os métodos 
são usados em 
contextos reais

Use conjuntos 
de dados 
de ensino 

para dominar 
técnicas 
analíticas

O que a biblioteca SAGE Research Methods oferece?

Obtenha ajuda em todas as etapas do processo de pesquisa em sageresearchmethods.com
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Conteúdos e recursos
• Mais de mil dos livros, obras de referência e artigos de 

periódicos de grande renome da SAGE sobre métodos 
de pesquisa, estatísticas e avaliações

• Methods Map (Mapa de Métodos): mostra a correlação 
entre termos e conceitos metodológicos

• Reading Lists (Listas de Leitura): essa ferramenta pode ser 
usada para compilar listas de livros, capítulos de livros, artigos 
de periódicos, estudos de caso, conjuntos de dados ou vídeos 
selecionados para análise posterior ou compartilhamento com 
colegas e alunos

• Project Planner (Planejador de Projetos): orienta os usuários 
em cada etapa do processo de pesquisa com conteúdos 
instrutivos e links para materiais na plataforma

• Which Stats Test (Teste de Método Estatístico): ajuda o 
usuário a escolher o melhor método estatístico para ser usado 
com base em suas respostas a algumas perguntas de múltipla 
escolha sobre seus dados.

SAGE Research Methods é a biblioteca 
definitiva de métodos que oferece 
mais de mil livros, obras de referência, 
artigos publicados em periódicos e 
vídeos instrutivos de acadêmicos de 
renome mundial em todos os campos 
das ciências sociais, incluindo a maior 
coleção de livros sobre métodos 
qualitativos disponível na internet em 
qualquer editora de textos acadêmicos.

Os recursos abrangem as etapas 
da elaboração de uma pergunta de 
pesquisa, realização de uma revisão 
bibliográfica, planejamento de um 
projeto, coleta e análise de dados e 
redação de um relatório, dissertação, 
ou tese, além de informações 
detalhadas sobre centenas de métodos 
qualitativos, quantitativos e mistos. Prêmio Magnum Opus Gold de Melhor Navegação

Prêmio Apex “One-of-a-Kind” Electronic and Web Publication
Choice Magazine Outstanding Academic Title 
Modern Library Awards Gold Distinction



24

Análise de dados mestres por 
meio de exercícios práticos
A coleção SAGE Research Methods Datasets oferece mais de 
500 conjuntos de dados de ensino e guias instrutivos que dão aos 
alunos a oportunidade de aprender a análise de dados por meio 
da prática individual. Essa base de conjuntos de dados temáticos, 
práticos, envolventes e indexados por método e tipo de dados é 
otimizado para uso em exercícios em sala de aula ou em exames, 
economizando horas de coleta e depuração de dados pelos 
próprios docentes. As decisões que os pesquisadores tomam ao 
analisar dados podem parecer uma caixa preta para os alunos – 
por meio de análises práticas a partir de dados reais da coleção 
SAGE Research Methods Datasets, os alunos podem ver como 
decisões analíticas são tomadas, ajudando-os a se tornarem 
pesquisadores confiantes.

• Os conjuntos de dados quantitativos são extraídos de 
pesquisas e experimentos e vêm acompanhados de instruções 
para analisar os dados em SPSS ou R

• Os conjuntos de dados qualitativos são extraídos de projetos 
de pesquisa acadêmica, oferecendo exemplos facilmente 
assimiláveis retirados de entrevistas, grupos focais, fontes 
documentais e muito mais, além de conselhos sobre como 
abordar a análise.

Aprenda com histórias 
de pesquisas reais
A plataforma SAGE Research Methods Cases apresenta 
relatos sobre como projetos de pesquisa reais foram conduzidos, 
disponibilizando mais de 2,2 mil estudos de caso – elaborados 
pelos próprios pesquisadores – que mostram os desafios e êxitos 
na realização de pesquisas. Os pesquisadores explicam por 
que optaram pelos métodos que empregaram, como superaram 
problemas em suas pesquisas e o que, em retrospecto, poderiam 
ter feito diferente – as realidades enfrentadas na realização de uma 
pesquisa que não são mostradas em livros didáticos e artigos 
de periódicos.

Todos os casos
• São revisados por especialistas
• Incluem objetivos de aprendizado e perguntas para discussão
• Podem ser usados como uma ferramenta didática para 

demonstrar um determinado método
• Servem de inspiração para alunos que estão elaborando seu 

próprio projeto de pesquisa.

Altamente recomendado.

— Choice Magazine

Choice Magazine Outstanding Academic Title

Novo em 2019!
Coleção atualizada com 300 

novos conjuntos de dados
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Dê vida a métodos de 
pesquisa, estatísticas 
e avaliações
Qualquer bibliotecário já se deparou com alunos desesperados 
com as dificuldades relacionadas a um trabalho ou projeto de 
pesquisa. Sabemos que os alunos têm uma ampla variedade 
de estilos de aprendizagem preferidos e, quando já estão 
sobrecarregados pelos diversos livros ou artigos que precisam ler 
para concluir seus trabalhos, o uso de mais recursos baseados em 
texto pode não ser a ferramenta educacional mais eficaz. Com a 
plataforma SAGE Research Methods Video, seus alunos podem 
adquirir habilidades de pesquisa apenas ouvindo e assistindo a 
conteúdos, ao mesmo tempo em que seu corpo docente pode 
dar aulas sobre métodos de pesquisa memoráveis e estatísticas 
utilizando conteúdos visuais interativos e envolventes.

Conteúdos e recursos
• Inclui tutoriais, vídeos de estudos de caso, entrevistas com 

especialistas e diversos outros conteúdos
• Abrange todos os aspectos do treinamento de habilidades 

de pesquisa e orienta os alunos em todas as etapas do 
processo de pesquisa

• Contém 484 vídeos, com 70% de conteúdos exclusivos 
da SAGE

• Os alunos podem acessar os conteúdos a qualquer momento 
e os instrutores podem incorporar vídeos a seus sistemas de 
gestão de cursos

• Inclui um curso introdutório de estatística de 15 horas que os 
alunos podem acessar quantas vezes quiserem para dominar 
os conceitos.

Practical Research & 
Academic Skills
Disponível na plataforma SAGE Research Methods, essa 
coleção de vídeos oferece apoio às habilidades práticas de que os 
pesquisadores precisam para concluir com êxito suas pesquisas. 

Os principais tópicos incluem
• Elaboração de uma proposta de pesquisa
• Planejamento e desenvolvimento de um projeto de pesquisa
• Obtenção da aprovação do comitê de ética
• Gestão de projeto
• Redação para publicação
• Apresentação de trabalhos
• Formação de redes 

Essa coleção de vídeos dará a pesquisadores a confiança 
necessária para concluir com sucesso um trabalho de pesquisa, 
assumir a responsabilidade pelo seu desenvolvimento profissional 
e identificar as habilidades transferíveis de que precisam para 
avançar na carreira.

Saiba mais sobre nossas outras 
coleções SAGE Video na página 16

Solicite agora mesmo 
uma avaliação gratuita 

de 30 dias em
sagepub.com/trial
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Data Science, Big Data 
Analytics, and Digital Methods
A coleção de vídeos SAGE Research Methods mais recente 
abrange métodos, problemas e desafios da ciência de dados 
relacionados a pesquisas sobre big data, além de exemplos e 
aplicações de pesquisas computacionais no campo das ciências 
sociais (também conhecidas como ciência de dados sociais). 
A ciência de dados é um campo vasto, englobando uma enorme 
variedade de técnicas estatísticas e questões metodológicas, 
com aplicações que vão muito além das ciências sociais. 

Os principais tópicos incluem
• Métodos e modelos probabilísticos
• Modelos estatísticos
• Ferramentas de análise de big data
• Programação (Python, R)
• Inteligência artificial, aprendizado de máquina e aprendizagem 

profunda (deep learning)
• Ética, privacidade e segurança
• Análise de redes sociais
• Visualização de dados
• Mineração de dados/mineração de texto
• Ciências humanas digitais

Novo em 2019!
Com mais de quatro milhões de palavras de novos conteúdos 
encomendados, a plataforma SAGE Research Methods 
Foundations é um recurso de referência abrangente que aborda 
todos os aspectos dos métodos de pesquisa e do processo de 
pesquisa. São apresentadas entradas sobre métodos e conceitos, 
inclusive métodos de pesquisa de ponta não abordados 
atualmente na plataforma SAGE Research Methods, estudos 
de pesquisa essenciais e perfis de pesquisadores importantes.

Conteúdos e recursos
• Arquitetura de site dinâmica para guiar os usuários pelos 

conteúdos
• As entradas são agrupadas em séries temáticas
• Pioneers (Pioneiros) são biografias de renomados acadêmicos 

e metodologistas que ajudaram a moldar pesquisas sociais, 
com ênfase especial na inclusão de profissionais que 
anteriormente não recebiam o devido reconhecimento, 
como mulheres e pessoas de outras etnias

• Conteúdos recém-encomendados sobre centenas de métodos 
e conceitos de pesquisa, incluindo importantes estudos e perfis 
de personalidades significativas no campo da pesquisa

• A ferramenta What’s Next (Próximo Passo) guia os usuários 
pelos conceitos seguindo uma progressão natural baseada 
nos conteúdos que eles já assimilaram.

sageresearchmethods.com

NOVO EM 2019



Os produtos de dados da SAGE oferecem a estudantes e pesquisadores 
dados cuidadosamente analisados e harmonizados, com mapas e 
visualizações comparativas, além de permitir o download de tabelas 
para proporcionar versatilidade e contexto a pesquisadores em todos 
os níveis.
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O que é Data Planet?
A ferramenta Data Planet, agora 
incorporada ao conjunto SAGE de 
bancos de dados estatísticos, é 
o maior repositório individual de 
dados estatísticos harmonizados 
e estruturados disponíveis para 
bibliotecas. Esse recurso dinâmico 
permite que os usuários examinem e 
pesquisem facilmente os conteúdos 
de bilhões de conjuntos de dados, 
comparem e contrastem variáveis 
de interesse e criem visualizações 
personalizadas em tabelas, 
mapas, classificações e gráficos.

Pesquisadores e alunos têm acesso 
a recursos de navegação e pesquisa 
para obter indicadores e localizações 
incrivelmente específicos em 16 
categorias temáticas. O repositório 
Data Planet elimina o uso de múltiplas 
fontes ao oferecer uma ferramenta 
completa para qualquer pessoa 
que deseje estudar tendências 
nas ciências sociais e incorporar 
dados à sua pesquisa.

Ficamos extremamente impressionados com o repositório Data Planet... 
A atenção extraordinária à qualidade, à clareza e aos detalhes é evidente 
e as páginas de ajuda e assistência virtual também são excelentes.

—The Information Advisor’s Guide to Internet Research data-planet.com
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Como o Data Planet apoia 
a realização de pesquisas?
O repositório Data Planet elimina o uso de múltiplas fontes ao 
oferecer uma ferramenta completa para qualquer pessoa que 
deseje estudar tendências nas ciências sociais e incorporar dados 
à sua pesquisa.
• Fornece uma extensa cobertura temática, com mais de seis 

bilhões de conjuntos de dados dos Estados Unidos e de outros 
países provenientes de mais de 75 fontes

• Gera uma economia de tempo valiosa para pesquisadores e 
alunos com recursos que facilitam a navegação e a pesquisa, 
proporcionando ao mesmo tempo a confiança necessária na 
obtenção de dados validados que podem ser citados

• Promove pesquisas eficientes por meio da capacidade de 
manipular conjuntos de dados, comparar diversos indicadores 
e fontes, acompanhar tendências ao longo do tempo e mapear 
dados em uma única interface

• Reforça o aprendizado com a disponibilização de descrições de 
fontes e variáveis para compreender e interpretar o significado 
dos dados.

Solicite agora mesmo uma 
avaliação gratuita de 30 dias 

em sagepub.com/trial

Exemplo de uso do Data Planet
Mestrando
Um mestrando em economia está trabalhando em um 
projeto de pesquisa centrado na relação entre a falência 
de empresas e indicadores econômicos globais mais 
amplos. O aluno precisa encontrar e comparar todos os 
pontos de dados relevantes para determinar o possível 
nível de correlação presente e compreender claramente 
as tendências em todos os indicadores.

O Data Planet permite
• Escrever artigos baseados ou apoiados em dados
• Analisar dados para identificar tendências e relações 

entre indicadores
• Descobrir novas fontes de dados relevantes para uma 

área de estudo
• Praticar métodos de pesquisa com dados relacionados 

a uma área de estudo.
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Novo em 2019!
• A ferramenta Claritas Consumer Profiles consiste em três 

produtos distintos de segmentação de consumidores 
(PRISM® Premier, ConneXions® e P$YCLE®) que classificam 
os domicílios dos Estados Unidos com base em traços 
compartilhados de demografia, estilo de vida e comportamento

• O recurso Claritas Financial and Insurance CLOUT™ oferece 
estimativas para o ano atual e projeções de cinco anos sobre 
o uso e demanda, pelas famílias norte-americanas, de mais 
de 100 produtos financeiros e de 300 produtos e serviços de 
seguros e de renda vitalícia

• Infogroup Residential Historical Data é uma plataforma que 
contém dados residenciais históricos de 2006 até o presente, 
possibilitando a realização de pesquisas e análises sobre 
flutuações nos valores de imóveis residenciais ao longo do 
tempo e sobre como rendas e populações são afetados pelo 
estado da economia

• Desenvolvido pelo U.S. Census Bureau, o banco de dados 
Quarterly Workforce Indicators oferece um conjunto de mais 
de 30 indicadores sobre emprego, criação/eliminação de 
postos de trabalho, salários, contratações e outras medidas 
relacionadas a fluxos de emprego. Esse gigantesco banco de 
dados fornece bilhões de estatísticas sobre estados, condados 
e áreas estatísticas metropolitanas dos Estados Unidos.

Módulos premium
O repositório Data Planet também oferece oito módulos premium, 
que são acessados por meio de assinaturas complementares 
ao Data Planet:
• Os conjuntos de dados nacionais e subnacionais do China 

Data Center oferecem indicadores históricos anuais de 
características sociais e econômicas da República Popular 
da China e suas províncias, cidades, municípios e distritos

• A organização Easy Analytic Software Inc. (EASI) oferece 
indicadores baseados em modelos de características 
demográficas e padrões de gastos e comportamentos 
de consumidores norte-americanos em uma ampla gama 
de áreas geográficas

• O conjunto de dados InfoGroup Business USA contém dados 
sobre empresas dos Estados Unidos em termos de unidades 
nacionais e subnacionais, abrangendo também os territórios 
do país. As estatísticas incluem contagens de empresas, 
contagens de funcionários e vendas por setor, empresa e 
localização da empresa

• O conjunto de dados Worldwide Stock Market Prices and 
Precious Metals Daily Prices mostra os preços históricos de 
ações negociadas em mais de 50 bolsas de valores globais. 
São incluídas estatísticas diárias de valores de abertura, 
fechamento, máxima, mínima e volume.

data-planet.com



Habilidades empresariais flexíveis e inovadoras são imprescindíveis em 
um ambiente de negócios que opera à velocidade da luz. Desenvolvido 
sobre uma sólida base de livros e publicações de primeira linha, o 
pacote SAGE Business & Management, incorpora essa especialização 
editorial a nossos vastos recursos para bibliotecas, abrangendo 
desde dados e casos a outros conteúdos. A SAGE oferece os recursos 
necessários para estudos empresariais transformadores, indo além 
do currículo de escolas de administração de empresas para oferecer 
a todos os inovadores e empreendedores mundiais ferramentas 
modernas que contribuem para o sucesso de suas pesquisas. 
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O pacote SAGE Business & Management 
disponibiliza recursos de qualidade, 
em uma ampla variedade de formatos, 
para todos as etapas da pesquisa 
empresarial. Descubra por que 
pesquisadores e profissionais confiam 
na nossa organização para fornecer 
as ferramentas de que precisam para 
prosperar no dinâmico ambiente de 
negócios atual.

Video
Dando vida ao ensino, ao aprendizado 
e à pesquisa 
O uso de vídeos em sala de aula como ferramenta crucial para 
esclarecer conceitos e inspirar os alunos vem aumentando 
sistematicamente em todas as disciplinas. A coleção SAGE Video 
Business & Management Collection foi desenvolvida para elevar 
a experiência de ensino, aprendizado e pesquisa.

Data
Um universo de dados
A ferramenta Data Planet é o maior repositório individual de 
conjuntos de dados estatísticos harmonizados e estruturados 
disponíveis para bibliotecas, oferecendo bilhões de indicadores 
altamente relevantes para alunos e docentes de administração 
de empresas, marketing e empreendedorismo. Com a cobertura 
de 16 grandes categorias temáticas, os pesquisadores podem 
analisar dados até o nível de códigos postais e municípios.

Cases
Casos do mundo real ao seu alcance
Primeira coleção digital abrangendo todas as disciplinas e 
adaptada especificamente às necessidades de bibliotecas, 
SAGE Business Cases fornece acesso a casos em todo o 
campus e facilita descobertas e pesquisas fora do tradicional 
modelo de aquisição de casos individuais. Oferecidos na 
plataforma SAGE Knowledge, esses casos são integrados aos 
conteúdos de livros, vídeos e obras de referência da SAGE, 
propiciando um rico ambiente acadêmico.

Journals
Seu portal de entrada para pesquisas 
publicadas em periódicos de nível mundial
A coleção SAGE Journals Management & Organizational 
Studies Collection inclui acesso ao texto completo de mais de 
100 publicações revisadas por especialistas, totalizando mais 
de 69 mil artigos. Ela inclui 55 títulos classificados no JCR, como 
Journal of Management, Human Relations, Journal of Marketing, 
Human Relations, e Administrative Science Quarterly.

Books
A biblioteca virtual definitiva 
de ciências sociais
SAGE Knowledge é a biblioteca digital definitiva de ciências 
sociais para estudantes, pesquisadores e docentes. A coleção 
Business & Management Collection reúne obras de referência 
completas de primeira linha, livros acadêmicos, títulos de 
desenvolvimento profissional e diversos outros conteúdos, criando 
o ponto de partida perfeito para começar uma pesquisa sobre 
temas relevantes do universo empresarial.

sagepub.com/sage-business-management
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Casos do mundo real 
ao seu alcance
A coleção SAGE Business Cases dá vida à teoria de 
administração, inspirando pesquisadores e empreendedores a 
desenvolver suas próprias melhores práticas e a se prepararem 
para o sucesso profissional. Primeira coleção digital significativa 
abrangendo todas as disciplinas e adaptada especificamente às 
necessidades de bibliotecas, SAGE Business Cases é altamente 
interativa e facilmente acessível pelo corpo docente, além de 
proporcionar acesso instantâneo e permanente à propriedade 
intelectual, em vez do tradicional modelo de aquisição de 
casos individuais. 
A ferramenta SAGE Business Cases foi desenvolvida para 
envolver os alunos na aplicação de conceitos fundamentais à 
prática por meio do uso de exemplos extraídos do ambiente 
empresarial global. Oferecida na plataforma de biblioteca digital 
da SAGE, SAGE Knowledge, nossa coleção completa, com 
mais de 3 mil casos, é integrada aos conteúdos de livros, vídeos 
e obras de referência da SAGE, propiciando um rico ambiente 
acadêmico e aumentando a capacidade de fazer descobertas.

Exemplos de casos
• Marketing na música: Beyoncé: Diga o nome (da minha 

marca). Ao combinar arte e artista, estilo e substância, talento 
e beleza e negócios e vida, você chega à marca chamada 
Beyoncé. Seus fãs a chamam de Queen Bey e sua identidade 
de marca é a “Rainha do Pop”. O sucesso de Beyoncé, no 
entanto, não se resume apenas a seu trabalho como artista. 
Beyoncé é um negócio e uma marca global, com recordes 
de vendas, turnês individuais e colaborativas, filmes, contratos 
de patrocínio, uma empresa de entretenimento e coleções 
de moda que resultaram na venda de mais de 100 milhões 
de discos e na construção de um patrimônio líquido de 
US$ 350 milhões. Esse caso analisa como Beyoncé construiu 
sua marca e conseguiu transformar desafios em oportunidades 
de fortalecimento da marca.

• Mercado Central de Produtores de Carlisle: Lições 
aprendidas com um empreendimento social. Esse caso 
documenta a história de um empreendimento social trissetorial 
que fracassou devido à dificuldade para encontrar um ponto 
de equilíbrio entre objetivos econômicos, sociais e ambientais. 
Os complexos processos associados ao desenvolvimento 
empresarial proporcionam aos alunos perspectivas aguçadas 
sobre os desafios de obter o comprometimento de partes 
interessadas multissetoriais, organizar esses atores e 
implementar um empreendimento fundamentado em uma visão 
e missão voltadas para o aumento e manutenção sustentável 
de benefícios para a comunidade como um todo.

• Ascenção na liderança: A jornada acadêmica de uma 
mulher dos Apalaches. Esse caso relata a jornada de uma 
mulher dos Apalaches até uma posição de liderança acadêmica 
em uma pequena faculdade comunitária. Ao contar sua história, 
o caso ilustra os desafios pessoais e sucessos que as mulheres 
da comunidade dos Apalaches podem vivenciar ao assumir 
funções de liderança.

Exemplo de uso da coleção 
SAGE Business Cases
Curso: Empreendedorismo Social
Descrição: O projeto de avaliação semestral de uma 
aluna é criar uma proposta de empreendimento para uma 
startup empresarial ecológica fictícia. Ela consulta a série 
de casos de Impacto Social e Sustentabilidade da coleção 
SAGE Business Cases para
• Encontrar detalhes sobre como empresas ecológicas 

reais começam
• Reunir ideias para a elaboração do seu próprio plano 

de negócios
• Pesquisar a ampla variedade de empreendimentos 

de cunho social.

sk.sagepub.com/cases

Essa é uma excelente alternativa à 
ferramenta Harvard Case Studies, que 
tem sido notoriamente problemática 
em questões de licenciamento 
para bibliotecas. A coleção oferece 
acesso fácil em todo o campus 
sem nenhuma complicação em 
termos de licenciamento.

— The Charleston Advisor
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SAGE Originals
Centrados nas tendências e mudanças mais recentes, nossos casos SAGE Originals 
são exclusivos para usuários da coleção SAGE Business Cases. Esses casos 
revisados por especialistas em esquema duplo-cego incluem notas didáticas e 
perguntas para discussão. O pacote SAGE Originals também inclui nossa crescente 
lista de coleções de séries de casos selecionados. 

Parceiros
Além dos casos encomendados para o pacote SAGE Originals, nossas 
coleções incluem casos de 20 instituições e associações de renome mundial, 
entre as quais

• Yale School of Management, Yale University, USA
• Kellogg School of Management, Northwestern University, USA
• The Berkeley-Haas Case Series, Haas School of Business, University of California, 

Berkeley, USA
• NOVO EM 2019! The Electronic Hallway at the University of Washington 

Evans School of Public Policy and Governance, USA
• NOVO EM 2019! Journal of Information Technology Teaching Cases, UK
• University of Zurich, Swiss Chinese Case Study Center, Switzerland

Para ver nossa lista completa de parceiros de conteúdo, acesse
sk.sagepub.com/business-case-partners

ACESSO ILIMITADO A MAIS DE TRÊS MIL CASOS!

sagepub.com/sage-business-management

cut to 
the case



Por meio de nossos relacionamentos de longa data com a comunidade 
acadêmica e da nossa experiência na oferta de produtos para fins 
pedagógicos e de pesquisa, reconhecemos os desafios enfrentados 
por instituições de ensino superior, incluindo o acesso eletrônico fácil e 
imediato a recursos de conteúdo essenciais. A plataforma Technologies 
for Learning and Research é a concretização do nosso empenho em 
apoiar docentes e bibliotecários na superação desses desafios.

Technologies for 
Learning & Research



36

Serviços de hospedagem de dados
Com uma integração ininterrupta e segura de dados, o repositório 
Data Planet facilita o armazenamento, a acessibilidade, 
a usabilidade, a manutenção e o arquivamento de dados 
estatísticos provenientes tanto de terceiros como diretamente 
de pesquisadores. 

Consulte a página 29 para obter mais informações.

Gestão de ativos digitais
Desenvolvida pela Adam Matthew, a plataforma Quartex foi 
concebida especificamente para permitir que bibliotecas e 
instituições curadoras de acervos mostrem suas coleções 
exclusivas de materiais de fonte primária. Trata-se de uma 
solução hospedada e inovadora desenvolvida com tecnologias 
de código aberto. 

Serviços de biblioteca
Agora uma empresa SAGE, a Lean Library e seus premiados 
produtos promovem o valor da biblioteca acadêmica junto aos 
clientes e incorporam os serviços de biblioteca diretamente ao 
fluxo de trabalho dos usuários por meio de seu navegador da 
web – onde e sempre que esses serviços são necessários. 

Consulte a página 40 para obter mais informações.

Nossa carteira de produtos e serviços

sagepub.com/technologies

light up your library
leanlibrary.com

Gestão de recursos didáticos
Agora uma empresa SAGE, a Talis ajuda a conectar o ensino 
e a aprendizagem. Sua plataforma de ensino e aprendizagem 
empresarial, Talis Aspire, é um sistema de gestão de lista de 
recursos para bibliotecas acadêmicas, permitindo que essas 
instituições gerenciem múltiplas listas de leitura de cursos, 
conectem professores e alunos a acervos relevantes da biblioteca 
e adotem decisões de compra eficientes.

Consulte a página 39 para obter mais informações.
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Listas de leitura
Melhore as experiências de aprendizado dos seus alunos e reforce 
suas estratégias de ensino e aprendizado. Você também pode 
gerar grandes eficiências de fluxo de trabalho em todas as áreas 
da sua instituição. Simplificamos a criação e gestão de listas de 
recursos que se integram totalmente aos seus sistemas atuais. 
Ao mesmo tempo, disponibilizamos poderosas funcionalidades 
administrativas à biblioteca.

Cinco razões para escolher listas de leitura da ferramenta 
Talis Aspire:
• Criação automática de marcadores: Rápida, simples 

e precisa
• Verificação de edição: Acesse as obras mais recentes
• Integração a sistemas existentes: Transparente e em 

tempo real
• Armazenamento em nuvem: Libere seu tempo e seus recursos
• Análises integradas: Rastreie, otimize e alcance suas metas.

Conteúdos digitalizados
Ajudamos universidades e bibliotecas a prestar serviços de 
digitalização simples, eficientes e que cumprem todas as normas 
aplicáveis. Facilitamos a entrega rápida de materiais digitalizados 
para acadêmicos e alunos onde e quando eles precisam. 
Para sua maior tranquilidade, todos os materiais são fornecidos 
em conformidade com a proteção de direitos autorais.

Cinco razões para escolher conteúdos digitalizados 
da plataforma Talis Aspire:
• Solicitações a qualquer hora e em qualquer lugar: 

Economize tempo e evite erros
• Verificação automática de liberação de direitos autorais: 

Obtenha decisões instantâneas sobre permissões
• Capacidade de armazenamento ilimitada: Deixe a nuvem 

fazer o trabalho
• Reprodutor de conteúdos flexível: Melhore a experiência 

do aluno
• Análises integradas: Rastreie, otimize e alcance suas metas.

Mostre seus recursos
A plataforma Talis Aspire permite que

• Bibliotecários aumentem a visibilidade de recursos de 
biblioteca licenciados, de acesso livre e impressos, entre 
outras características, para docentes e criadores de 
materiais didáticos.

• Docentes obtenham mais informações sobre o envolvimento 
dos alunos com os materiais de aula/programáticos.

O provedor de tecnologia de biblioteca Talis agora 
faz parte da família SAGE. A ferramenta Talis 
Aspire, nosso produto principal, consiste em um 
sistema de gestão de listas de recursos didáticos 
que é utilizado por mais de um milhão de alunos 
em mais de 100 universidades de oito países – e 
esse número não para de crescer. Além de se 
integrar a todos os provedores de sistemas de 
biblioteca, essa poderosa solução é acessível 
a partir do sistema de gestão de aprendizagem 
ou VLE. A ferramenta também possibilita que 
bibliotecários apoiem o ensino eficaz e o impacto 
em sala de aula. 

A solução Talis Aspire oferece a 
oportunidade de atualização para um 
sistema funcionalmente diversificado 
e atrativo para os alunos de hoje, ao 
mesmo tempo em que se fundamenta 
em fluxos de trabalhos administrativos 
abrangentes e eficazes.

— Christine Middleton, 
Head of Academic Services, 

University of Nottingham

Para obter mais detalhes, envie 
um e-mail para info@talis.com 

ou acesse talis.com
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leanlibrary.com

“Most Impact Product” at Charleston 2017
“2017 Disruptor Zone” at London Information Online

Ilumine a sua biblioteca
Lean Library, agora uma empresa SAGE, presta serviços 
de biblioteca integrados ao fluxo de trabalho de seus clientes, 
onde quer que estejam. 

Criado por bibliotecários para bibliotecários, nosso poderoso 
plug-in de navegador soluciona problemas de acesso e fornece 
conteúdos ao usuário como e quando eles são necessários – 
ao mesmo tempo em que protege a privacidade dos clientes 
e promove a marca da sua biblioteca. 

A Lean Library oferece três soluções para os desafios comuns 
enfrentados por bibliotecários e usuários. Juntas, essas soluções 
impulsionam o uso de recursos de biblioteca e, ao mesmo tempo, 
aumentam sua visibilidade junto aos clientes com a mensagem 
certa no momento adequado.

Acesso. Assistência. Alternativas.
Encontre as soluções certas para desafios comuns na era digital: 

• Library Acess (Acesso Library): simplifica o acesso 
de pesquisadores a recursos eletrônicos assinados, 
independentemente de estarem trabalhando no campus 
ou em casa

• Library Assist (Assistência Library): promove o valor da 
sua biblioteca por meio da presença com identificação da 
marca no navegador dos clientes, além de permitir a entrega 
de comunicações específicas diretamente em seus fluxos 
de trabalho

• Library Alternatives (Alternativas Library): oferece rotas legais 
alternativas para ter acesso a textos completos quando os 
clientes se deparam com barreiras.

Acesse informações sem sacrificar 
a privacidade
A Lean Library está comprometida com a privacidade, não retém 
dados de clientes e cumpre integralmente o Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados (GDPR, na sigla em inglês).

Transição simples
A tecnologia pronta para uso da Lean Library permite que você 
e seus clientes façam a transição para uma melhor comunicação 
e acesso sem tempo de inatividade. 

Após a instalação, os clientes simplesmente baixam a extensão 
uma única vez para obter acesso aos recursos da biblioteca a 
qualquer momento.

A Lean Library simplificou 
substancialmente o processo de 
obtenção de acesso a recursos 
eletrônicos licenciados de bibliotecas 
fora do campus para usuários 
que ignoram nossa ferramenta 
de descoberta e acessam 
diretamente sites de fornecedores 
ou que encontram conteúdos em 
mecanismos de pesquisa.

— Tim O’Neill, University 
of Manchester



Descubra coleções de fontes primárias digitais premiadas no campo 
das ciências humanas e sociais. A Adam Matthew Digital trabalha 
em estreita colaboração com os principais curadores de acervos 
internacionais para selecionar, digitalizar e publicar suas coleções 
exclusivas. Entre os materiais digitalizados estão manuscritos, 
vídeos, registros governamentais, fotografias, jornais, mapas, 
áudios, obras de arte e diversos outros conteúdos. Mais de 60 títulos 
interdisciplinares oferecem oportunidades fascinantes de pesquisa e 
ensino para estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores 
e acadêmicos.
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Principais recursos
A Adam Matthew oferece uma ampla variedade de recursos 
interativos sob medida para promover o envolvimento em sala 
de aula e o uso pelos alunos.

Exclusivo reconhecimento de texto 
manuscrito (HTR)
HTR é uma tecnologia de pesquisa inovadora que utiliza 
inteligência artificial para fornecer resultados de pesquisa de 
texto completo em material manuscrito. Disponível em recursos 
selecionados da Adam Matthew, o aplicativo HTR usa algoritmos 
complexos para determinar possíveis combinações de caracteres 
em documentos manuscritos, transformando a descoberta de 
manuscritos para estudantes e acadêmicos.

Visualização de dados
Ferramentas de visualização permitem o acesso a dados 
coletados em décadas de pesquisas, compilados por estudiosos 
renomados em seus respectivos campos. Da produção e 
consumo global de energia a preços de commodities e dados 
de migração, cada uma dessas poderosas ferramentas oferece 
oportunidades ilimitadas de ensino e estudo.

Mapeamento
Rotas comerciais, impérios globais, o crescimento de Londres, 
campos de batalha e diversos outros temas podem ser explorados 
com mapas interativos de ponta.

Visualizador de objetos em 360°
Artefatos históricos ganham vida por meio de um visualizador 
com 360° de rotação, permitindo o “manuseio” a curta distância 
de matérias-primas e objetos. Entre os itens estão lembranças 
provenientes das primeiras Feiras Mundiais, equipamentos 
militares da Primeira Guerra Mundial e invenções vitorianas 
que mostram o desenvolvimento de imagens em movimento.

• Estados Unidos da América 
na Segunda Guerra Mundial
Histórias Orais e Relatos Pessoais

• América Colonial
Módulo V: Crescimento, Comércio e Desenvolvimento

• Companhia das Índias Orientais
Módulo III: Registros da China, Japão e Oriente Médio

• Etnomusicologia
Gravações Globais em Campo

• Alimentos e Bebidas na História
Módulo I

• Jornais de Serviço da Segunda Guerra Mundial
Módulo II

• Sexo e Sexualidade
Coleções de Pesquisa da Biblioteca do Instituto Kinsey 
e Coleções Especiais

• Arquivo do Complexo Shakespeare’s Globe
Teatros, Atores e Apresentações

• Socialismo em Filme
Módulo III: Cultura e Sociedade

NOVO EM 2019

Explore mais detalhadamente as coleções e 
solicite um teste gratuito em amdigital.co.uk
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reach 
new 

heights

cut to the case

guilt-free 
binge 

watching

talk data 
to me

A SAGE está empenhada em ajudar nossos parceiros bibliotecários 
após qualquer venda. Fornecemos

• Listas de verificação de descoberta

• Materiais promocionais digitais e impressos

•  Treinamentos personalizados em tempo real por webinar

Estamos aqui para você!

Para obter mais informações, visite sagepub.com/librarians

Discoverability checklistMake sure that your users can easily locate, download, 

and use Lean Library by following these simple steps:Adding Lean Library to your library 
websites and promotional material a List Lean Library on your library site

• We recommend listing it under pages like services and 

tools, how to use the library pages, or off-campus access.

 a  Use the recommended production description
• Lean Library puts the library right into your research 

workflow. This browser plug-in allows for easy access to 

library e-resources anywhere, anytime. It also allows the 

library to share important messages with you and help you 

find alternative, legal access to journals and eBooks that 

hit a paywall.
 a Appoint a “super user” to trail others to use the tool

• View and dowload support material >>
• Promote the extension to your patrons with the 

communication materials and examples >>
• Features include: release cycle for updates, help center, 

manuals, and communication material.
• Significant increase in usage and discoverability for those 

libraries that urge users to download a Download Lean Library on library-issued laptops 

and computers
• Help all users benefit from Lean Library by downloading 

the extension: leanlibrary.com/download >>
 a Set up the Lean Library products to ensure they 

work for your library• Configure the extension with help from individual 

manuals for Library Access, Library Alternatives, and 

Library Assist >> a Add the Lean Library LibGuide to your library’s collection

For questions or suggestions about the 
discoverability of Lean Library in your library, 

or to request print brochures or other materials, 

please contact us at
leanlibrary@sagepub.com

light up 
your 

library
leanlibrary.com

light up your library

leanlibrary.com

For help with your research visit

sk.sagepub.com

love at
first cite
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