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1 INTRODUÇÃO 

Para o desenvolvimento de pesquisas, elaboração de trabalhos, textos 

acadêmicos e científicos, há a necessidade de buscar a informação em fontes 

confiáveis, pois daí depende a credibilidade das pesquisas, resultados práticos, 

organização e transmissão do conhecimento. 

O objetivo deste manual é dar um panorama geral do que são fontes de 

informações e àquelas disponibilizadas pela USP e pela FEA, especificamente 

para as áreas abrangidas pelos cursos da FEA. 

Importante salientar que este documento não contempla todas as fontes 

de informação, uma vez que, a cada dia, novos recursos informacionais têm 

surgido em decorrência das pesquisas e/ou aquisição com fornecedores.  

2 FONTES DE INFORMAÇÃO 

As fontes de informações possuem conteúdos para que o pesquisador 

possa desenvolver suas pesquisas, trabalhos acadêmicos, textos, artigos, entre 

outros. Podem ser orais, impressos, digitais e multimídia e são classificadas em 

dois grandes grupos: primárias e secundárias. 

2.1 Fontes Primárias  

O que são? 
• Relatos em primeira mão de um evento produzidos no momento em que 

se dá a ação; 
• Eles também podem ser criados retrospectivamente em uma data 

posterior por um participante desses eventos; 
• São documentos originais e geralmente não descrevem ou analisam 

outros documentos. 
 
Podem ser de quatro tipos: 

• Publicados: discursos, leis, documentos judiciais; 
• Não publicados: diários, memórias, cartas; 
• Visuais: fotografias, filmes, pinturas; 
• Artigos de arte: itens de caráter arqueológicos ou arquitetônicos. 

 
Quando usar:  

• Para fazer reinvindicações ou críticas; 
• Evidenciar teorias e pesquisas;  
• Possuir perspectiva histórica sobre o tema. 

2.2 Fontes secundárias 

O que são? 
• Escritos por estudiosos ou observadores, após o fato; 
• Servem para interpretar ou analisar fontes primárias ou eventos. 
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Exemplos: livros didáticos, enciclopédias, bibliografias, artigos, ensaios, 
websites etc. 
 
Quando usar:  

• Obter informações básicas e compreender o alcance de um tópico; 
• Conhecer outros pontos de vista; 
• Aprender como os eventos recentes afetam ou se encaixam numa visão 

mais abrangente e holística; 

3 SUPORTES DE INFORMAÇÃO 

Meio físico para registro e fixação da informação/veículo de transmissão da 

informação. Podem ser: 

• impressos - transmitem a informação gravada no suporte papel 

• audiovisuais - transmitem a informação em forma de imagem e/ou som 

(cassetes, vídeos, discos, filmes...) 

• mecanizadas – microforma, microficha, microfilme 

• digital - informação digital acessível através de equipamentos digitais - 

microcomputadores, câmeras digitais etc. 

Várias fontes de informação tais como metabuscadores, bases de dados, 

catálogos online, bibliotecas e coleções digitais estão disponíveis aos estudantes 

e pesquisadores da USP para a realização de suas pesquisas bibliográficas. Há 

três modos de se acessar as bases de dados da USP ou por ela assinada: 

 

• Acesso local – dentro dos campi da USP: O acesso às fontes de 

informação pela comunidade da USP pode ser aberto ou restrito, 

dependendo do conteúdo disponibilizado. O acesso local é feito de qualquer 

computador localizado nas dependências da USP;  

• Acesso remoto (VPN): O serviço de VPN fornece conectividade à rede USP 

a partir de qualquer computador conectado à Internet e está disponível a 

docentes, funcionários e alunos de graduação e pós-graduação da USP, 

desde que o vínculo com a Universidade esteja ativo, mediante o uso 

da senha única USP; 

• Acesso via Rede: O acesso às fontes de informação assinadas pela Capes 

também pode ser feita via Rede CAFe – Comunidade Acadêmica Federada 

(CAFe), um serviço de gestão de identidade que reúne instituições de ensino 

e pesquisa brasileiras através da integração de suas bases de dados por 

meio da Rede Nacional de Pesquisa (RNP). Isso significa que, por meio de 

uma conta única (modelo single sign-on), o usuário pode acessar, de onde 

estiver, os serviços de sua própria instituição e os oferecidos pelas outras 

organizações que participam da federação. 

4 RECURSOS INFORMACIONAIS 

Recursos informacionais é o conjunto das fontes de informação, que a 

Biblioteca disponibiliza aos pesquisadores.    

https://uspdigital.usp.br/wsusuario/
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A USP e a FEA, disponibilizam aos usuários o acesso a várias dessas 

fontes, através de assinaturas. Para obter o acesso é necessário estar conectado 

a um IP USP (localmente ou por acesso remoto). Portanto, é necessário que o 

estudante e/ou pesquisador tenha sua matrícula ativa junto a Universidade de 

São Paulo.  

Contudo, há outras fontes de acesso aberto, que não precisam de 

assinatura pela instituição. Podem ser consultadas diretamente pela internet, 

sem necessidade de estar na USP ou através da conexão remota. Conforme 

item 10 deste manual. 

5 METABUSCADORES 

São sistemas de busca na web que permitem ao usuário realizar uma 

pesquisa simultânea em várias fontes de informação. São especialmente 

efetivos em pesquisas que têm o objetivo de recuperar o maior número de 

documentos sobre determinado assunto seja para constituição de base 

bibliográfica para trabalhos acadêmicos, seja para descobrir e/ou orientar as 

tomadas de decisões e rumos das pesquisas.  O Portal de Busca Integrada da 

USP e o Portal de Periódicos Capes são exemplos de Metabuscadores. 

6 BASES DE DADOS  

Base de dados é a expressão utilizada para indicar a coleção de dados 

que serve de suporte a um sistema de recuperação de dados e, quando 

reunidas, formam os bancos de dados. São classificadas em: 

• bibliográficas - que incluem referências bibliográficas e resumos; 

• textuais - que incluem textos completos de artigos de periódicos, jornais 

ou outras modalidades de documentos; 

• diretórios – incluem dados sobre organizações, produtos, país, ramo de 

atividade; 

• numéricas/estatísticas – contém dados numéricos, tabelas. 

6.1 Bases de dados bibliográficas 

Bases de Dados Bibliográficas são coleções organizadas de registros 

bibliográficos que fazem referência a documentos publicados e incluem artigos 

de revistas acadêmicas e científicas, trabalhos de eventos etc. Elas podem ser 

multidisciplinares ou específicas, referenciais ou de texto completo. Em termos 

gerais, recomenda-se iniciar a pesquisa sobre um tema, assunto ou tópico em 

bases de dados multidisciplinares, uma vez que permitem identificar os principais 

autores e trabalhos mais citados e conhecidos.  

   6.1.1 Bases de dados textuais 

Incluem textos completos de artigos de periódicos, jornais ou outras 

modalidades de documentos. 
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6.1.2 Diretórios  

Incluem dados sobre organizações, produtos, país e ramo de atividade.  

   6.1.3 Bases de dados numéricas / estatísticas 

Contém dados numéricos, tabelas. 

7 BASES DE DADOS USP 

 

7.1 Dedalus (base referencial): http://dedalus.usp.br 

          Abrange o conteúdo, principalmente, dos acervos físicos (livros, folhetos, 

teses etc.) das bibliotecas da USP. Também proporciona acesso online às teses 

e dissertações da USP e a alguns artigos de produção científica. 

Os Catálogos Online ou OPACs (Acrônimo de Online Public Access 

Catalogue) possibilitam a recuperação de informações dos acervos disponíveis 

nas bibliotecas. Fornece o acesso público ao banco de dados bibliográficos da 

Universidade e permite a localização das obras existentes nas prateleiras das 

bibliotecas e/ou disponíveis em meio eletrônico. Viabiliza também empréstimos 

e renovações de obras dos acervos das bibliotecas da USP para usuários 

identificados que possuem vínculo ativo com a Universidade. 

 

7.2 Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP (texto completo, 

multidisciplinar): http://www.teses.usp.br/  

Disponibiliza o conhecimento produzido pelos trabalhos defendidos na 

USP. Contém teses, dissertações e livre docência. 

 

7.3 Repositório da Produção Intelectual (texto completo, multidisciplinar): 

https://bdpi.usp.br/ 

Biblioteca Digital da Produção Intelectual é o Repositório Institucional da 

USP. Os Repositórios reúnem, disponibilizam, disseminam e preservam a 

produção intelectual de determinada instituição ou área de conhecimento, 

tornando possível o acesso livre aos documentos ali depositados. 

          Contém a produção científica, artística, acadêmica e técnica da USP 

(livros, capítulos de livros trabalhos de evento, artigos de periódicos, etc.). 

 

7.4 Repositório da Produção Científica - CRUESP (texto completo, 

multidisciplinar): http://www.cruesp.sibi.usp.br/ 

http://dedalus.usp.br/
http://dedalus.usp.br/
http://www.teses.usp.br/
https://bdpi.usp.br/
http://www.cruesp.sibi.usp.br/
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O Repositório do Conselho de Reitores das Universidades Estaduais 

Paulistas proporciona acesso aberto, público e integrado à produção científica 

de docentes, pesquisadores, alunos e servidores da USP, Unicamp e Unesp.  

 

7.5 Portal de Revistas da USP (texto completo, multidisciplinar): 

http://www.revistas.usp.br/wp/  

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. 

 

7.6 Portal de Busca Integrada (metabuscador): http://buscaintegrada.usp.br/ 

Permite acesso ao conteúdo de todas as bases de dados da USP e assinadas 

pela USP, bem como das bibliotecas de parceiros e, ainda, conteúdos relevantes 

de acesso aberto. 

8 PRINCIPAIS BASES DE DADOS INTERNACIONAIS DAS ÁREAS DA FEA 

As bases internacionais são disponibilizadas por meio de assinatura USP. O 

acesso é por meio de IP USP, ou por conexão remota, via VPN USP. São elas: 

8.1 Academic Search Premier - EBSCO (texto completo, multidisciplinar): 

https://connect.ebsco.com/s/article/Introduction-to-EBSCOhost-

Tutorial?language=en_US 

Base de dados mais abrangente, referencial e de texto completo. Também 

estão disponíveis referências e resumos de artigos publicados em mais de 8.450 

títulos indexados. A coleção inclui as edições retrospectivas (backfiles) em 

formato PDF de mais de cem periódicos publicados a partir de 1975. 

8.2 Business Source Complete – EBSCO (texto completo, ciências sociais 

aplicadas): 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip&profile=ehost&custid=s84

21801&groupid=main&defaultdb=bth 

Base de dados da área de negócios, com a maior parte do conteúdo em 

texto completo. Inclui resumos das revistas científicas de negócios mais 

importantes desde 1886. Há também textos completos adicionais de conteúdo 

não-periódico que inclui dados financeiros, livros, monografias, trabalhos de 

referência principais, conferências, estudos de caso, relatórios de pesquisa de 

investimento, relatórios de indústria, relatórios de pesquisa de mercado, 

relatórios de país, perfis de companhia, análises SWOT e muito mais. 

 

8.3 MUSE (texto completo, ciências humanas)  

http://muse-jhu-du.ez67.periodicos.capes.gov.br/search?searchtype=advanced 

Base de dados que reúne uma seleção de periódicos especializados na 

área de Ciências Humanas. Proporciona ao pesquisador o acesso ao texto 

http://www.revistas.usp.br/wp/
http://buscaintegrada.usp.br/
http://buscaintegrada.usp.br/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip&profile=ehost&custid=s8421801&groupid=main&defaultdb=bth
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip&profile=ehost&custid=s8421801&groupid=main&defaultdb=bth
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip&profile=ehost&custid=s8421801&groupid=main&defaultdb=bth
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip&profile=ehost&custid=s8421801&groupid=main&defaultdb=bth
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip&profile=ehost&custid=s8421801&groupid=main&defaultdb=bth
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip&profile=ehost&custid=s8421801&groupid=main&defaultdb=bth
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip&profile=ehost&custid=s8421801&groupid=main&defaultdb=bth
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip&profile=ehost&custid=s8421801&groupid=main&defaultdb=bth
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip&profile=ehost&custid=s8421801&groupid=main&defaultdb=bth
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip&profile=ehost&custid=s8421801&groupid=main&defaultdb=bth
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip&profile=ehost&custid=s8421801&groupid=main&defaultdb=bth
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip&profile=ehost&custid=s8421801&groupid=main&defaultdb=bth
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip&profile=ehost&custid=s8421801&groupid=main&defaultdb=bth
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip&profile=ehost&custid=s8421801&groupid=main&defaultdb=bth
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip&profile=ehost&custid=s8421801&groupid=main&defaultdb=bth
http://muse-jhu-du.ez67.periodicos.capes.gov.br/search?
http://muse-jhu-edu.ez67.periodicos.capes.gov.br/search?searchtype=advanced
http://muse-jhu-edu.ez67.periodicos.capes.gov.br/search?searchtype=advanced
http://muse-jhu-edu.ez67.periodicos.capes.gov.br/search?searchtype=advanced
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completo de títulos em: Economia, Educação, Lingüística, Ética, Ciência e 

Teoria Política, Sociologia, Filosofia, Artes, entre outras. 

 

8.4 The New Palgrave Dictionary (referencial, economia) (uso mediante login 

e senha, disponíveis na biblioteca) 

https://link.springer.com/referencework/10.1057/978-1-349-95121-5 

Base da área de economia com verbetes redigidos por economistas de 

renome internacional, proporcionando uma visão geral da atual economia.  

 

8.5 Science Direct (texto completo, multidisciplinar) 

https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/support/sd-tutorials 

Plataforma online que permite acesso a artigos em texto completo de 

diversas áreas de conhecimento. Inclui conteúdo integrado de várias fontes 

externas na forma de áudio, vídeo e conjuntos de dados. 

 

8.6 Scopus (referencial, multidisciplinar)  

www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

Base de resumos, citações, referências e métricas de impacto. Inclui 

artigos de periódicos, patentes, trabalhos de eventos e ebooks. 

 

8.7 Web of Science (referencial, multidisciplinar)  

https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WO

S&search_mode=GeneralSearch&SID=7FgUL4Ia3PR4Y3oMSyp&preferences

Saved  

Base multidisciplinar que indexa os periódicos mais citados em suas 

respectivas áreas. É também um índice de citações. 

 

9 BASES DE DADOS FINANCEIRAS (acesso local, apenas nos computadores 

da Biblioteca da FEA, mediante senha) 

9.1 Economatica  

(www.economatica.com.br) 

Ferramenta para análise de Investimentos em ações e avaliações de 

empresas brasileiras listadas em Bolsa e informações sobre empresas dos EUA 

e da América Latina.  

9.2 CAPITAL IQ  

(www.capitaliq.com)  

https://link.springer.com/referencework/10.1057/978-1-349-95121-5
https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/support/sd-tutorials
http://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=7FgUL4Ia3PR4Y3oMSyp&preferencesSaved
https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=7FgUL4Ia3PR4Y3oMSyp&preferencesSaved
https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=7FgUL4Ia3PR4Y3oMSyp&preferencesSaved
http://www.economatica.com.br/
http://www.capitaliq.com/
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Ferramenta de análise setorial, financeira, de negócios, de desenvolvimento e 

de avaliação de risco. Apresenta dados sobre empresas globais, valores 

mobiliários, fundos de investimento, operações, mercados e pessoas. 

9.3 ComDinheiro  

(https://www.comdinheiro.com.br/) 

O Sistema Comdinheiro apresenta informações sobre fundos de 

investimento, ações, títulos públicos, debentures e uma exclusiva base de dados 

sobre governança corporativa. 

10 BASES DE DADOS DE ACESSO ABERTO  

 

10.1 ArXiv.org (https://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.  

10.2 Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (http://bdtd.ibict.br/vufind/):  

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.  

10.3 Biblioteca Digital FGV (https://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/): 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 FGV, 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.  

10.4 Cadernos PROLAM/USP (http://www.revistas.usp.br/prolam): 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.  

10.5 CrossRef Search (https://search.crossref.org/): 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. 

https://arxiv.org/
http://bdtd.ibict.br/vufind/
https://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/
http://www.revistas.usp.br/prolam
https://search.crossref.org/
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10.6  DataCite – Research (https://datacite.org/): 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 que oferece 

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.  

10.7 Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR 

(https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/): Diretório global 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.  

10.8 DOAJ – Directory of Open Access Journals (https://doaj.org/): 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.  

10.9 FMI - Fundo Monetário Internacional – International Monetary Fund. 

(https://www.imf.org/external/index.html): 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.  

10.10 Global Economic Monitor 

(https://datacatalog.worldbank.org/dataset/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 recém 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.  

10.11 NBER Working Papers (https://www.nber.org/papers.html): 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 

https://datacite.org/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
https://www.imf.org/external/index.html
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/global-economic-monitor
https://www.nber.org/papers.html


12 
 

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

materiais estão majoritariamente em inglês.  

10.12 OASIS IBICT (http://oasisbr.ibict.br/vufind/): 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 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.  

10.13 PatentScope (https://patentscope.wipo.int/): 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. As informações podem ser pesquisadas 

inserindo palavras-chave, nomes de candidatos, classificação internacional de 

patentes e muitos outros critérios de pesquisa em vários idiomas.  

10.14 Portal de Livros Abertos da USP 

(http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP): 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.  

10.15 Portal de Revistas da USP (https://www.revistas.usp.br/wp/): 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.  

10.16 Rede de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal – Redalyc (https://www.redalyc.org/): A 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.  

10.17 Revista Pesquisa e Planejamento Econômico 

(https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_alphacontent&view=alph

http://oasisbr.ibict.br/vufind/
https://patentscope.wipo.int/
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP
https://www.revistas.usp.br/wp/
https://www.redalyc.org/
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_alphacontent&view=alphacontent&Itemid=137
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acontent&Itemid=137): O site da Revista Pesquisa e Planejamento Econômico, 

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 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.  

10.18 SciELO (https://scielo.org/): 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.  

10.19 Social Science Research Network (SSRN) 

(https://www.ssrn.com/index.cfm/en/): O SSRN é um repositório aberto de 

pesquisa acadêmica e de materiais relacionados, onde os autores podem 

compartilhar e distribuir suas pesquisas.  

10.20 The Online Books Page (http://onlinebooks.library.upenn.edu/): The 

Online Books Page disponibiliza mais de 2 milhões de livros em texto completo.  

10.21 World Bank Group (https://www.worldbank.org/): 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.  

10.22 World Development Indicators – WDI 

(http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/): 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. 
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