ProQuest ABI/INFORM
Para Informações Empresariais

Guia de Consulta Rápida
Uma das primeiras bases de dados eletrônicas do mundo, ABI/INFORM tem sido a mais importante fonte de informação empresarial durante mais de
30 anos. A base de dados inclui conteúdos de milhares de publicações que ajudam os investigadores a seguir as condições empresariais, tendências,
técnicas de gestão, estratégias empresariais e tópicos específicos da indústria mundial.

Iniciar

Pesquisa de Publicações

A Pesquisa de Publicações facilita a procura de edições recentes ou
antigas específicos de uma revista, publicação ou jornal favorito.
1 Clique em Pesquisa de Publicações.
2 Digite um título ou parte dele no campo de pesquisa.

Ao trabalhar com a base de dados ABI/INFORM, é necessário
selecioná-la primeiro.

Aparece uma lista de títulos correspondentes.
3 Clique no título da publicação que pretende procurar.

1 A partir da página principal da ProQuest, clique Bases de dados

Aparece uma lista de edições disponíveis. Em baixo do título verá datas
de cobertura e períodos de embargo.
4 Clique na edição pretendida para analisar uma lista completa dos artigos
disponíveis.

Selecionadas.
Verá a página da Base de Dados.
2 Verifique a caixa antes do ABI/INFORM.
3 Clique Continuar para iniciar a pesquisa

Operadores Booleanos

Pesquisa Básica

Pode utilizar os seguintes Operadores Booleanos nas suas pesquisas do
ABI/INFORM:

Regras dos Operadores e Exemplos

A página da Pesquisa Básica permite-lhe efetuar uma pesquisa rapida
e facilmente. Pode introduzir termos nesta página ou passar às
páginas de pesquisa Avançada para efetuar pesquisas mais
detalhadas.

AND

Ambas as palavras de pesquisa antes e
depois de AND devem aparecer no artigo.

AND NOT

As palavras de pesquisa antes de AND
NOT devem aparecer no artigo, ao
contrário das palavras que aparecem
depois.

NOT W/#

As palavras de pesquisa devem ser
separadas por pelo menos # palavras
para corresponder.

OR

Quaisquer das palavras de pesquisa antes
ou depois de OR podem aparecer no
artigo.

PRE/#

A primeira palavra de pesquisa deve
preceder a segunda em # palavras para
corresponderem.

W/#

As palavras de pesquisa devem aparecer
em # palavras para corresponder.

1 Clique em Pesquisa Básica.
2 Introduza termos de pesquisa no campo de pesquisa.
3 Utilize as várias opções para especificar a sua pesquisa. Clique na

ligação Mais Opções de Pesquisa para visualizar outros campos
que lhe permitam especificar a sua pesquisa.
4 Clique em Pesquisar.
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Ligações ao Artigo

Pesquisa Avançada

O título de cada artigo na sua lista dos Resultados de Pesquisa é uma
ligação ao artigo. Clique no título para ler o artigo online. O artigo irá
aparecer no melhor formato disponível. A ProQuest observa a seguinte
ordem para determinar o melhor formato possível: Texto+Gráficos, Texto
Completo, Imagem da Página, Citação/Resumo.

Ícones do formato
Junto de cada artigo da sua lista, irá encontrar ícones representativos dos
vários formatos disponíveis para a leitura do artigo no uso da ProQuest.
Para ler um artigo online num formato específico, clique no ícone
correspondente ao formato que pretende.

Visualização do Artigo

Página de Pesquisa Avançada
A Pesquisa Avançada dá acesso aos pesquisadores avançados a
tabelas de referência para efetuar pesquisas altamente específicas.
1 Clique em Pesquisa Avançada.
2 Especifique as preferências para a sua pesquisa.
3 Utilize as várias opções para especificar a sua pesquisa. Clique na

ligação Mais Opções de Pesquisa para visualizar outros campos
que lhe permitam especificar a sua pesquisa.
4 Clique em Pesquisar.

Resultados de Pesquisa

Quando clicar no título de um artigo, irá ver a página da Visualização do
Artigo. Nesta página pode ler o artigo selecionado.

Enviar Artigo por Email
Clique Email para enviar o seu artigo por email. Complete o formulário do
email, especificando o endereço de email, o assunto e quaisquer
comentários. Em seguida, clique Enviar Email. Aparece uma nota a
confirmar que o seu email foi enviado.

Imprimir Artigo
Para imprimir um artigo, clique Imprimir.

Marcar Artigo
Para guardar o artigo nos seus Itens Marcados, verifique a caixa Marcar
Artigo. Mais tarde pode aceder a este artigo a partir de Itens Marcados.

Assim que introduzir os seus termos de pesquisa e clicar em
Pesquisar, verá a página Resultados de Pesquisa. Nesta página pode
procurar nos artigos que correspondam à sua pesquisa ou clicar num
título para visualizar um artigo.
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Itens Marcados

Resumo da Minha Pesquisa

Itens Marcados permite-lhe guardar artigos e pesquisas para utilizar
mais tarde. Para visualizar os seus Itens Marcados, clique Itens
Marcados.

A etiqueta Resumo da Minha Pesquisa permite-lhe salvar as ligações de
hipertexto dos artigos marcados, as pesquisas recentes e as publicações
visitadas que pretende visualizar mais tarde ou partilhar com amigos e
colegas.

Imprimir a Sua Bibliografia

Download do Resumo da Minha Pesquisa

Para imprimir uma bibliografia dos artigos dos seus Itens Marcados,
elimine quaisquer artigos indesejados e, em seguida, clique na ligação
Imprima a Sua Bibliografia.

1 Clique na ligação Download do resumo da sua pesquisa como página

Guardar ou Exportar a Sua Bibliografia
Para exportar uma versão eletrônica da sua lista para uso numa
bibliografia, elimine quaisquer artigos indesejados. Em seguida, clique
na ligação Exportar citações para End Note, ProCite, RefWorks ou
Reference Manager. Clique no formato que pretende exportar.

Enviar Artigos por Email na Sua Lista
Para enviar artigos por email a partir da sua lista num só grupo,
comece por eliminar quaisquer artigos indesejados dos seus itens
marcados. Em seguida, clique na ligação Enviar artigos marcados
por email. Forneça o endereço do email, o assunto e quaisquer
comentários. Em seguida, clique Enviar Email.

Remover Artigos
Para remover artigos específicos: Desmarque a caixa junto de cada
artigo para a remover dos seus Itens Marcados e, em seguida, clique
na ligação Eliminar itens não marcados para atualizar a página.
Para remover todos os artigos na sua lista: Clique na ligação
Desmarcar tudo na página para desmarcar as caixas junto a todos
os artigos. Em seguida, clique na ligação Eliminar itens não
marcados para atualizar a página.
Quando desmarcar a caixa junto a um artigo, este será desmarcado
dos seus itens marcados se clicar em qualquer ligação ou abandonar
a página.
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de Internet/arquivo HTML.
Irá ver uma versão da página do Resumo da Minha Pesquisa que
contém apenas a informação em baixo das funções de navegação da
página da ProQuest e a janela Guardar Como do seu browser.
Introduza um nome de arquivo para a sua página.
Certifique-se de que o formato está definido para Página da Internet
(.htm ou .html).
Navegüe até ao local pretendido para guardar a página.
Clique em Guardar.

Editar os Conteúdos do Resumo da Minha Pesquisa
Pode alterar a informação apresentada e guardada no Resumo da Minha
Pesquisa, adicionando comentários ou explicações e eliminando artigos,
pesquisas ou grupos.
1 Clique na ligação Editar a informação em baixo.
Irá ver a página Editar Resumo de Pesquisa.
2 Faça quaisquer alterações aos seus comentários, etiquetas ou artigos,
pesquisas e publicações a incluir.
3 Clique em Atualizar para guardar as suas alterações.

Apoio Adicional
A ProQuest ABI/INFORM fornece-lhe uma variedade de formas para obter
apoio.

?Ajuda
Clique no símbolo ?Ajuda em qualquer página para visualizar o sistema
ProQuest Ajuda.

Apoio Técnico
O apoio técnico encontra-se disponível entre as 5:00 a.m. - 00:00 ET, de
Segunda a Sexta, e entre as 8:00 a.m. - 00:00 ET, Sábados e Domingos.
Voz

800-889-3358 (E.U. e Canadá)
+1-734-761-4700 ext. 2513 (fora dos E.U. e
Canadá)

Fax:

+1-734-662-4554

Email:

tsupport@il.proquest.com

Assistência de Pesquisa:
A assistência de pesquisa encontra-se disponível de Segunda a Sexta, das
8:00 a.m. a 5:00 p.m. ET. Ligüe para 800-889-3358 para assistência de
pesquisa nos Estados Unidos e no Canadá. Para obter o Apoio Técnico e o
Serviço de Apoio ao Cliente se estiver fora dos Estados Unidos e do
Canadá contate o seu representante local.
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