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Emerald Publishing.

• Durante mais de 50 anos o impacto da pesquisa tem estado na base de nosso trabalho

• Fundada por acadêmicos com experiência no mundo corporativo

• Áreas – Negócios, Gestão, Ciências Sociais e Educação

• Nosso portfólio inclui periódicos, livros e estudos de caso – todos disponíveis em formato 
digital

• Reunimos prática e conhecimento de indústrias e comunidades de todo o mundo, 
representando o trabalho de mais de 58.000 autores de mais de 140 países

• Presença mundial com mais de 32 milhões de downloads de artigos (2018)
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Real Impact Manifesto – nosso comprometimento

• Apoiar a comunidade acadêmica a superar barreiras ao impacto, trabalhando em parceria 
com agências-chave para fortalecer as conexões entre pesquisa e sociedade.

• Desafiar abordagens simplistas e desatualizadas de impacto.

• Promover o conhecimento sobre o impacto e o desenvolvimento de habilidades, novas 
ferramentas e abordagens inovadoras.



Mas o que é impacto?

Político Econômico

SaúdeAmbiental

Social

Cultural

Tecnológico

Legal



O que pensam alguns acadêmicos...

Há um crescente 

reconhecimento de que as 

instituições acadêmicas 

atuais estão mal equipadas 

para respaldar pesquisas que 

estejam genuinamente 

envolvidas com organizações 

e questões não acadêmicas.  

É necessário mais ação. 

Atualmente, o sistema 

parece “um show”. 

Precisamos colocar nossos 

corações novamente 

naquilo que, alguns de 

nós, somos apaixonados, 

ligar a pesquisa a uma 

finalidade social e pessoal.

Agora que estou no mundo 

corporativo há mais de 6 

anos, percebi que a maioria 

das pesquisas que fiz não 

pode ser prontamente 

colocada em prática devido à 

sua complexidade e 

abstração. 



1.096 
pessoas de 
102 países

www.emeraldpublishing.com/resources/change-ready-report/



Quão aberto você está com a ideia de mudar a maneira como 
se mede impacto? 

39%

30%

24%

5%

1%

1%

Muito aberto e já tenho atuado nessa direção

em meu dia a dia

Muito aberto mas ainda não atuei a respeito

Aberto à ideia

Nem aberto, nem contra

Um pouco contra à ideia

Não estou aberto à ideia

93%
sim!



O que "impacto" significa globalmente? 

60%

62%

63%

34%

51%

21%

23%

57%

34%

31%

Efeitos comprováveis de pesquisa no mundo real

Mudança mensurável em práticas, políticas ou comportamentos

Melhores resultados sociais, econômicos, ambientais ou na

saúde

Melhorias no engajamento público com a academia

Conhecimento que atinge a tomada de decisão em áreas

aplicadas

Atenção nas mídias sociais como comentários, visualizações e
"retweets"

Cobertura pela mídia comum

Citações de revistas e fatores de impacto

Mais financiamento

Crescimento na carreira (ou "tenure")

*Mais de uma resposta possível.



Quais mudanças você deseja? 

14%

68%

43%

7%

3%

Retirada de todos os fatores de impacto

Adição de outras métricas além do Fator de

Impacto

Modificação dos incentivos para publicação

Outros (especifique)

Nenhum

Não utilização do fator de impacto



O que você implementaria? 

47%

51%

29%

26%

9%

4%

3%

Publicação em veículos alternativos (formatos pequenos,

notas, posts em blogs etc) caso haja compensação

Medição de impacto social em projetos de pesquisa logo no

início (e não retrospectivamente)

Publicações em Acesso Aberto e compartilhamento de dados

(datasets) para aumentar minha visibilidade

Depósito de meus trabalhos em repositório institucional

(Green OA)

Não considero mudanças em meus processos ou métodos

Outros (especifique)

Nenhum

dos



Quais são as principais barreiras para mudanças? 

61%

34%

25%

8%

45%

42%

5%

1%

Os incentivos para a carreira do docente

ainda estão ligados às métricas…

Resistências das instituições

Falta de financiamento para Acesso Aberto

Fatores regionais (ou disparidade de
literacia sobre impacto)

Falta de clareza sobre quais medidas

seriam usadas em lugar de rankings

Dificuldade na medição do impacto fora da
Academia

Outros (especifique)

Nenhum

*Mais de uma resposta possível.



Alternativas?



https://emeraldopenresearch.com/


Temas alinhados com os ODS da ONU

Sistemas Alimentares
Sustentáveis

Vidas
Saudáveis

Educação & 
Aprendizagem

Mundo
Digital

Cidades
Sustentáveis

Gestão
Responsável



Benefícios para a comunidade

• Métricas em tempo real

• Revisão por pares 
transparente

• Acesso imediato ao 
documento

• Contribuição simultânea da 
academia e para a academia



O impacto pode ser ensinado e encorajado

• Impact Literacy Workbook

• Institutional Health Checks

• Impact Awards

• Real World Impact Blog

• Structured Abstract

• Change Ready Report

https://www.emeraldpublishing.com/resources/impact-literacy-workbook/
https://www.emeraldpublishing.com/resources/institutional-impact-health-workbook/
https://www.emeraldpublishing.com/real-impact-awards/
https://www.emeraldpublishing.com/news-and-blogs/
http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/guides/write/abstracts.htm
https://www.emeraldpublishing.com/resources/change-ready-report/


O impacto aplicado na prática

https://youtu.be/uloV1NMpiXE


5 dicas para criar impacto

1. Expanda sua divulgação e envolva sua audiência

2. Destaque os pontos principais da sua pesquisa

3. Conecte-se com as necessidades do “mundo real”

4. Amplie seu conhecimento sobre impacto

5. Expanda sua rede de contatos e inicie parcerias

IMPACTO 
REAL

Junte-se à discussão #RealImpact | emeraldrealimpact.com



Junte-se a nós 
para fazer a diferença


