
Academic

LexisNexis® Academic
Por todo o mundo, estudantes e pesquisadores gastam muito tempo e energia
recolhendo informação. Com LexisNexis Academic, uma das mais avançadas
ferramentas de pesquisa no mercado, eles conseguem tirar maior proveito de seu 
precioso tempo.

LexisNexis é reconhecida como líder no setor da informação online para o setor jurídico, governamental 
e comercial, oferecendo serviços a profissionais e pesquisadores que procuram acesso rápido, atual 
e extensivo à informação indispensável. LexisNexis Academic é um serviço online desenvolvido 
especialmente para o mercado acadêmico e utilizado por 1.500 bibliotecas e mais de 8 milhões de 
estudantes em todo o mundo. LexisNexis Academic permite acesso rápido a milhares de fontes de 
renome, com mais de 6.000 publicações em áreas como mídia e notícias, jurídica, finanças, medicina e 
de conhecimentos gerais.
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Academic

Com LexisNexis® Academic é possível:
• Monitorar novidades, acompanhando notícias constantemente 

atualizadas e as mais recentes edições ou publicações por todo 

o mundo.

• Consultar fontes legais primárias ou secundárias visando à pesqui-

sa jurídica.

• Localizar dados financeiros detalhados sobre empresas públicas 

ou privadas.

• Manter-se informado sobre os mais recentes desenvolvimentos 

médicos, por exemplo, através do Journal of the National Cancer 

Institute.

Informação importante
LexisNexis Academic oferece acesso a um grande e confiável 

conjunto de informação legal, comercial e de atualidades pelo qual a 

LexisNexis é reconhecida.

Notícias/atualidades
Com LexisNexis Academic sua biblioteca terá acesso a jornais e 

revistas, comunicados de imprensa, transcrições de emissões de 

rádio e televisão e outras fontes de informação relevantes em inglês 

e diversos outros idiomas. LexisNexis Academic inclui mais de 350 

jornais de todo o mundo, muitos dos quais estão disponíveis online 
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no mesmo dia de sua publicação. Além disso, LexisNexis Academic 

disponibiliza também mais de 300 revistas e jornais e mais de 600 

boletins informativos. Exemplos de fontes de informação dispo-

níveis: The New York Times, The Herald Tribune, The Associated 

Press, Agence France Presse e Al Jazeera.Legal

Jurídico
LexisNexis Academic permite ter acesso a fontes primárias de 

informação legal, como por exemplo jurisprudência e legislação, dos 

Estados Unidos e outros países.  Dispõe também de uma grande 

quantidade de fontes legais secundárias, como por exemplo notí-

cias ou revistas jurídicas.

Legislação americana, inglesa e francesa: LexisLibrary e 

Juris Classeur

Agora sua instituição tem acesso a fontes da legislação dos Estados 

Unidos, Inglaterra, França e outros. A partir de agora LexisNexis 

Academic permite adicionar, como opção, fontes de legislação 

inglesa (LexisLibrary) e francesa (Juris Classeur).

LexisLibrary 

Com LexisLibrary (até agora conhecido como LexisNexis 

Butterworths – LNB), os advogados e especialistas de informa-

ção podem encontrar rapidamente informação atual, recursos 

e opiniões especializadas de renome como Butterworths, Tolley 

e Halsbury’s. A informação atual sobre jurisdição, e sobre sua 

interpretação, permite aos profissionais jurídicos fornecer acon-

selhamento sempre confiável. Com apenas um clique, todas as 

pessoas da sua organização podem acessar à mesma informa-

ção, ao mesmo tempo. Já não é necessário partilhar volumes 

dispendiosos, agora basta consultar nosso website. LexisLibrary 

diminui o tempo necessário para pesquisa, limitando os custos e 

aumentando assim a eficiência da pesquisa.

Juris Classeur

Esta base de dados contém fontes jurídicas primárias em fran-

cês: legislação, regulamentação e jurisprudência. Além disso, 

também permite o acesso a um grande número de fontes jurídi-

cas secundárias e análises especializadas.

Lexis® Middle East Law

Lexis Middle East Law é uma base de dados online de fácil 

pesquisa e navegação, oferece informação sobre alterações de 

legislação, resumos de ações judiciais e comentários sobre a 

legislação geral nos Emirados Árabes Unidos. A Lexis Middle East 

Law constitui também uma base sólida na análise dos recentes 

desenvolvimentos na região do Médio Oriente. Para mais 

informação sobre Lexis Middle East Law visite: 

www.lexismiddleeastlaw.ae

Informação comercial
Com LexisNexis Academic pode-se pesquisar informações comer-

ciais e financeiras, obtenha dados financeiros de empresas governa-

mentais e privadas no mundo todo, pesquisas de mercado, relató-

rios industriais e relatórios SEC atualizados. As fontes disponíveis 

são, entre outras: informação internacional de empresas e bolsas 

Accountancy Age, Consumer Electronics, IPO Reporter, Mergers and 

Acquisitions Reports, Standard & Poor’s Corporate Descriptions, 

Hoover’s Company Reports, Disclosure Reports, etc.

Análises de países

A funcionalidade Análise de Países agora está inclusa na base de 

dados sem custos adicionais. Tenha acesso fácil e rápido a mais de 

1 milhão de documentos sobre a situação econômica, perspectiva 

comercial e riscos políticos de 154 ramos de indústria em 190 países 

da Europa, África, Ásia e América Latina. Inclui notícias, análises e 

estatísticas sobre relações exteriores de países, políticas e mídia, 

entre outros. Essa informação é relevante para pesquisadores de 

qualquer nível.

Dossiês de empresas

Dispor de informação precisa e atual sobre empresas é crucial para 

os executivos seniores, profissionais que procuram novo emprego 

e analistas comerciais e de mercado. No entanto, conseguir uma 

imagem completa da estrutura de uma empresa, de sua condição 

financeira, marcas e concorrentes pode ser um desafio. LexisNexis 

Company Dossier, uma ferramenta de pesquisa utilizada diariamen-

te por milhares de profissionais de negócios, está agora também dis-

ponível para estudantes e pesquisadores que procuram informação 

sobre empresas internacionais. 

• Estudantes de economia podem comparar facilmente um má-

ximo de 5 empresas e efetuar downloads de diversos relatórios 

financeiros.

• Estudantes e consultores profissionais podem obter relatórios 

detalhados sobre as empresas durante a busca de emprego.

• Estudantes de jornalismo e de economia podem acompanhar 

facilmente as notícias e desenvolvimentos de relações públicas 

mais recentes.

Com o módulo Company Dossier, integrado em LexisNexis 

Academic, pode-se obter informação detalhada, dados financeiros 

ou identificar e comparar empresas em termos e critérios específicos.
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Propriedade intelectual

TotalPatent, a base de dados da LexisNexis para pesquisas de 

patentes, permite acesso à todos os documentos sobre patentes 

publicados para fins de pesquisa e análise. TotalPatent dá acesso ao 

mais amplo e detalhado conjunto de informações sobre patentes 

em todo o mundo. As patentes são acessíveis e pesquisáveis desde 

o início da publicação até ao momento atual em 100 países, dos 

quais 30 disponibilizam texto integral. Os dados sobre patentes dos 

países BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), recentemente adiciona-

dos, e de diversos países asiáticos, tornam TotalPatent a ferramenta 

de pesquisa de patentes mais completa do mundo.

Como complemento ao método de busca padrão com operadores 

Boolianos, LexisNexis desenvolveu a funcionalidade de pesquisa 

semântica mais avançada do mundo. Depois de introduzir a sua 

busca em TotalPatent, é compilada automaticamente uma lista de 

conceitos semanticamente relacionados. Ainda permite que os re-

sultados de sua pesquisa sejam restringidos através de QueryCloud 

ou usando os operadores de pesquisa booliana tradicionais.

Para mais informações, contacte-nos através do telefone 
+55 11 98802 4819, e-mail support@lexisnexis.eu, ou visite o 
nosso website: internationalsales.lexisnexis.com.
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