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A SAGE está empenhada em associar-se a bibliotecas para apoiar a disseminação do 
conhecimento e educar uma comunidade global. Nossa seleção crescente de produtos de 
livraria inclui arquivos, dados, casos práticos e vídeo. Além da produção de produtos de 
livraria, nos juntamos à comunidade bibliotecária na pesquisa dos padrões comportamentais 
dos clientes de bibliotecas, boas práticas para a catalogação e uso de metainformação, 
e para encontrar meios de valorizar os recursos juntos dos usuários finais. Estamos 
satisfeitos por termos disponíveis em nosso site ferramentas para apoiar você no uso e 
promoção de nossos produtos.

Para saber mais, visite sagepub.com/librarian-resource-center

Produtos Digitais SAGE 2017

Solicite um período de teste de 30 dias de qualquer produto incluso neste catálogo sagepub.com/trial
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Conteúdos
Journals página 3

Books & Reference página 11 

Video página 15

Research Methods página 21

Business & Management página 25

Fontes Princiias página 29

Contate-nos
Se você quer obter uma lista completa dos títulos 
para quaisquer produtos indicados neste catálogo, 
ou se tiver quaisquer dúvidas relacionadas com 
os produtos digitais SAGE, contate sua equipe de 
vendas regional.

Estados Unidos e Canadá: 
librarysales@sagepub.com

Europa, Oriente Médio e África: sagepub.
co.uk/contact-your-sales-rep

Sul da Ásia: 
Mukesh.Jain@sagepub.co.uk

Ásia-Pacífico: 
apac-librarysales@sagepub.co.uk

Sul da América Latina e Brasil: 
Bruno.Machado@sagepub.com 

Norte da América Latina e Caribe: 
Efren.Ricardez@sagepub.com
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Com um portfólio que inclui mais de 1.000 publicações, a SAGE 
tem orgulho em ser líder do mercado (por número de publicações 
ranqueadas*) em Criminologia e Penologia, Educação–Especial, 
Relações Internacionais e Trabalho, Questões Sociais, Ciências 
Sociais–Estudos Interdisciplinares, de Sociologia e Urbanos.



Nova plataforma, novo URL
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Conteúdo
Escopo internacional • Revisado por especialistas • Alta 
qualidade • Conteúdo interdisciplinary de periódicos

• Alto impacto—aproximadamente 55% das publicações da  
SAGE estão na Edição de 2016 do Journal Citation Reports 
(Fonte: Dados da Web of Science 2015).

• Acadêmico e profissional—a pesquisa é publicada em 
parceria com mais 400 sociedades de ponta.

• Interdisciplinar—cobertura excepcional de disciplinas 
que abrange ciências humanas; ciências sociais; ciência, 
tecnologia e medicina.

Suporte 
Interativo • Focado no cliente

• Apoio ao cliente—A SAGE oferece uma equipe dedicada 
de representantes de conta para dar suporte em dúvidas, 
renovações de produtos SAGE e quaisquer dúvidas específicas 
de sua conta institucional.

• Treinamento—manuais de utilização, vídeos e sessões de 
treinamento ao vivo online destacam as características e 
funcionalidades para bibliotecários e usuários finais.

• Ferramentas orientadoras da utilização—a plataforma 
características inclui anúncios online, widgets de pesquisa 
e cartazes.

Busca
Indexação de publicação consistente • Alta visibilidade

• Serviços de busca—todas as publicações SAGE estão 
indexadas em Summon (ProQuest), World Cat Discovery 
(OCLC), Primo Central (Ex Libris), e EDS (EBSCO).

• Serviços de gestão E-Resource (ERM)—as fontes semanais 
estão em cumprimento das KBART (Knowledge Bases and 
Related Tools) em todos os principais ERMs.

• Bases de dados da área de estudo—muitas publicações 
SAGE também incluídas em bases de dados específicas e 
ferramentas de busca, como PubMed, Scopus, e muitas mais.

Acesso
Plataforma online nova e melhorada

• Design reativo—oferecendo uma experiência harmoniosa no 
celular, tablet e ambiente de trabalho.

• Funcionalidades melhoradas—para buscar, navegar, ler e 
compartilhar.

• Indicadores melhorados—ajudam a identificar o impacto 
da pesquisa.

• Acesso a ex-alunos—os ex-alunos registrados nas bibliotecas 
inscritas ou adquirentes podem acessar os SAGE Journals 
sem custos adicionais.

journals.sagepub.com
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SAGE Premier
Desenvolvido com e para bibliotecários • Economia excepcional nos preços de tabela das publicações individuais!!

• Acesso digital a mais de 900 publicações revisadas por especialistas (mais de 745000 artigos)
• Acesso Perpétuo ao conteúdo publicado pela SAGE dentro do período de assinatura vigente no contrato
• Acesso retroativo até 1999 (quando disponível) enquanto a assinatura atual estiver ativa
• Novo conteúdo de qualidade adicionado anualmente ao pacote
• Conteúdo de alto impacto—Mais de 56% da coleção tem classificação**

Journal of Law, 
Medicine & Ethics

Fator de Impacto:* 1,613
Classificação: 31/149 
em Direito

Capacidades Perceptivas 
e Motoras

Fator de Impacto:* 0,618 
Classificação: 84/85
em Psicologia, Experimental

Relatórios de Saúde Pública

Fator de Impacto:* 1,737
Classificação: 77/173
em Saúde Pública, Ambiental 
e Ocupacional (SCI)

The Sociological Review

Fator de Impacto:* 1,102
Classificação: 59/142 
em Sociologia

Novos títulos em SAGE Premier para 2017

Saiba mais sobre SAGE Premier em 
sagepub.com/sage-premier
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Pacote SAGE Deep 
Backfile 
Assinatura • Acesso Perpétuo ao conteúdo • Opções de 
compra e aluguel flexíveis

• Acesso digital a mais de 560 publicações retroativas revisadas 
por especialistas (mais de 760.000 artigos)

• Acesso Perpétuo com possibilidade de upgrade e uma taxa 
de hospedagem mínima

• Cobertura desde a última edição de 1998 de volta ao volume 1,  
edição 1** (conteúdo de 1999 até ao presente incluso no pacote 
SAGE Premier)

Você precisa de mais incentivos?
• Economize em espaço e preço de manter uma coleção 

impressa de publicações em sua biblioteca física.
• Economize tempo permitindo aos usuários o acesso ao 

conteúdo de qualquer lugar, com recursos de pesquisa, 
navegação e alertas.

Pacote SAGE Shallow 
Backfile
Esta oportunidade de aquisiçao de direito ao acesso perpétuo 
completará sua coleção de conteúdo SAGE, oferecendo mais 
de 409.000 artigos publicados entre 1999 e 2009, de mais de 
755 publicações.

The ANNALS of the American 
Academy of Political 
and Social Science

Primeira Edição: 1890
Fator de Impacto:* 1,708

Applied Spectroscopy

Primeira Edição: 1946
Fator de Impacto:* 1,798

Annals of Otology, 
Rhinology, & Laryngology

Primeira Edição: 1897
Fator de Impacto:* 1,171

Journal of 
Management

Primeira Edição: 1975
Fator de Impacto:* 
6,051

Medical Care Research 
and Review

Primeira Edição: 1944
Fator de Impacto:* 2,675

Perspectives in Public Health

Primeira Edição: 1879
Fator de Impacto:* 0,987

*Dados da Edição de 2016 da Journal Citation Reports, Fonte: Dados Web of Science 2015.
**Atualmente, a SAGE localizou e disponibilizou no SAGE Journals 98% do volume esperado geral de edições backfile.
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Coleções por área do conhecimento
Os títulos inclusos no pacote SAGE Premier e SAGE Deep Backfile 
também estão disponíveis em pacotes menores e específicos.

Pacotes disponíveis

Pacote Ciências Humanas e Ciências Sociais

S Acesso digital a 660 títulos 
55 % catalogado na JCR*

B Acesso digital a 437 títulos backfile

Pacote Ciência, Tecnologia e Medicina (STM)

S Acesso digital a 368 títulos 
60% catalogado na JCR*

B Acesso digital a 213 títulos backfile

Os títulos STM também estão disponíveis em dois 
subpacotes

Pacote de Ciências da Saúde

S Acesso digital a 299 títulos 
59% catalogado na JCR*

B Acesso digital a 168 títulos backfile

Pacote Medicina Clínica

S Acesso digital a 213 títulos 
53% catalogado na JCR*

B Acesso digital a 104 títulos backfile

S Pacotes de Assinatura
A assinatura inclui conteúdo atual, com acesso 
adicional até 1999 enquanto a assinatura estiver ativa

B Pacotes Backfile
Direito Acesso Perpétuo ao Conteúdo, com acesso de 
1998 de volta ao Volume 1, edição 1** (quando disponível)
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Você precisa de algo mais específico?
A SAGE oferece 25 coleções por áreas do conhecimento das publicações mais populares 
e revisadas por especialistas, incluindo a nova Research Methods Collection, que inclui 27 
publicações, mais de 85% delas ranqueadas, e abrangendo mais de 19.000 artigos.

• Cardiologia e Medicina Cardiovascular
• Comunicação e Jornalismo
• Criminologia
• Ensino
• Engenharia e Ciências Materiais
• Práticas e Serviços de Saúde
• Recursos Humanos
• IMechE Collection 
• Estudos de Gestão e Organização
• Medicina Legal
• Saúde Mental
• Neurologia
• Enfermagem e Saúde Pública

• Oncologia
• Ortopedia e Medicina Esportiva
• Medicina Paliativa e Cuidados Crônicos
• Pediatria
• Farmacologia e Biomédica
• Política e Estudos Internacionais
• Psicologia
• Research Methods
• Royal Society of Medicine
• Sociologia
• Teologia e Estudos Bíblicos
• Estudos Urbanos e Planejamento

Relações Humanas

Fator de Impacto:* 2,619
Classificação: 37/192 em Gestão |  
4/95 em Ciências Sociais, 
Interdisciplinar

American Sociological Review

Fator de Impacto:* 3,989
Classificação: 2/142 em Sociologia

Journal of Cerebral Blood 
Flow & Metabolism

Fator de Impacto:* 4,929
Classificação: 41/256 em 
Neurociência | 22/133 em 
Endocrinologia e Metabolismo | 
14/70 em Hematologia

Statistical Methods in 
Medical Research

Fator de Impacto:* 4,634
Classificação: 1/123 em Estatística 
e Probabilidade | 4/88 Ciências 
e Serviços de Saúde | 1/20 em 
Informática Aplicada à Medicina

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

Novo em 2017!
Research Methods Collection

*Dados da Edição de 2016 da Journal Citation Reports, Fonte: Dados Web of Science 2015.
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The Royal Society of 
Medicine Journals
• Acesso a 28 títulos — 27 publicações (incluindo 3 publicações 

AL) e o Manual de Gestão de Prática
• Alternância entre pesquisa principal e prática clínica, 

abrangendo tópicos desde a medicina experimental até 
doenças venosas

• Mais de 50% abrangido na Edição de 2016 da Journal Citation 
Reports, Fonte: Dados Web of Science 2015.

Backfile
Acesso digital a mais de 22 publicações retroativas que abrangem 
mais de 127.000 artigos. A compra ou assinatura deste pacote 
incluirá o acesso desde 1998 de volta ao volume 1, edição 1**, 
de cada publicação (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 Proceedings of 

IMechE, dividido em 16 partes, bem como The Journal of 
Strain Analysis for Engineering Design e International Journal 
of Engine Research 

• Essencial para qualquer coleção de engenharia, indo desde 
Eletricidade e Energia até Engenharia do Esporte e Tecnologia

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

• Mais de 94% da coleção tem classificação*

Backfile
O IMechE Proceedings Archive 1847–1998 contém parte da 
pesquisa da pesquisa mais influente do mundo em engenharia,  
da qual ainda é muito relevante hoje em dia. Uma ferramenta 
útil para  engenheiros e também para historiadores sociais, este 
recurso valioso contém mais de 26.000 artigos e diagramas.

Parte C: Journal of Mechanical 
Engineering Science

Fator de Impacto:* 0,730
Classificação: 96/132 em 
Engenharia, Mecânica

The Journal of Strain Analysis 
for Engineering Design

Fator de Impacto:* 1,250
Classificação: 73/135 em Mecânica | 
56/132 em Engenharia, Mecânica | 
12/33 em Ciência dos Materiais, 
Caracterização e Testes

Parte A Journal of Power and Energy 
Fator de Impacto:* 0,689  
Classificação: 99/132 em 
Engenharia, Mecânica

PARTE B: Journal of 
Engineering Manufacture
Fator de Impacto:* 0,978
Classificação: 79/132 em 
Engenharia, Mecânica | 33/42 
em Engenharia, Produção

*Dados da Edição de 2016 da Journal Citation Reports, Fonte: Dados Web of Science 2015.
**Atualmente, a SAGE localizou e disponibilizou no SAGE Journals 98% do volume esperado geral de edições backfile.
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Com cerca de 5.000 títulos, a Sage Knowledge possui uma 
ampla variedade de livros e conteúdo referencial de prestígio - 
incluindo títulos acadêmicos, monografias, obras de referência, 
manuais, séries e títulos de desenvolvimento profissional, bem 
como casos práticos empresariais e vídeo em streaming – o que 
a torna a biblioteca digital referência em ciências sociais para 
alunos, pesquisadores e docentes. 
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SAGE Recomenda
SAGE Knowledge inclui a inovadora ferramenta “SAGE 
Recommends,” que disponibiliza links sugeridos para conteúdo 
relevante em todas as nossas plataformas, incluindo SAGE 
Research Methods, SAGE Journals, SAGE Business Cases, e 
SAGE Video, para que os usuários possam viver em primeira 
mão o conteúdo multimídia rico, acadêmico e inovador, bem 
como uma funcionalidade e busca melhoradas da plataforma. 

Plataforma melhorada
A plataforma oferece toda a flexibilidade e facilidade de uso 
que os usuários esperam, uso ilimitado simultâneo de todos os 
títulos, e sem gestão física de direitos digitais— garantindo assim 
paz de espírito, independentemente do número de usuários na 
plataforma.

Descoberta e Apoio
• O site suporta usuários em simultâneo ilimitados
• Estão disponíveis registros MARC e relatórios COUNTER
• DOIs são registrados para cada título e capítulo
• Os usuários têm a capacidade de criar listas de leitura 

personalizadas e salvar pesquisas específicas

sk.sagepub.com

Novas características e funcionalidade 
Desenvolvido em parceria com bibliotecários, 
corpo docente e alunos, SAGE Knowledge oferece 
características únicas e funcionalidades que facilitam e 
agilizam o acesso à informação desejada. Eis o que os 
alunos, o corpo docente e os funcionários da biblioteca 
podem esperar encontrar:

• Um site visualmente melhorado que também 
funciona com todos os celulares e tablets

• Resultado da pesquisa filtrados por tipo de 
conteúdo, data de publicação e área de estudo

• Opções de impressão e download de PDF ao nível 
do capítulo 

• Possibilidade de alterar o tamanho do texto com 
facilidade

• Opção de exportar dados de citação para 
administradores e citação comum

• Uma plataforma integrada que associa vídeos e 
conteúdoSAGE Video e SAGE Business Cases 
relacionados
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Fontes de Referência Excepcional 2016 da RUSA Melhor Referência Library's Journal 2015

Como o SAGE Reference e CQ Press 
Reference apoiam a pesquisa?
• Oficial—tópicos com base no currículo são selecionados 

por uma equipe internacional de especialistas em sua área e 
autorizados pelos principais acadêmicos. O corpo docente 
pode confiar que nosso conteúdo é o melhor do que há 
atualmente nas ciências sociais.

• Relaciona-se com o conteúdo mais relevante—links para 
outras entradas e leituras recomendadas orientam o leitor 
ainda mais em seu percurso de pesquisa.

• Entradas assinadas—são rigorosas, oficiais, citáveis e fáceis 
de navegar.

Há mais de 700 títulos obrigatórios SAGE Reference 
e CQ Press Reference na plataformaSAGE 
Knowledge oferecendo aos alunos o lugar perfeito 
para iniciar sua pesquisa sobre os principais 
tópicos das ciências sociais.

Estes títulos de referência são simultaneamente 
amplos e profundos, apresentados com uma 
abordagem oficial, interdisciplinar e acessível, 
guiando cada etapa do percurso de pesquisa em 
qualquer lugar do mundo.

Cerca de 250 novos manuais e títulos de referência em 
2017, incluindo: 

• The SAGE Handbook of Social Media
• The SAGE Encyclopedia of Communication 

Research Methods
• The BERA/SAGE Handbook of Educational Research
• The SAGE Encyclopedia of Psychology and Gender
• The SAGE Handbook of Industrial, Work & 

Organizational Psychology

NOVO EM 2017!

referência



Também disponível 
em SAGE Knowledge 
SAGE Business Cases (p 31) 

e SAGE Video (p 15)
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Coleções de áreas de estudo incluídas
Escolha a SAGE Knowledge Collection que se adapta 
ao seu orçamento e necessidades! Da coleção completa 
de cerca de 5.000 títulos, até coleções de áreas de 
estudo específicas, oferecemos uma ampla variedade 
de conteúdo em todas as disciplinas compatíveis com 
seu orçamento e necessidades de pesquisa:

• Business & Management
• Apoio Psicológico 

e Psicoterapia
• Criminologia e 

Justiça Criminal
• Ensino
• Geografia, Ciências da 

Terra e Ambientais

• Serviços de Saúde  
e Sociais

• Jornalismo, Comunicação 
e Estudos Culturais

• Política e Relações 
Internacionais

• Psicologia
• Sociologia

A SAGE Knowledge  possui cerca de 4.000 
títulos cuidadosamente selecionados por 
autores e editores de renome mundial sobre 
temas quentes em todas as ciências sociais. 
Inclui títulos acadêmicos e suplementares 
que contribuem para base do conhecimento 
de alunos e pesquisadores, obras valiosas 
em áreas fundamentais de pesquisa e debate, 
referência de estudo acessível e vários títulos 
profissionais práticos na área da educação..

sk.sagepub.com

livros
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As coleções SAGE Video são desenvolvidas em parceria com 
acadêmicos de vanguarda e profissionais habilitados, incluindo 
muitos dos próprios autores e parceiros acadêmicos da SAGE, 
resultando em vídeos pedagógicos de ponta e direcionados à 
pesquisa no âmbito das ciências sociais.
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Claro, acessível e cativante—em termos 
de conteúdo e também visualmente.

—Steve May, University of North Carolina

O que é o SAGE Video?
SAGE Video é um recurso de fácil acesso com mais de 800 
horas de coleções de vídeo em streaming sobre ciências sociais, 
criado para uso no ensino superior, para apoiar as necessidades 
pedagógicas do ensino e aprendizagem na licenciatura, através 
de pesquisa acadêmica de nível superior. SAGE Video combina 
material originalmente encomendado e produzido com vídeos 
autorizados para oferecer um recurso disciplinar completo para 
alunos, corpo docente e pesquisadores.

O que faz o SAGE Video?
Auxilia alunos de todos os níveis através de uma seleção de 
tipos de vídeo que podem ser usados na sala de aula, como 
preparação para a aula, leitura adicional ou em condições de 
aprendizagem online.

• Documentários inovadores sobre áreas de estudo relacionados 
com tópicos essenciais do currículo

• Casos práticos sobre pesquisa clássica e recentemente 
publicada

• Tutoriais que ilustram aplicações práticas de métodos 
e conceitos

• Entrevistas com os principais especialistas sobre os principais 
tópicos

• Demonstrações de profissionais habilitados de teorias e 
técnicas

• Gravações observacionais de profissionais habilitados em 
condições 
profissionais reais

• Definições breves de termos e principais conceitos

Agora disponível com nosso 
manual online e conteúdo de 
referência em SAGE Knowledge!

Nossas coleções
Coleção de Vídeo # Vídeos # Horas

Gestão 454 140+

Política e Relações Internacionais 316 130+

Psicologia 426 130+

Apoio Psicológico e Psicoterapia 420 130+

Ensino 450 120+

Jornalismo, Comunicação 
e Estudos Culturais

500 120+

Sociologia 330 120+

Criminologia e Justiça Criminal 540 110+

Prêmio de Excelência em Suportes 
Eletrônicos - Multimídia APEX 2016
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Nosso programa de vídeo foi 
desenvolvido em parceria com 
consultores de confiança de 
bibliotecas de todo o mundo 
e cada coleção é supervisada 
por um conselho editorial 
internacional.

Funcionalidades  
e benefícios
• Coleções de vídeo disponíveis para aluguel ou compra única
• Fornecimento de registros MARC, resumos, fontes ERM e 

índice de busca com texto integral
• Design compatível com celular para auxiliar alunos em 

movimento
• Sugestões de conteúdo relacionadas em títulos de vídeo, 

manual e de referência para promover leituras adicionais
• Vídeos facilmente integrados nos sistemas de gestão de curso 

e sites
• Atalhos, legendas ocultas e transcrições completas de todos 

os vídeos para satisfazer as necessidades de acessibilidade
• A maioria dos vídeos de cada coleção são exclusivos da SAGE, 

incluindo produções novas e originais
• Todos os vídeos disponíveis em todo o mundo
• Contribuições de nossos editores e autores de manuais e 

publicações de todo o mundo

Estes vídeos não só oferecem variedade, 
como também ajudam os espectadores a 
absorverem a informação. 

—American Reference Books Annual
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Parceiros licenciados
SAGE Video inclui filmes premiados e documentários inovadores, 
selecionados cuidadosamente junto aos seguintes parceiros, 
para se encaixar ao escopo de cada coleção:

• BBC
• CPCAB
• INTELECOM Network
• Ideas Roadshow
• Sheffield Hallam University
• Rotherham Metropolitan Borough Council
• Siren Films
• University of South Wales
• Passion River Films

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

O que pensam os acadêmicos?
Tanta informação importante explicada de forma 
compreensível... Uma excelente adição a minha 
base de vídeos.

—Bill Howe, Connecticut 
Department of Education

Uma lista impressionante de recursos.

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

Fácil de usar... Muito impressionado com a coleção 
de vídeo. Há muitas opções para professores, 
médicos, [e] pesquisadores usarem.

—Ed Donnerstein, University of Arizona

Ve j a  n o s s o  t r a b a l h o  c o m  o s 
principais acadêmicos e profissionais 
habilitados para criar produções 
novas e exclusivas SAGE Video! 

sagepub.com/video

As bibliotecas que suportam o 
desenvolvimento online do currículo 
ou servem o corpo docente, 
envolvidas no compartilhamento de 
conteúdo online e no apoio em sala 
de aula podem verificar a especial 
importância da adição da plataforma 
SAGE Video...uma plataforma fácil 
de usar com várias funcionalidades 
que facilitam a navegação, pesquisa 
e compartilhamento de conteúdo.

—Library Journal



Leitor de vídeo fácil de usar
A facilidade de uso e a acessibilidade estão no coração de 
nossa execução do programa de vídeo. A funcionalidade vai 
de encontro àa necessidades do aluno e do corpo docente, 
tanto dentro como fora da sala de aula, e os vídeos podem ser 
facilmente integrados nos sistemas de gestão de aprendizagem 
e apresentações.

Crie um clip  
com um 

URL único

Leitor 
HTML5

Acelere ou 
desacelere a 
reprodução, 

legendas 
ocultas, altere 

o tamanho 
do vídeo

Cite, compartilhe 
por e-mail ou nas 

redes sociais, 
salve na playlist, 
ou incorpore o 

código HTML em 
uma página web

Passe 
para um 

segmento 
diferente 
do vídeo

Auto-scroll, 
roteiro 

pesquisável 
e transcrição 

para download

Atalhos de 
acessibilidade

19

Estou muito impressionado 
com a qualidade do site.

—Scott Buckler, 
University of Worcester



Metainformação 
abstrata e 
detalhada

O vídeo 
continua 

decorrendo 
em miniatura 

quando o 
usuário desce 

a página

Links para 
conteúdo 

relacionado 
sugerido na 
plataforma

Barra de 
ferramentas 

flutuante
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Usar o SAGE Video
Uma professora está desenvolvendo um novo curso de 
ciências sociais e pretende melhorar os resultados de 
aprendizagem dos alunos, mantendo simultaneamente 
o curso prático e detalhado. Ela usa SAGE Video para:

• Atribuir trabalhos de curso interessantes colocando 
documentários no sistema de gestão de curso

• Dar vida às aulas transmitindo vídeos de casos práticos
• Oferecer fontes alternativas e seguras para aumentar 

os trabalhos de pesquisa e dissertações dos alunos

TAMBÉM DISPONÍVEIS

SAGE Research Methods Video
consulte a página 24 para saber mais
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SAGE Research Methods é uma biblioteca de métodos abrangente 
com mais de 1.000 livros, obras de referência e publicações; 1.100 
casos práticos de projetos de pesquisa reais; 120 conjuntos de 
dados de ensino para ajudar os alunos a dominarem a análise 
de dados através de treinamento prático; e uma coleção de 
484 vídeos que dão vida a métodos de pesquisa, estatísticas 
e avaliação. Os recursos abrangem todos os aspectos do 
treinamento de competências de pesquisa e ajudam alunos e 
pesquisadores em cada etapa do processo de pesquisa.
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O que são métodos de pesquisa 
e por que são importantes?
Os métodos de pesquisa são os métodos para fazer uma 
pesquisa. Aprender competências de pesquisa é cada vez 
mais importante para todos os alunos, não só para aqueles que 
continuarão para uma pós-graduação ou seguirão uma carreira 
acadêmica, pois os empregadores valorizam licenciados que 
possam fazer pesquisa de mercado, compreendam estatísticas 
e avaliem fontes de informação de forma crítica.

O que faz o SAGE 
Research Methods?
• Ajuda alunos a adotarem métodos de pesquisa, estatísticas 

ou cursos de avaliação ou a realizarem projetos de pesquisa 
fornecendo conteúdo instrutivo que abrange cada passo do 
processo de pesquisa

• Ajuda a pesquisa do corpo docente oferecendo recursos 
essenciais para ajudar a criar, executar e elaborar uma 
pesquisa para apresentação nas principais publicações

• Ajuda o corpo docente no ensino de métodos de 
pesquisacriando listas adicionais para compartilhamento 
com os estudantes

• Ajuda bibliotecários a apreenderem informação, técnicas 
de pesquisa, recensão bibliográfica e workshops de escrita

Conteúdo e funcionalidades
• Mais de 1.000 dos conceituados livros, obras de referência 

e publicações da SAGE em métodos de pesquisa, estatísticas 
e avaliação

• O Mapa de Métodosnos mostra como termos e conceitos de 
métodos estão relacionados

• As Listas de Leitura podem ser usadas para compilar listas 
de livros selecionados, capítulos de livros, artigos de jornal, 
casos práticos, conjuntos de dados ou vídeos para ver mais 
tarde ou compartilhar com colegas e alunos.

• NOVO! A Agenda de Projeto leva os usuários através de cada 
etapa do processo de pesquisa com conteúdo educativo e 
links para material na plataforma

• NOVO! Como Teste de Stats ajuda os usuários a escolher o 
melhor método estatístico para usar após responder a algumas 
perguntas de múltipla escolha sobre seus dados

NOVO EM 2017!

Usar SAGE Research Methods
Curso: Tese de graduação ou dissertação

Um estudante que leve a pesquisa original pode encontrar 
um guia passo a passo com a nova ferramenta de agenda 
de projeto, além de informação introdutória a avançada 
sobre métodos quantitativos, qualitativos e mistos.

• Os casos mostram aos pesquisadores o quão 
semelhante foi a abordagem dos projetos

• Os tutoriais de vídeo fornecem introduções para 
métodos específicos

Medalha de Ouro Magnum Opus para Prêmio Apex Melhor 
Navegação para Publicação Web e Eletrônica “One-of-a-
Kind” Altamente recomendada para bibliotecas da Choice
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Análise de bancos de dados 
mestre através de hands-on
SAGE Research Methods Datasets é uma coleção de mais de 
150 conjuntos de dados de educação e manuais de instrução 
que dão uma oportunidade aos alunos de aprenderem análise 
de dados praticando eles mesmos. Este banco de conjuntos de 
dados para prática, temáticos e cativantes, indexados por método 
e tipo de informação, é otimizado para uso em exercício em sala 
de aula ou em exames, economizando horas de fornecimento 
e eliminação de dados ao próprio corpo docente. As decisões 
que os pesquisadores tomam ao analisar os dados podem ser 
como uma caixa negra para os alunos—através da prática de 
análise usando informações reais do SAGE Research Methods 
Datasets, os alunos podem agora ver como se tomam decisões 
analíticas, ajudando-os a serem pesquisadores mais confiantes.

• São retirados conjuntos de dados quantitativos de 
questionários e experiências e estes vêm com instruções 
para analisar os dados em SPSS

• Os conjuntos de dados qualitativos são retirados de projetos de 
pesquisa acadêmicos, disponibilizando pequenos exemplos de 
entrevistas, grupos de discussão, fontes documentais e outros, 
além de aconselhamento sobre o método de abordagem da 
análise

Aprender com histórias de 
pesquisa reais
SAGE Research Methods Cases são histórias de como foram 
realizados projetos de pesquisa reais. A coleção oferece mais 
de 1.100 casos práticos, apresentando os desafios e sucessos 
de fazer pesquisa, escritos pelos próprios pesquisadores. 
Explicam por que os pesquisadores escolheram os métodos que 
escolheram, como ultrapassaram problemas em sua pesquisa, 
e o que podiam ter feito de forma diferente em retrospectiva - as 
realidades da pesquisa que faltam nos artigos de jornal e manuais.

Cada caso:
• É revisado pelos pares
• Tem objetivos de aprendizagem e questões para discussão
• Pode ser usado como uma ferramenta de ensino 

para demonstrar um método específico
• Serve como inspiração para alunos que estão 

preparando seu próprio projeto de pesquisa

Altamente recomendado.
—Choice Magazine

Título Acadêmico Excepcional da Choice Magazine
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Dá vida aos métodos, 
estatísticas e avaliação
Todos os bibliotecários se depararam com alunos desesperados 
em dificuldades com um trabalho ou projeto de pesquisa. Sabemos 
que os alunos têm uma seleção de estilos de aprendizagem 
preferidos e, quando os alunos já estão sobrecarregados pelo 
número de livros ou artigos que têm de ler para completar o 
trabalho, mais recursos com base em textos podem não ser 
as ferramentas educacionais mais eficientes. SAGE Research 
Methods Video pode ajudar seus alunos a aprenderem técnicas 
de pesquisa ao observarem e ouvirem e pode ajudar seu corpo 
docente a oferecer métodos de pesquisa memoráveis e aulas 
estatísticas fornecendo conteúdo visual interativo e cativante.

Conteúdo e funcionalidades
• Inclui tutoriais, vídeos de casos práticos, entrevistas de 

especialistas e mais
• Cobre todos os aspectos do treinamento em capacidades de 

pesquisa e orienta os alunos em cada passo do processo de pesquisa
• Contém 484 vídeos, com 70% de conteúdo exclusivo da SAGE
• Os alunos podem acessar ao conteúdo a qualquer momento e 

os instrutores podem incluir vídeos em seu sistema de gestão 
do curso

• Inclui um curso completo de 15 horas de introdução à 
estatística, ao qual os alunos podem acessar várias vezes, 
garantindo que dominam os conceitos

sageresearchmethods.com

Solicite um período
de teste de 30 dias em

sagepub.com/trial

SAGE Research Methods 
é um excelente recurso para 
pesquisadores e também 
para o corpo docente. Todas 
as bibliotecas respeitáveis 
devem tê-lo!

—Dr Paul Baines,  
Professor of Political Marketing, 

University of Cranfield, Regno Unito

Saiba mais sobre nossas outras oito 
coleções SAGE Video na página 16

TAMBÉM DISPONÍVEIS
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A SAGE apoia a pesquisa em gestão há 50 anos com nossas 
publicações e manuais de sucesso. Conhecidos por nossa qualidade 
de conteúdo e recursos de ponta e inovadores—pesquisadores e 
profissionais confiam em nós para fornecer ferramentas necessárias  
para prosperar no ambiente empresarial dinâmico atual. SAGE 
Business & Management é o portfólio de recursos definitivo para 
pesquisadores em qualquer fase de suas carreiras.
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businessresearcher.sagepub.com

O primeiro passo em 
pesquisa empresarial  
bem-sucedida
SAGE Business Researcher orienta pesquisadores nas 
principais questões em gestão. Com uma combinação única 
de excelência jornalística e rigor acadêmico, estes relatórios 
por temas oferecem perspectivas completas das matérias 
empresariais atuais. SAGE Business Researcher não se limita 
a ensinar aos estudantes o que eles precisam saber—ensina-os 
a pensar no negócio, preparando-os para o futuro sucesso ao 
longo de suas carreiras.

Os editores do SAGE Business Researcher seguem 
cuidadosamente as tendências empresariais globais e 
necessidades de currículo para autorizar o conteúdo de que os 
pesquisadores necessitam. Exemplos dos relatórios mais lidos 
incluem

• A Economia de Compartilhamento—É realmente diferente do 
negócio tradicional?

• Mulheres na Alta Administração—Estará a atividade aberta a 
líderes mulheres?

• Drones Comerciais—Poderão os aviões sem piloto sobrevoar 
a segurança, privacidade e barreiras regulamentares?

• O Negócio da Filantropia—Poderão as estratégias com fins 
lucrativos funcionar no mundo sem fins lucrativos?

Mais completo do que artigos de jornais ou de revistas e mais 
atual do que publicações acadêmicas e obras de referência, 
SAGE Business Researcher ajuda os alunos a aprofundarem 
as questões nas quais têm um interesse permanente.

Usar SAGE Business Researcher
Curso: Empreendedorismo

Descrição: Um grupo de alunos está redigindo um plano 
de negócios para um novo empreendimento à escolha 
deles (e no final podem usar a mesma apresentação em 
um concurso de plano de negócios na escola). Ao longo 
do processo, consultam SAGE Business Researcher para

• Aperfeiçoar as principais questões em determinadas 
indústrias para escolher a melhor indústria

• Compreender as principais perspectivas culturais, 
econômicas e regulamentares para que possa posicionar 
melhor seu plano em um mercado selecionado

O novo SAGE Business Researcher 
será uma adição útil a qualquer coleção 
de apoio a estudantes ou graduados 
em gestão, marketing e programas de 
empreendedorismo, bem como aos 
profissionais de gestão a audiências de 
faculdade comunitária.

—Choice

Solicite um período
de teste de 30 dias em

sagepub.com/trial
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Casos mundiais reais na 
ponta de seus dedos
SAGE Business Cases é a primeira coleção digital à medida das 
necessidades das bibliotecas—oferecendo aos bibliotecários, 
corpo docente e pesquisadores 1.700 casos práticos oficiais 
de todo o mundo. Disponível na plataforma da biblioteca digital 
da SAGE, SAGE Knowledge, estes casos são integrados no 
livro, vídeo e conteúdo de referência da SAGE, permitindo um 
ambiente acadêmico rico e a uma pesquisa reforçada.

SAGE Business Cases reúne casos cuidadosamente 
selecionados a partir de uma variedade de fontes, incluindo 
as principais parcerias com universidades e associações, para 
criar uma coleção com curadoria de 2.500 casos até 2018. As 
características especiais incluem:

• Acesso em todo o campus, oferecendo uma busca fácil sem 
a necessidade de compra por caso

• Uma série de tipos, estilos e níveis de caso consoante as 
diferentes necessidades acadêmicas

• A maioria dos casos incluirá notas didáticas e questões para 
discussão, para garantir um uso prático da sala de aula

 Amostras
• Pequenos Objetos de Desejo—A Apple é um dos principais 

fabricantes de artigos eletrônicos e uma lifestyle brand. Lança 
o iPhone e as pessoas do lado de fora da loja de Londres 
esperam na fila durante mais de um dia para comprá-lo. Quão 
eficiente pode ser o bom marketing?

• 9/11—Os Efeitos e a Resposta Organizacional—Os setores 
da economia mais imediatamente afetado depois dos ataques 
foram as viagens e o turismo. Este caso prático examina os 
efeitos e a resposta organizacional das organizações que 
foram mais afetadas.

• Criando Gestores: Passar de Membro da Equipe para 
Responsável de Equipe—Este caso descreve uma chefia 
intermediária em uma organização global, multicultural, que 
enfrenta uma série de fatores no local de trabalho que têm 
impacto nela e na capacidade de sua equipe de estar ao nível 
das expectativas do gestor regional.

Utilizar SAGE Business Cases
Curso: Empreendedorismo Social

Descrição: O projeto de exame de um aluno é criar uma 
proposta de negócio para uma startup ecológica fictícia. 
Ela consulta SAGE Business Cases para:

• Saber detalhes sobre o início de uma atividade 
empresarial ecológica real

• Reunir ideias para criar seu próprio plano de negócios

sk.sagepub.com/cases
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Parceiros
SAGE associou-se às seguintes instituições de renome 
mundial para oferecer a você SAGE Business Cases:

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

Berkeley, Haas School of Business, EUA (NOVO em 2017)
• Cambridge Judge Business School, University of Cambridge, 

Reino Unido
• The Eugene D. Fanning Center for Business Communication, 

Mendoza College of Business, University of Notre Dame, EUA 
(NOVO em 2017)

• Tsinghua University School of Economics and Management, China
• Institute for the Study of Diplomacy, Georgetown University, EUA
• Wits Business School, University of Witwatersrand, África do Sul
• The Indian Institute of Management Ahmedabad (IIMA), Índia
• Society for Human Resource Management (SHRM), EUA
• Graziadio School of Business and Management, 

Pepperdine University, EUA

700 NOVOS CASOS EM 2017!

sagepub.com/sage-business-management
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Descubra as premiadas coleções digitais de fontes primárias em 
humanidades e ciências sociais. Adam Matthew trabalha junto 
aos principais arquivos internacionais para selecionar, digitalizar 
e publicar suas coleções raras. O material digitalizado inclui 
manuscritos, videos, registros governamentais, fotos, jornais, 
mapas, audios, obras de arte e muito mais. Mais de 70 títulos 
interdisciplinares oferecem possibilidades fascinantes de ensino 
e pesquisa à graduandos e pos-graduandos, pesquisadores e 
acadêmicos.
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Principais funcionalidades
Os recursos de Adam Matthew incluem uma variedade de 
funcionalidades personalizadas interativas para auxiliar na 
participação da turma e no uso do aluno.

Visualização da informação
As ferramentas de visualização permitem o acesso a informações 
baseadas em décadas de pesquisa compiladas pelos principais 
acadêmicos em sua área. Da produção global de energia e 
consumo ao preço de bens e dados de migração, cada 
ferramenta poderosa oferece oportunidades ilimitadas de ensino 
e de estudo.

Mapeamento
Rotas comerciais, impérios globais, a expansão de Londres, 
campos de batalha e mais podem ser explorados com mapas 
interativos de ponta.

Visitas interativas
Das trincheiras da Bélgica aos convés do navio de emigrantes 
Star of India, explore virtualmente espaços recriados e conheça 
objetos in loco com nossas ferramentas exploradoras virtuais.

Visualizador de objetos 360º
Os artefatos históricos ganham vida através de um visualizador 
com rotação de 360°, permitindo o “manuseio” de perto de 
materiais e objetos básicos. Os itens incluem recordações 
obtidas das primeiras Feiras Mundiais, equipamento militar da 
Primeira Guerra Mundial e invenções Vitorianas que mostram o 
desenvolvimento do cinema.

Novas coleções
• Colonial America 

Module III: The American Revolution

• East India Company 
Module I: Trade, Governance and Empire, 1600-1947

• Foreign Office Files for Japan, 1919-1952 
Module I: Japanese Imperialism and 
the War in the Pacific, 1931-1945

• Foreign Office Files for the Middle East, 1971-1981

• Literary Print Culture 
The Stationers’ Company Archive, 1554-1984

• Medical Services and Warfare 
Module I: 1850-1927

• Migration to New Worlds 
Module II: The Modern Era

• Race Relations in America 
Surveys and Papers from the Amistad 
Research Center, 1943-1970

• Socialism on Film: The Cold War and 
International Propaganda 
Module I: Wars and Revolutions

• Trade Catalogues and the American Home

NOVO EM 2017

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



the difference 
between

search and
research

For help with your research visit 
journals.sagepub.com/students

N7L0359A SJ Usage poster.indd   1 06/02/2017   11:09

#SAGEbizwiz

research 
like a 
boss

N16L0396 SBR Student Usage Postcard 4.125 x 5.75.indd   1 23/09/2016   17:05

or
publish

perish?

N16L0055 SRM Student Usage Bookmark 2.5 x 8.indd   5 16/09/2016   14:29

time to leave the circus
real journalism real research no clowns

N16L0424 CQR Student Usage Postcard 4.125 x 5.75.indd   1

16/11/2016   11:31

do your research faster than streaming cats
To get started, go to

sk.sagepub.com/video

N16L0416 SAGE Video Posters 11x17.indd   1

27/10/2016   15:24 Solicite um período de teste 
de 30 dias de qualquer 

produto incluso neste catálogo 
sagepub.com/trial


