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Produtos digitais SAGE em 2016

Durante 50 anos, a SAGE tem ajudado a transmitir informações e educar uma comunidade global de 
acadêmicos, profissionais liberais, pesquisadores e estudantes, publicando pesquisas e conteúdo de 
ensino inovador e de alta qualidade. Atualmente, lançamos mais de 850 publicações e mais de 800 
novos livros por ano, além de uma gama crescente de produtos para bibliotecas em uma ampla faixa de 
assuntos, abrangendo ciências sociais, negócios, ciências, ciências humanas, tecnologia e medicina.   

Novo em 2016:
•   SAGE Video - nossas coleções de vídeos para distribuição estão se expandindo por todas 

as ciências sociais, incluindo agora Administração e Negócios; Psicologia e Política; e Relações 
Internacionais.

•   SAGE Research Methods Video - com lançamento no início do próximo ano, esta coleção 
educacional com mais de 120 horas foi projetada para oferecer métodos de pesquisa, estatística e 
avaliação.

•   SAGE Business Cases - a primeira coleção digital de casos adaptada para as necessidades de 
uma biblioteca - irá proporcionar a bibliotecários, estudantes e professores mais de 1.000 casos 
para enriquecer seus currículos.

Mantenha-se conectado! @SAGElibrarynews

Saiba mais!
Se desejar uma lista completa de títulos de 
quaisquer produtos relacionados neste catálogo, 
ou se tiver alguma dúvida sobre produtos digitais 
SAGE, entre em contato com seu representante 
de vendas regional. 

 

Europa, Oriente Médio e África: 
journalsales@sagepub.co.uk

Estados Unidos e Canadá: 
librarysales@sagepub.com

Sul da Ásia: Mukesh Jain,  
mukesh.jain@sagepub.co.uk

Ásia-Pacífico:  
Vendas e marketing de biblioteca,  
apac-librarysales@sagepub.co.uk

América Latina, Sul: Analu Sant’Anna,  
analu.santanna@sagepub.com

América Latina, Norte e Caribe: Efrén Ricardéz, 
efren.ricardez@sagepub.com

Solicite hoje mesmo 
um teste GRÁTIS 
de 30 dias ou visite 
sagepub.com/trial
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Publicações
Com um portfólio que inclui mais de 850 publicações, a SAGE 
tem orgulho de ser líder no mercado (por números de publicações 
qualificadas*) em Criminologia e Ciência Penal, Educação Especial, 
Relações Internacionais e Questões Sociais e Trabalhistas, Ciências 
Sociais-Interdisciplinar, Sociologia e Estudos Urbanos.
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Conteúdo 
Abrangência internacional • Revisado por 
especialistas Alta qualidade • Conteúdo 
interdisciplinar da publicação 
•  Alto impacto - aproximadamente 65% do conteúdo das 

publicações SAGE foi classificado pelo Citation Reports 
2014® (Thomson Reuters, 2015).

•  Acadêmico e profissional - pesquisas publicadas em 
parceria com mais de 350 importantes instituições.

•  Interdisciplinar - excepcional cobertura didática 
abrangendo humanidades; ciências sociais; ciências, 
tecnologia e medicina.

Disponibilidade 
Indexação consistente da publicação • Alta 
visibilidade
•  Serviços de busca - todas as publicações SAGE são 

indexadas no Summon (ProQuest), World Cat Discovery 
(OCLC), Primo Central (Ex Libris) e EDS (EBSCO).

•  e-Resource management services (ERM) - suprimentos 
mensais em conformidade com KBART (Knowledge Bases 
and Related Tools - Bases de Conhecimento e Ferramentas 
Correlatas) para todos os principais ERMs.

•  Bancos de dados por assunto - muitas publicações 
SAGE também estão incluídas em bancos de dados 
específicos multidisciplinares e ferramentas de busca, 
como PubMed, Scopus e muitos outros.

Acesso 
Premiada • Compatível com dispositivo móvel 
•  Acesso móvel - todos os sites de publicações em 

formato otimizado para dispositivo móvel; sistema 
de documentação móvel permite acesso fora das 
universidades.

•  Acesso de ex-alunos - ex-alunos registrados em 
bibliotecas de assinatura ou compra terão acesso  às 
publicações SAGE sem nenhum custo extra.

•  Ligação grátis de consulta entre as publicações - 
acesso GRÁTIS ao texto completo das referências citadas 
em todas as publicações hospedadas no HighWire Press.

Suporte 
Interativo • Voltado para o cliente
•  Suporte ao cliente - Equipe de representantes de contas 

exclusiva para ajudar nas consultas e renovações de 
produtos SAGE e ainda quaisquer dúvidas específicas de 
sua conta institucional.

•  Treinamento - guias do usuário, vídeos, e sessões de 
treinamento on-line ao vivo, destacando os recursos e 
funcionalidades, para bibliotecários e usuários finais.

•  Ferramentas orientadas para o uso - anúncios em 
banners on-line, widgets de busca e posters.

*Dados incluídos no Journal Citation Reports® 2014 (Thomson Reuters, 2015)

Título de Excelência Acadêmica da Choice Magazine 
online.sagepub.com
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*Dados incluídos no Journal Citation Reports® 2014 (Thomson Reuters, 2015)

Publicação de terapia 
endovascular 

Fator de Impacto*: 3.353
Avaliação: 19/60 em Doença 

vascular periférica

Ambiente e planejamento A 
Fator de Impacto*: 1.604

Avaliação: 19/76 em Geografia

Publicação Internacional de 
Imunopatologia e Farmacologia

Fator de Impacto*: 1.617
Avaliação: 49/75 em Patologia

OMEGA – Publicação 
de Morte e Morrer

Fator de Impacto*: 0.414
Avaliação: 109/129 em Psicologia, 

Multidisciplinar | 37/38 em 
Ciências Sociais, Biomédica

Novos títulos em SAGE Premier para 2016

SAGE Premier 

Elaborado em conjunto/para bibliotecários 
• Grandes economias no preço de lista de 
publicações individuais!

✓   Acesso eletrônico a mais de 820 publicações revisadas por 
especialistas (mais de 600.000 artigos)

✓  Propriedade de conteúdo para conteúdo assinado publicado 
pela SAGE durante o prazo do contrato

✓  Acesso complementar retroativo a 1999 (onde disponível) 
enquanto uma assinatura for mantida

✓  Novo conteúdo de qualidade adicionado anualmente ao 
pacote

Saiba mais sobre SAGE Premier em sagepub.com/sage-premier
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*Atualmente, a SAGE localizou e disponibilizou em Publicações SAGE 98% do volume total esperado de edições de arquivos existentes

Pacote completo de arquivos aprofundados SAGE 

Assinatura • Propriedade do conteúdo • Opções flexíveis de aluguel e compra 

✓   Acesso eletrônico a mais de 520 arquivos aprofundados de publicações revisados por especialistas (mais de 680.000 artigos)

✓  Propriedade de conteúdo com oportunidades de atualização e uma taxa mínima de hospedagem

✓  Cobertura desde a última edição de 1998 a partir do volume 1, edição 1* (conteúdo de 1999 até o presente incluído em  
uma assinatura SAGE Premier)

Precisa de mais incentivos?

✓  Economize espaço na estante e o custo de manter uma coleção impressa de publicações em sua biblioteca física

✓  Economize tempo permitindo que os usuários finais tenham acesso a conteúdo em qualquer local, com pesquisa flexível, 
navegação e capacidades de alerta

Pesquisa e análise de 
assistência médica

Primeira edição: 1944 
Fator de impacto*: 2.615

Ciências Políticas
Primeira edição: 1948 

Fator de impacto*: 0.40

Crônicas de Otologia, Rinologia 
e Laringologia

Primeira edição: 1897 
Fator de impacto*: 1.094

As CRÔNICAS da 
Academia Americana de 

Ciências Políticas e Sociais
Primeira edição: 1890 

Fator de impacto*: 1.606

Pacote parcial de arquivos retroativos SAGE
Esta oportunidade de propriedade de conteúdo irá completar sua coleção de conteúdo SAGE, oferecendo artigos publicados 
entre 1999 e 2009 em mais de 715 publicações.
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Publicações por área específica
Títulos incluídos em SAGE Premier e Pacote completo de arquivos retroativos SAGE também estão disponíveis em pacotes 
menores específicos por assunto.

Pacote de Ciências Humanas e Sociais:

S Acesso digital a 625 títulos 
59% indexados no JCR* 

B Acesso digital a 416 títulos de arquivos retroativos 

S Pacotes de assinatura:

✓  A assinatura inclui conteúdo atual, com acesso 
complementar retroativo a 1999 enquanto uma 
assinatura for mantida

B Pacotes de arquivos retroativos:

✓    Propriedade de conteúdo, com acesso a partir de 
1998 ao volume 1, edição 1**(onde disponível)

Pacote de Ciências da Saúde:

S Acesso digital a 237 títulos   
51% indexados no JCR*

B Acesso digital a 142 títulos de arquivos retroativos

Pacote de Medicina Clínica: 

S Acesso digital a 191 títulos  
57% indexados no JCR*

B Acesso digital a 98 títulos de arquivos retroativos

*Do Journal Citation Reports® 2014 (Thomson Reuters, 2015) 

**Atualmente, a SAGE localizou e disponibilizou nas Publicações SAGE 98% do volume total esperado de edições de arquivos retroativos.

Títulos STM também estão disponíveis em dois 
subpacotes:

Pacote de Ciência, Tecnologia e Medicina (STM):

S Acesso digital a 319 títulos  
65% indexados no JCR*

B Acesso digital a 199 títulos de arquivos retroativos
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Precisa de algo mais específico? 
A SAGE oferece 24 coleções por assunto das publicações mais populares, revisadas por especialistas:

*Do Journal Citation Reports® 2014 (Thomson Reuters, 2015)

•  Cardiologia e Medicina Cardiovascular 

•  Comunicação e Estudos de Mídia

•  Criminologia

•  Educação

•  Engenharia e Ciência dos Materiais

• Coleção IMechE 

•  Práticas e Serviços de Saúde

• Recursos Humanos

•  Administração e Estudos Organizacionais

• Médico-Legal

• Saúde Mental

• Neurologia

•  Enfermagem e Saúde Pública

•  Oncologia

•  Ortopedia e Medicina Esportiva

•  Medicina Paliativa e Cuidado de Doenças Crônicas

•  Pediatria

•  Farmacologia e Biomédica

• Ciências Políticas

•  Psicologia

•  Sociedade Real de Medicina

•  Sociologia

•  Teologia e Estudos Bíblicos

•  Estudos Urbanos e Planejamento

Encontre mais detalhes, incluindo listas de títulos, em sagepub.com/subjectcollections

Relações Humanas
Fator de Impacto*: 2.398 

Avaliação: 5/95 em Ciências 
Sociais, Interdisciplinar | 
35/185 em Administração

Análise sociológica 
americana

Fator de Impacto*: 4.390 
Avaliação: 1/142 

em Sociologia

Publicação de Fluxo Sanguíneo 
Cerebral e Metabolismo
Fator de Impacto*: 5.407 

Avaliação: 18/128 em Endocrinologia e 
Metabolismo | 9/68 em Hematologia | 

33/252 em Neurociência

Publicações sobre 
Esclerose Múltipla

Fator de Impacto*: 4.822 
Avaliação: 22/192 em 

Neurologia Clínica 
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*Do Journal Citation Reports® 2014 (Thomson Reuters, 2015)

✓  Acesso a 28 títulos—27 publicações (incluindo 3 publicações OA) e 
o Manual de Administração Prática

✓  Faixas focalizadas vão desde pesquisa primária a prática clínica, 
cobrindo tópicos desde medicina experimental até doenças venosas

✓  Mais de 50% incluídas no Journal Citation Reports® 2014 
(Thomson Reuters, 2015)

Os títulos principais da coleção incluem:

A coleção de publicações da Sociedade Real de Medicina

Arquivo retroativo

Esta coleção inclui 22 arquivos retroativos de publicações revisados por especialistas abrangendo mais de 121.000 
artigos. A compra ou aluguel deste pacote irá incluir acesso desde 1998 até o volume 1, primeira edição, de cada publicação 
(onde disponível).
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Coleção de Publicações IMechE
Publicado em conjunto com a Instituição de Engenheiros Mecânicos

✓  Acesso eletrônico a 18 prestigiosos títulos, incluindo Procedimentos em 16 partes do IMechE, bem como The Journal of 
Strain Analysis for Engineering Design e o International Journal of Engine Research 

✓   Básico para qualquer coleção de engenharia, abrangendo desde Força e Energia até Engenharia e Tecnologia Esportiva

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

Arquivo retroativo: 

O Arquivo de Procedimentos IMechE 1847 - 1998 contém algumas das pesquisas de engenharia mais influentes, muitas 
delas importantes até hoje. Uma ferramenta útil para engenheiros e historiadores sociais, este valioso recurso contém mais 
de 26.000 artigos e diagramas.

Parte A: Publicação de 
Força e Energia 

Fator de Impacto*: 0.645  
Avaliação: 93/130 em 
Engenharia, Mecânica

Parte B: Publicação de 
Engenharia, Fabricação 
Fator de Impacto*: 0.954

Avaliação: 28/40 em 
Engenharia, Fabricação 
| 66/130 em Engenharia, 

Mecânica

Parte C: Publicação de Ciência 
da Engenharia Mecânica
Fator de Impacto*: 0.560

Avaliação: 99/130 em 
Engenharia, Mecânica

Publicação de Análise de Tensão 
para Projeto de Engenharia

Fator de Impacto*: 0.909
Avaliação: 14/33 em Ciência 

dos Materiais, Caracterização e 
Testes | 71/130 em Engenharia, 
Mecânica | 94/137 em Mecânica
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Livros e 
Referência
Hospedando mais de 4.700 títulos, o SAGE Knowledge inclui uma ampla 
gama de eBooks SAGE e conteúdo eReference - incluindo monografias 
especializadas, manuais, séries, títulos de desenvolvimento profissional, 
estudos de casos e transmissão de vídeo - tornando-o a biblioteca digital 
mais avançada de ciências sociais para estudantes, pesquisadores  
e professores.



12

Por que SAGE Knowledge?
O SAGE Knowledge é a única plataforma eBook que possui 
“SAGE Recommends”, fornecendo links sugeridos para 
outros conteúdos SAGE, incluindo Métodos de pesquisa 
SAGE, Publicações SAGE e muito mais. Com lançamento 
previsto para 2016, a plataforma irá incluir coleções 
SAGE Vídeo adicionais e SAGE  Business Cases para 
uma experiência de pesquisa ainda mais abrangente! A 
plataforma oferece toda a flexibilidade e facilidade de uso 
esperada pelos usuários, além de utilização simultânea de 
títulos e nenhum gerenciamento de direitos digitais físicos, 
o que significa tranquilidade, mesmo muitos usuários 
estando no nosso site.

Novos recursos e funcionalidades  
• 185 títulos de livros adicionados 
• 30 títulos de referência adicionados 
•   SAGE Knowledge está se mudando para uma 

plataforma totalmente nova e aprimorada!
 •  Visualmente aperfeiçoada e compatível com 

todos os telefones celulares e tablets
 •  Integrado com SAGE Video incluindo links para 

conteúdo em vídeo relacionado
 •  Melhor capacidade de descoberta 
 •  Voltado para uma concepção moderna e útil

Disponibilidade e suporte
•  O conteúdo está disponível nos mais importantes 

mecanismos de busca em nível de título e capítulo

•  Registros MARC e relatórios COUNTER 4 estão disponíveis

•  DOIs estão registrados para cada título e capítulo e 
depositados em CrossRef

•  Materiais de treinamento incluem guias do usuário, vídeos, 
e sessões de treinamento on-line ao vivo destacando os 
recursos e funcionalidade para bibliotecários e usuários finais

sk.sagepub.com

Em 2015, SAGE Knowledge migrou para uma 
plataforma nova e unificada abrigando ainda 
mais conteúdo de ciências sociais, incluindo:

• livros
• referências
• vídeos
• casos de negócios
• navegador

NOVA PLATAFORMA!
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Conteúdo disponível no SAGE Knowledge...

Mais de 580 títulos imprescindíveis SAGE Reference e CQ Press Reference estão agora hospedados na 
plataforma SAGE Knowledge, proporcionando aos estudantes o lugar perfeito para iniciar suas pesquisas 
sobre tópicos chave em ciências sociais e comportamentais. 

Esses títulos de referência são amplos e profundos, apresentados em uma abordagem confiável, 
interdisciplinar e acessível, tornando-os ativos valiosos para estudantes e pesquisadores em qualquer 
parte do mundo.

•  Confiável - tópicos voltados para currículos são selecionados 
por equipes internacionais de especialistas em seus campos 
e redigidos por importantes acadêmicos. Os professores 
podem confiar em nosso conteúdo como o melhor que está 
acontecendo atualmente nas ciências sociais.

•  Conecta-se ao conteúdo mais relevante - Links para 
outras entradas; leituras recomendadas orientam ainda 
mais o leitor em sua jornada de pesquisa

•  Entradas assinadas rigorosas, confiáveis, que merecem 
citação e de fácil navegação 

Como o SAGE Reference e o CQ Press Reference 
apoiam a pesquisa?

• The SAGE Handbook of Digital Journalism

•  The SAGE Encyclopedia of Corporate Reputation

•  The SAGE Encyclopedia of Theory

•  The SAGE International Encyclopedia of Travel 
and Tourism

NOVO em 2016!

2015 Destacadas fontes de referência da RUSA 2014 Melhor referência de publicações para biblioteca
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SAGE Knowledge hospeda mais de 3.600 títulos 
cuidadosamente selecionados por autores 
categorizados focalizando tópicos de destaque 
em toda a área de ciências sociais. Estão 
incluídos títulos acadêmicos e complementares 
que contribuem para a base de conhecimento de 
estudantes e pesquisadores, livros fundamentais 
em áreas essenciais de pesquisa e debate, 
consultas acessíveis aos estudantes e inúmeros 
títulos profissionais práticos para o ensino.

Escolha a Coleção SAGE 
Knowledge adequada ao 
seu orçamento e às suas 
necessidades! 

Coleção completa - mais de 4.700 títulos

Coleção completa de eBooks - mais de 
3.600 títulos

Coleção completa de eReference - mais de 
580 títulos

Coleções por assunto:
• Administração e Negócios 
• Aconselhamento 
• Criminologia
• Educação
• Geografia
• Saúde e Assistência Social 
• Mídia e Comunicações 
• Política e Relações Internacionais
• Psicologia
• Sociologia

O Navegador SAGE é a ferramenta essencial na 
análise de literatura de ciências sociais. Hospedado 
no SAGE Knowledge, ele abrange mais de 300 tópicos 
e 10 áreas específicas, cada uma delas apresentada 
por acadêmicos de renome internacional. 

As leituras chave são selecionadas manualmente 
e contextualizadas por importantes especialistas 
em seus campos, oferecendo aos estudantes a 
confiança de que esses recursos são exatamente o 
que precisam para iniciar rapidamente sua pesquisa 
sobre a literatura e processo de análise relacionados. 
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Vídeo
Vídeo SAGE coleções de vídeo multimídia são desenvolvidas em 
parceria com importantes acadêmicos e profissionais liberais, incluindo 
muitos dos próprios autores da SAGE e parceiros acadêmicos, para 
apresentar vídeos pedagógicos atuais e pesquisa orientada dentro 
das ciências sociais.

Claro, acessível e envolvente, tanto 
em termos de conteúdo quanto 
visualmente

– Steve May, University of North Carolina
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O que é SAGE Video?
Um recurso facilmente acessível com mais de 400 
horas de coleções de vídeo multimídia de ciências 
sociais, criado para utilização em educação 
superior para apoiar as necessidades pedagógicas 
de ensino e aprendizado para alunos de graduação 
até o mais alto nível de pesquisa acadêmica. 
SAGE Video combina originalmente material 
apresentado e produzido com vídeos licenciados 
para proporcionar um completo recurso disciplinar 
para estudantes, professores e pesquisadores.

O que o SAGE Video faz?
Apoia estudantes de todos os níveis através de uma 
variedade de tipos de vídeo que podem ser usados em sala 
de aula, como prepação de aula, para leitura complementar 
ou em configurações de aprendizado on-line.
•  Documentários criativos sobre assuntos alinhados a 

tópicos essenciais de currículos
•  Estudos de casos em pesquisas clássicas e recém 

publicadas
•  Tutoriais ilustrando aplicações práticas de métodos 

e conceitos
•  Entrevistas com especialistas renomados em tópicos chave
•  Demonstrações de profissionais liberais de teorias e 

técnicas
•  Sequências para observação de profissionais liberais em 

ambientes profissionais da vida real
•  Breves definições de termos e conceitos chave

Agora disponível juntamente com todo 
nosso conteúdo de livros e referência 
on-line em SAGE Knowledge!

Lançamento em 2016
• Administração e Negócios
• Política e Relações Internacionais
• Psicologia

E ainda, Vídeo de métodos de Pesquisa SAGE,  
em breve na plataforma Métodos de Pesquisa SAGE.

Nossas coleções
•  Aconselhamento e Psicoterapia: 429 títulos
•  Educação: 466 títulos
• Mídia, Comunicação e Estudos Culturais: 521 títulos

AGORA DISPONÍVEL!
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Nosso programa de vídeo foi desen volvido 
em parceria com renomados orientadores 
de bibliotecas de todo o mundo e cada 
coleção é supervisionada por um conselho 
editorial internacional.

Recursos e Benefícios
•  Coleções de vídeo disponíveis para aluguel ou compra vitalícia

•  Provisão de registros MARC, resumos, feeds ERM e indexação 
de serviços de pesquisa de texto completo

•  Projeto ágil móvel compatível com estudantes em movimento

•  Sugestões de conteúdo relacionado em vídeos, livros e títulos 
de referência para oferecer uma leitura complementar 

•  Vídeos facilmente integrados em sistemas e sites de 
administração de cursos 

•  Botões de função, closed caption e transcrições completas 
para cada vídeo para apoiar as necessidades de acessibilidade

•  A maioria dos vídeos de cada coleção são exclusivos da SAGE, 
incluindo produções novas e originais

•  Todos os vídeos estão disponíveis globalmente

•  Contribuições de nossos editores e autores de livros e 
publicações em todo o mundo

Estou realmente impres sionado 
com a qualidade do site

– Scott Buckler, University of Worcester



18

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

Parceiros licenciados
SAGE Video inclui filmes premiados e documentários 
criativos escolhidos cuidadosamente dos parceiros a 
seguir e outros parceiros para se adequar ao escopo 
de cada coleção:

Verifique nosso trabalho com 
importantes acadêmicos e 
profissionais liberais para criar 
novas e exclusivas produções de 
vídeo SAGE

sagepub.com/video

Informações extremamente importantes 
explicadas de modo que possam ser 
entendidas... Uma excelente adição para 
minha fonte de vídeos.

– Bill Howe, Connecticut 
Departamento de Educação

Uma lista impressionante de recursos.

– Emmy van Deurzen, New School of 
Psychotherapy and Counselling, Londres

Fácil de usar… estou muito impressionado 
com a coleção de vídeo. Existem 
muitas opções para uso de professores, 
especialistas clínicos e pesquisadores.

– Ed Donnerstein, University of Arizona

O que pensam os acadêmicos?
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Reprodutor de vídeo de fácil utilização
Facilidade de uso e acessibilidade são a essência dos nossos 
programas em vídeo. A funcionalidade atende as necessidades 
de estudantes e professores dentro e fora das salas de aula e os 
vídeos podem ser facilmente integrados aos sistemas de gestão de 
aprendizado e apresentações.

Crie um clipe 
com uma URL 

exclusiva 

HTML5 
player

Acelerar ou 
desacelerar 
a execução, 

legenda, alterar 
o tamanho 
do vídeo 

Mencione, 
compartilhe via e-mail 
ou mídia social, salve 

para uma lista de 
execução ou copie o 

código HTML em uma 
página da Internet 

Mova 
para um 

segmento 
diferente 
do vídeo 

Transcrição 
com rolagem 
automática, 

possibilidade 
de busca e 
download 

Acesso a 
teclas de 
funções
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Resumo e 
metadados 
detalhados

Miniatura de vídeo 
continua sendo 

executada quando 
o usuário rola a 

página para baixo 

Links para 
conteúdo 

relacionado 
sugerido na 
plataforma

Barra de 
ferramentas 

flutuante 

Não perca o SAGE Research Methods Video! p24
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Métodos de 
Pesquisa
SAGE Research Methods é a biblioteca de métodos abrangente com 
mais de 1.000 livros, trabalhos de referência e artigos publicados; 
mais de 550 casos de estudo de projetos de pesquisa reais; 120 
conjuntos de dados de ensino para ajudar os estudantes a dominarem 
a análise de dados através de demonstrações práticas e, em breve, 
uma coleção de mais de 120 horas de vídeos educativos que irá conter 
métodos de pesquisa, estatística e avaliação. Os recursos abrangem 
cada aspecto das habilidades de pesquisa e podem ajudá-lo a apoiar 
estudantes e pesquisadores através de cada etapa do processo  
de pesquisa. 
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Quais são os métodos 
de pesquisa e por que 
eles são importantes?
Métodos de Pesquisa são as ferramentas usadas na 
condução de pesquisas. Habilidades de pesquisa 
de aprendizado são cada vez mais importantes para 
todos os estudantes, não apenas para aqueles que 
vão em busca de estudo de pós-graduação ou buscam 
uma carreira acadêmica, já que os empregadores 
valorizam estudantes formados que possam realizar 
pesquisa de mercado, entendam de estatística e 
avaliem de modo crítico fontes de informação. 

O que os SAGE Research 
Methods fazem?
•  Apoiam os estudantes em cursos de métodos de pesquisa, 

estatística ou na avaliação de cursos de condução de 
projetos de pesquisa, fornecendo conteúdo educacional 
para cada etapa do processo de pesquisa

•  Auxiliam na pesquisa dos professores fornecendo 
recursos básicos para ajudar na elaboração, execução e 
redação de pesquisa para as mais importantes publicações

•  Auxiliam nos métodos de pesquisa de ensino dos 
professores ao criar listas de leitura complementar para 
compartilhar com estudantes

•  Ajuda bibliotecários a ensinarem o domínio de 
informações, habilidades de pesquisa, análise de literatura 
e workshops de redação

Conteúdo e Recursos 
•  Mais de 1.000 títulos de renomados livros, publicações 

e conteúdo de referência da SAGE em Métodos de 
Pesquisa, Estatística e Avaliação

•  O Mapa de Métodos mostra como as condições e conceitos 
de métodos estão relacionados.

•  Listas de Métodos podem ser usadas para compilar livros 
selecionados, capítulos de livros e artigos de publicações 
para análise futura ou para compartilhar com seus colegas 
e alunos.

•  Inclui mais de 50 vídeos curtos educacionais apresentando 
pessoas de destaque em seus campos

SAGE Research Methods é 
um recurso excelente para 
pesquisadores e professores.   
Nenhuma biblioteca respeitá-
vel deveria existir sem ele!

– Dr Paul Baines, Professor de 
Marketing Político, Cranfield 

University, Reino Unido

Prêmio Magnum Opus Gold por Melhor Navegação 
Prêmio Apex pela Publicação "Única no Gênero" de Eletrônica e Web
Altamente recomendado para bibliotecas pela Choice
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Aprenda com histórias de pesquisa real
SAGE Research Methods Cases são histórias mostrando 
como projetos de pesquisa reais foram conduzidos. A 
coleção oferece mais de 550 casos de estudo, mostrando 
os desafios e os sucessos de se fazer pesquisa, escritos 
pelos próprios pesquisadores. Eles explicam por que 
os pesquisadores escolheram determinados métodos, 
como eles superam problemas em sua pesquisa e o que 
fariam diferente, observando o passado- as realidades 
da pesquisa que faltam em artigos publicados e livros 
de estudo.

Cada caso:
•  é revisto por especialistas
•  É apresentado com objetivos de aprendizado e questões 

para discussão
•  Pode ser usado como uma ferramenta de ensino para 

demonstrar um método em particular
•  Serve como inspiração para os estudantes que estão 

preparando seu próprio projeto de pesquisa

Domine as análises de dados através 
de práticas interativas
SAGE Research Methods Datasets é uma coleção de 120 
conjuntos de dados de ensino e guias educacionais que 
oferecem aos estudantes a oportunidade de aprender 
a análise de dados praticando eles mesmos. Estes 
conjuntos de dados contendo tópicos e envolvimento 
prático, indexado por método e tipo de dados, é otimizado 
para uso em exercícios de sala de aula em papéis para 
exame, poupando aos próprios professores horas de 
locaização de fontes e limpeza de dados. As decisões 
tomadas pelos pesquisadores ao analisar os dados 
podem parecer uma caixa preta para os estudantes 
- através de análises práticas usando dados reais do 
SAGE Research Methods Datasets, os estudantes podem 
agora observar como as decisões analíticas são tomadas, 
ajudando os estudantes a se tornarem pesquisadores 
confiantes.

•  Conjuntos de dados quantitativos são extraídos de 
pequisas e experimentos e vêm com instruções para 
analisar os dados no SPSS

•  Conjuntos de dados qualitativos são extraidos de 
projetos de pesquisa acadêmica, fornecendo pequenos 
exemplos a partir de entrevistas, grupos de discussão, 
fontes de documentação e muito mais, além de 
orientação sobre como abordar as análises

Título de Excelência Acadêmica da Choice Magazine 
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Conteúdo e Recursos 
•  Inclui tutoriais, vídeos de estudos de casos, entrevistas 

especializadas e muito mais

•  Abrange todos os aspectos do treinamento de habilidades 
de pesquisa e orienta os estudantes através de cada etapa 
do processo de pesquisa

•  Contém mais de 120 horas de conteúdo, 60% das quais 
exclusiva da SAGE

•  Os estudantes podem acessar o conteúdo a qualquer 
tempo e os instrutores podem incorporar vídeos em seus 
sistemas de administração de cursos

•  Inclui um curso introdutório completo de estatística de 
15 horas que os estudantes podem acessar sempre que 
necessário, assegurando o domínio dos conceitos

Apresenta métodos de pesquisa, 
estatística e avaliação
Todo bibliotecário já encontrou estudantes nervosos 
lutando com um documento ou projeto de pesquisa. 
Nós sabemos que os estudantes têm uma variedade 
de estilos preferidos de aprendizado e quando os 
estudantes já estão sobrecarregados pela quantidade 
de livros ou artigos de jornal necessários para ler e 
entender seus documentos, mais recursos baseados 
em texto podem não representar as ferramentas de 
instrução mais efetivas. SAGE Research Methods 
Video pode ajudar seus estudantes a aprender as 
habilidades de pesquisa assistindo e ouvindo, podendo 
ajudar sua capacidade de ensinar oferecendo métodos 
de pesquisa importantes e lições de estatística 
fornecendo conteúdo visual interativo e envolvente.

sageresearchmethods.com

Lançamento 
em 2016!

Solicite agora um teste 
gratuito de 30 dias em 
sagepub.com/trial
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Administração  
e Negócios
SAGE Business & Management atende às crescentes mudanças 
nas necessidades de estudantes, professores, pesquisadores e 
bibliotecários para mantê-los atualizados com os estudos de 
adminsitração e negócios. Com uma variedade de diferentes formatos, 
incluindo relatórios detalhados, dados para download, estudos de 
casos e vídeos, os recursos SAGE criam uma experiência visual 
altamente interativa que conduz facilmente até mesmo pesquisadores 
iniciantes através do processo de pesquisa de negócios. SAGE 
Business & Management é o conjunto definitivo para todos os 
pesquisadores de negócios.
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Orientando os estudantes 
nos tópicos chave de 
administração e negócios
SAGE Business Researcher proporciona aos estudantes 
uma ampla visão das questões atuais de administração e 
negócios, à medida que iniciam sua jornada de pesquisa. 
Com cobertura sucinta, oportuna e de fácil entendimento, 
oferece uma visão completa - desde resumos executivos, 
sinopses históricas, avaliação da situação atual, debates 
importantes e uma projeção das questões para o futuro 
- complementado com links para outros recursos 
acadêmicos e conteúdo relacionado sugerido.

Além de relatórios equilibrados e rigorosos, o SAGE Business 
Researcher também oferece:

•  Dados para download para análise independente 

•  Comentários de especialistas que ilustram os dois lados da 
questão

•  Breves explorações de importantes questões relacionadas, 
acrescentando profundidade e dimensão ao tópico

•  Cronologia e bibliografias para orientar 
futuras pesquisas de estudantes

Mais completo do que jornais ou artigos de revistas e 
mais atual do que publicações acadêmicas e trabalhos 
de consulta, o SAGE Business Researcher permite aos 
estudantes visualizar o problema de seu interesse em seu 
contexto adequado. 

businessresearcher.sagepub.com

Solicite agora um 
teste grátis de 30 
dias em  
sagepub.com/trial
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Leve o mundo real para a sala de aula
Estudantes e professores de administração utilizam os 
casos em praticamente todas as instituições do mundo. 
SAGE Business Cases —a primeira coleção digital de 
casos adaptada para as necessidades de uma biblioteca 
- irá oferecer a bibliotecários, estudantes e professores 
mais de 1.000 casos para enriquecer seus currículos. 
Oferecido em plataforma de biblioteca digital da SAGE, 
SAGE Knowledge, esses casos são integrados com as 
publicações, livros, vídeos e conteúdo de referência, 
permitindo um rico ambiente acadêmico e ampliando 
as possibilidades de busca. Esta coleção traz consigo 
casos analisados por especialistas selecionados 
de uma variedade de fontes, inclusive importantes 
universidades e parceiros associados, para atender às 
necessidades de professosres e estudantes de negócios, 
internacionalmente.

No lançamento, o SAGE Business Cases irá consistir de 
1.000 casos e alcançará mais de 2.500 até 2018. Recursos 
especiais incluem:

•  Inúmeros tipos de casos que se ajustam a diferentes 
necessidades acadêmicas, desde pequena vinhetas para 
ilustração em sala de aula até casos de longas narrativas 
originárias de pesquisas de campo

•  Acesso em todo o campus oferece facilidades de busca para 
estudantes e professores para uso em cursos e pesquisa

•  Criticamente imparcial, atualizado e complementar a outros 
conteúdos SAGE de administração e negócios

•  Desenvolvido para provocar discussões e pesquisa posterior, 
a maioria dos casos irá incluir notas para ensino e questões 
para discussão, assegurando um uso eficiente em sala de 
aula

NOVO no início de 2016!

A SAGE se associou às seguintes instituições de renome 
mundial para levar até você SAGE Business Cases:
•  Georgetown University, Institute for the Study of Diplomacy, EUA
•  Pepperdine University Graziadio School of Business and 

Management, EUA
•  Kellogg School of Management, Northwestern University, EUA 
•  Society for Human Resource Management (SHRM), EUA
•  The Indian Institute of Management Ahmedabad (IIMA), Índia
•  Tsinghua University School of Economics and Management, China

Casos de amostra
•  The Pilates Gym: Empreendedorismo na Espanha em tempos 

difíceis
•  Women in Leadership (Mulheres na Liderança): Challenges 

for Daughters Taking Over Family Businesses (Desafios para 
filhas que assumem os negócios da família)

•  O vazamento de óleo da BP no Golfo do México
•  Oleoduto Chade-Camarões
•  Jornada do grupo BMW para liderança em práticas de 

desenvolvimento sustentável: Integrando projeto de 
engenharia e pensamento estratégico

•  Envolvimento do sentido dos consumidores para criação do 
posicionamento de marca única

•  The Pippin: Apple’s Failed Games Console
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SAGE Business Stats é o destino de pesquisadores de 
todos os níveis para encontrar estatísticas orientadas 
geograficamente e altamente detalhadas, para manter bem-
informadas as pesquisas de negócios. O site - hospedado 
na plataforma SAGE Stats - é ideal para estudantes e 
pesquisadores que criam planos de negócios e realizam 
um ampla variedade de avaliações de mercado.

Organizado por localização e data e apresentado através de 
uma interface intuitiva, inclui os seguintes tópicos: 
•  Divisões detalhadas por idade e raça 
•  Salários e emprego por setor
•  Níveis de renda familiar
•  Empresas novas e encerradas
•  Patentes e marcas comerciais
•  Vendas no varejo por setor 
•  Recursos de capital para empreendimentos

Encontrar dados estatísticos tornou-se sinônimo de sofrimento, 
mas não deveria ser assim.  Business Stats simplifica o 
processo fornecendo dados através de uma interface fácil 
de usar.  Os pesquisadores podem não somente encontrar 
exatamente o que precisam, mas fazê-lo com apenas alguns 
cliques, poupando seu tempo.  

Recursos principais
•  Oferece acesso on-line a mais de 4.000 séries de dados 

e mais de 300 milhões de pontos de dados, de fontes 
públicas e privadas

•  Inclui amplas estatísticas históricas e projetadas da Woods 
& Poole até 2050

•  Inclui estatísticas em nível de estado, município, área 
metropolina e códigos postais

•  Simplifica a pesquisa de estudantes sobre emprego e 
salário de empregados; grupos de faixa etária, populações 
por raça; renda familiar, entre muitos outros indicadores

•  Permite que os pesquisadores façam download de 
dados (disponível em formato Excel e CSV), mapas e outras 
visualizações para apresentações e análises avançadas

sagepub.com/sage-business-management

Agora disponível!
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Fontes 
Primárias
Descubra coleções digitais premiadas de fontes primárias para ciências 
humanas e sociais.  Originárias de importantes bibliotecas e arquivos 
de todo o mundo, essas coleções exclusivas abrangem uma ampla 
faixa de assuntos, desde documentos familiares do século XV até a 
história, política, literatura e cultura popular do século XX. Mais de 60 
títulos interdisciplinares oferecem pesquisa e oportunidades de ensino 
fascinantes para estudantes, pesquisadores e mestres graduados e 
pós-graduados.
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Vídeo
Palestras em vídeo oferecem orientação de especialistas sobre 
uma variedade de tópicos; em American History, 1493–1945 
(História da América, 1493 - 1945) os usuários podem assistir 
a uma palestra e depois encontrar os documentos de fonte 
primária discutidos na coleção.  As palestras apresentadas 
em vídeo cobrem tópicos que incluem:  George Washington, 
os Founding Brothers e Inheriting the Revolution. Além disso, 
filmes raros do início do século XX em Victorian Popular Culture, 
e em temas de tópicos entre os anos de 1950–1976 em Popular 
Culture in Britain and America também servem como um 
excelente recurso para auxiliar o ensino e o aprendizado. 

Objetos 360 Graus 
Visualize objetos históricos de todos os ângulos com o clique de 
um botão com as apresentações de objetos em 360 graus de 
Adam Matthew. Os itens incluem um antigo projetor Kinora da 
Cultura Popular Vitoriana, artefatos do Hooge Crater Museum 
de Ypres da Primeira Guerra Mundial: Experiências pessoais e 
produtos da marca Global Commodities.

Mapas
Explore mapas interativos e de alta resolução em muitas 
coleções de Adam Matthew: dos primeiros desenhos da costa 
da Austrália em Empire Online até a exploração de arquivos 
do governo britânico em Archives Direct por continentes 
selecionados.

Veja todas as coleções e solicite um teste grátis em amdigital.co.uk 

Novas coleções
•  Arquivos diretos: Middle East, 1971–1981 

Module 1, 1971–1974: 
The 1973 Arab-Israeli War and the Oil Crisis Module 
2,1975–1978: The Lebanese Civil War and the 
Camp David Accords 

•  Colonial America Module 2:  
Towards Revolution: Disputes and Origins 
of the Conflict 

•  Church Missionary Society Periodicals Module 2: 
Medical journals, Asian missions and the 
Historical Record 

•  Eighteenth-Century Drama: 
Censorship and the Stage 

•  Frontier Life: Borderlands and 
Colonial Encounters 

•  Theatre in Performance: the Folger 
Shakespeare Library Prompt Books 

•  The History of Mass Tourism 
•  World’s Fairs: A Global History of Expositions

NOVO em 2016!



Solicite um teste  GRÁTIS 
de 30 dias de quaisquer 
produtos apresentados 

neste catálogo 

sagepub.com/trial


