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ArXiv.org  

O arXiv é um serviço de distribuição gratuita e um arquivo de 

acesso aberto para 1.684.991 artigos acadêmicos nas áreas de 

física, matemática, ciência da computação, biologia quantitativa, 

finanças quantitativas, estatística, engenharia elétrica e ciência de 

sistemas e economia. 

 
 

 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – BDTD 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – BDTD Brasil reúne a 

produção acadêmica de 105 instituições brasileiras. A Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) tem por objetivo 

reunir, em um só portal de busca, as teses e dissertações 

defendidas em todo o País e por brasileiros no exterior.  

 

 

Biblioteca Digital FGV 

A Biblioteca Digital da FGV abriga conjunto de obras e bases de 

dados que compõem um amplo acervo digital, boa parte dele com 

acesso aberto e gratuito ao público. Das mais de 320 bases de 

dados contidas na Biblioteca Digital FG, 121 são abertas ao público 

gratuitamente.  Entre elas estão coleções de leis; dicionários; 

estatísticas e índices econômicos, financeiros e políticos; anuários; 

arquivos audiovisuais e vários outros tipos de material de pesquisa. 

Também está disponível ao público o repositório digital da 

instituição, que representa a produção acadêmica da FGV.  

 

 

http://sistema.bibliotecas.fgv.br/
https://arxiv.org/
http://bdtd.ibict.br/vufind/
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Cadernos PROLAM/USP                                                           

Cadernos PROLAM/USP: Site da Revista Cadernos Prolam/USP – 

Brazilian Journal of Latin American Studies. Desde 2002 reúne 

artigos científicos versando sobre variados assuntos abrangidos 

pelos estudos latino-americanos, desde a integração econômica, 

da política internacional e da cultura latino-americana. Todos os 

materiais estão sob a política de acesso livre. O site apresenta a 

opção de idiomas português, inglês ou espanhol. Os artigos podem 

estar nos idiomas português, inglês ou espanhol.  

 

CrossRef Search   

O CrossRef Search facilita a busca na web por textos publicados 

em revistas de editoras com conteúdos acadêmicos e de pesquisa. 

Os termos de busca serão pesquisados nos campos de título, 

autor, assunto, resumo e no texto completo aumentando a 

possibilidade de recuperar informação relevante. O acesso ao texto 

completo estará condicionado ao acesso livre ou à assinatura da 

revista. 

 

DataCite – Research Data 

O DataCite reúne metadados para cada DOI atribuído a um dado 

de pesquisa ou conjunto de dados. Os metadados são usados para 

um grande índice de dados de pesquisa que podem ser 

consultados diretamente para encontrar dados, obter estatísticas e 

explorar conexões. Todos os metadados estão livres para acessar 

e revisar. Para mostrar e expor os metadados reunidos, o DataCite 

fornece uma interface de pesquisa integrada, onde é possível 

pesquisar, filtrar e extrair todos os detalhes de uma coleção de 

registros. DataCite é uma organização global sem fins lucrativos  

http://www.revistas.usp.br/prolam
http://search.crossref.org/
https://datacite.org/
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que ofederece identificadores persistentes (DOIs) para dados de 

pesquisa. Tem por objetivo ajudar a comunidade de pesquisa a 

localizar, identificar e citar dados de pesquisa com confiança. 

 

Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR 

Repositório de repositórios acadêmicos mundiais, inclusive do 

Brasil, de acesso aberto. Cada um dos repositórios é visitado por 

pessoal do OpenDOAR para assegurar um elevado grau de 

qualidade e consistência da informação e efetivo acesso a textos 

completos. 

   

DOAJ – Directory of Open Access Journals 

Diretório de revistas eletrônicas de acesso aberto (open access), 

mantido pela Lund University Libraries na Suécia. Permite o acesso 

gratuito a revistas científicas e acadêmicas de qualidade. Também 

podem ser realizadas buscas por artigo de periódico. 

 

FMI - Fundo Monetário Internacional – International 

Monetary Fund.  

Base de dados macroeconômicos, com artigos, gráficos com 

informações sobre a economia, monitor fiscal, comparação de 

dados econômicos de países ao longo do tempo, além de notícias, 

relatórios anuais de economia e finanças, blogs sobre os países e 

mais.Uma parte dos materiais é de acesso livre, como os World 

Economic Outlook Reports. O site não apresenta versão em 

português.Os materiais estão majoritariamente em inglês.  

 

 

 

 

https://www.imf.org/external/
http://www.opendoar.org/
https://doaj.org/
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Global Economic Monitor  

A mais recente base de dados do Banco Mundial, é um portal 

eletrônico direcionado à análise das atuais tendências econômicas 

bem como dos indicadores econômicos e financeiros. A GEM 

fornece análises recem atualizadas sobre as condições 

econômicas globais, incluindo relatórios diários focados em 

eventos relevantes, acesso direto a conjunto de dados mais 

acessados, previsões de preços de commodities e aos principais 

indicadores macroeconômicos de mais de 130 países. 

 

 

NBER Working Papers  

Site do Bureau Nacional de Pesquisa Econômica (National Bureau 

of Economic Research), organização privada sem fins lucrativos 

que realiza pesquisas econômicas. Disponibiliza artigos 

acadêmicos principalmente na área de economia, com foco em 

medidas estatísticas, estimativa de modelos quantitativos de 

comportamento econômico e análise dos efeitos de políticas 

públicas.Os materiais são de acesso livre. O site se apresenta em 

inglês. Os materiais estão majoritariamente em inglês.  

 

 

OASIS IBICT  

O Portal Brasileiro de Acesso Aberto à Informação Científica - 

oasisbr é um mecanismo de busca multidisciplinar que permite o 

acesso gratuito à produção científica de autores vinculados a 

universidades e institutos de pesquisa brasileiros. Por meio do 

oasisbr é possível também realizar buscas em fontes de 

informação portuguesas. A partir de uma única interface, é possível 

realizar buscas simultâneas em revistas científicas, repositórios 

institucionais, repositórios temáticos, bibliotecas digitais de teses e 

dissertações e outras fontes de informação de natureza científica e 

http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
http://nber.org/papers
http://oasisbr.ibict.br/vufind/
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tecnológica ou academicamente orientada. O seu crescimento é 

constante e é fruto da cooperação das universidades e institutos de 

pesquisa a partir das fontes de informação presentes na Internet. 

Os conteúdos disponíveis são de responsabilidade dessas 

instituições. 

 

PatentScope 

O banco de dados PATENTSCOPE fornece acesso a patentes 

internacionais em formato de texto completo no dia da publicação, 

bem como aos documentos de patentes de escritórios regionais e 

nacionais de patentes. As informações podem ser pesquisadas 

inserindo palavras-chave, nomes de candidatos, classificação 

internacional de patentes e muitos outros critérios de pesquisa em 

vários idiomas. 

 

Portal de Livros Abertos da USP 

O Portal de Livros Abertos da USP promove a reunião e divulgação 

dos livros digitais acadêmicos e científicos publicados em acesso 

aberto por docentes e/ou funcionários técnico-administrativos da 

Universidade de São Paulo. 

 

Portal de Revistas da USP 

O Portal de Revistas USP é a biblioteca digital das revistas 

publicadas por Unidades, Órgãos de Integração e Órgãos 

complementares da Universidade de São Paulo e, em alguns 

casos, em parceria oficial com instituições externas. Apoiado na 

filosofia do Acesso Aberto, o Portal foi criado em 2008 com o 

objetivo de reunir, organizar e prover acesso pleno e gratuito às 

revistas publicadas sob a responsabilidade da Universidade de São 

Paulo, ampliando sua visibilidade em âmbito nacional e 

internacional.  

 

https://patentscope.wipo.int/search/pt
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP
http://www.revistas.usp.br/
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Rede de Revistas Científicas de América Latina y el 

Caribe, España y Portugal – Redalyc   

A Rede de Revistas Científicas da América Latina e Caribe, 

Espanha e Portugal – Red de Revistas Científicas de América 

Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), possui um grupo 

de investigação multidisciplinar em comunicação e difusão da 

ciência da Universidad Autónoma del Estado de México. Possui 

índice de revistas científicas que estão sob a política do acesso 

aberto. Possui revistas de todas as áreas do conhecimento. O site 

apresenta a opção de idiomas inglês ou espanhol. Possui índice 

separado por assunto e por universidade de origem da revista. 

 

Revista Pesquisa e Planejamento Econômico  

Site da Revista Pesquisa e Planejamento Econômico, do Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada, que possui diversas publicações 

de estudos teóricos e empíricos nas áreas de economia, finanças e 

contabilidade. O catálogo se apresenta separado por título, autor e 

edição. Os materiais são de acesso livre. O site se apresenta em 

português. Os materiais estão majoritariamente em português.  

 

 

SciELO Periódicos  

SciELO - Scientific Electronic Library Online é um programa de 

publicação de literatura acadêmica e científica em acesso aberto 

mantido com recursos da FAPESP, CNPq, BIREME/OPAS/OMS e 

Unifesp. Congrega periódicos editados em países como África do 

Sul, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, 

Espanha, México, Peru, Portugal, Uruguai e Venezuela. 

 

 

 

https://www.redalyc.org/
http://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe
http://www.scielo.org/php/index.php
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Social Science Research Network (SSRN)  

O SSRN é um repositório aberto de pesquisa acadêmica e de 

materiais relacionados, onde os autores podem compartilhar e 

distribuir suas pesquisas. 

 

 

The Online Books Page  

The Online Books Page disponibiliza mais de 2 milhões de livros 

em texto completo.  

 

 

 World Bank Group  

O World Bank Group, é um grupo comprometido com o 

desenvolvimento de soluções sustentáveis a fim de reduzir a 

pobreza e ajudar a construir e distribuir prosperidade nos países 

em desenvolvimento. Possui dados estatísticos, indicadores de 

desenvolvimento dos países e informações sobre política 

econômica, além de artigos relacionados com essas áreas. Os 

materiais são de acesso livre. O site se apresenta em inglês. Os 

materiais estão majoritariamente em inglês.  

 

 

World Development Indicators - WDI  

Os indicadores de desenvolvimento mundial são uma compilação 

de estatísticas relevantes, de alta qualidade e internacionalmente 

comparáveis sobre o desenvolvimento global e a luta contra a 

pobreza. O banco de dados contém 1.600 indicadores de séries 

temporais para 217 economias e mais de 40 grupos de países, 

com dados para muitos indicadores que remontam a mais 50 anos. 

 

http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayJournalBrowse.cfm
http://onlinebooks.library.upenn.edu/
https://www.worldbank.org/
http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/

