
ABI / INFORM Collection
Abrangente e diversificada, ajudando os pesquisadores 

de hoje a resolver os problemas de amanhã

POR ACOMPANHAR as necessidades dos pesquisadores em todo o mundo, temos ampliado a ABI/INFORM Collection 
tornado-a a base de dados de negócios mais abrangente e diversificada do mundo. O número de periódicos disponíveis em 
texto completo ativo mais do que duplicou nos últimos três anos, conforme somávamos conteúdos adicionais, acadêmicos 
e não acadêmicos, com base no feedback dos pesquisadores da área. A ABI/INFORM Collection agora tem mais do que as 
informações necessárias para os pesquisadores de negócios do que qualquer outra fonte única disponível.

A ABI/INFORM Collection contém as seguintes bases de dados:

• ABI/INFORM Global — conteúdo acadêmico principal, incluindo milhares de textos completos de periódicos 
acadêmicos, seriados, teses e coleções de documentos de trabalho, bem como o conteúdo do The Wall Street Journal, 
The Economist e outras grandes mídias de negócios.

• ABI/INFORM Trade & Industry — conteúdo aplicado que inclui relatórios de pesquisa de mercado, jornais, revistas e 
periódicos relevantes para o comércio e a indústria.

• ABI/INFORM Dateline — a versão mais simplificada, contendo notícias regionais de negócios e agência de notícias. 

Áreas temáticas incluem:
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• Contabilidade
• Negócios
• Tendências de negócios

• Informações sobre o cenário da
concorrência e produto

• Estratégias corporativas
• Condições econômicas

• Finanças
• Técnicas de gestão
• Teoria de gestão

A ABI/INFORM Collection oferece:

As revistas mais importantes. Leia o texto completo das principais revistas das editoras acadêmicas mais importantes do mundo 
como Cambridge University Press, Palgrave Macmillan, Emerald Group Publishing, Springer, MIT Sloan School of Management e muitos 
outros.

As notícias de negócios mais influentes. Fique atualizado com o atual texto completo das publicações de notícias de negócios 
mais lidas. A ABI/INFORM Collection é a única base de dados de negócios onde pesquisadores podem encontrar o texto completo 
do The Wall Street Journal, The Economist, Financial Times e Australian Financial Review.

Pensamento de vanguarda. VVeja primeiro o pensamento acadêmico mais recente acessando mais de 450.000 documentos de 
trabalho de Research Papers in Economics (RePEc), INSEAD e a Organização de Cooperação Econômica e Desenvolvimento 
(OCDE).

Coleção abrangente da literatura relevante. Encontre o pensamento acadêmico ainda mais relevante e faça uma revisão de 
literatura mais profunda pesquisando em mais de 40.000 dissertações relacionadas aos negócios.

Para obter mais recursos e ainda mais valor, considere a Business Premium Collection da ProQuest.



Informações de mercado abrangentes e especializadas. Business Monitor International, Economist Intelligence Unit (EIU), 
Euromonitor, Dun & Bradstreet, Progressive Media, Aroq, Emerging Markets Direct, Oxford Analytica, Oxford Economics e muito 
mais.

Mais 40 milhões de registros de empresas da Experian.

Dados reais e previstos. Explore os 50 anos de dados econômicos reais e previstos para os países do G20 da Economist 
Intelligence Unit.

Milhares de casos de negócios e estudos de casos incluindo os 100 Estudos de Caso de Negócios da Times. 

proquest.comPara obter mais informações ou solicitar um período de avaliação 
gratuito, entre em contato conosco www.proquest.com/contact.




