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1.1. IDIOMA DA PLATAFORMA
Para alterar o idioma da plataforma vá na aba My EMIS > Account Settings > Interface Language > Portuguese
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1.2. IDIOMA DO CONTEÚDO
O idioma do conteúdo deve ser deixado sempre em Inglês e Portugues
no mínimo.
Para confirgurar esses idiomas vá na aba My EMIS > Account
Settings > Content Language > Selecionar Portuguese e English
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2.1. LISTA DE EMPRESAS
Para consultar uma listagem de empresas personalizada basta clicar em Empresas > Classificador rápido

Você será redirecionado para uma tela em que pode colocar diversos filtros e personalizar sua busca.
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2.1. LISTA DE EMPRESAS
Seguem os principais filtros em amarelo:

Cidades, Estado de Operação, Setores (por EMIS 14, NAICS e CNAE, sendo que CNAE é a classificação do IBGE e
NAICS a classificação Norte Americana. O que estiver selecionado estará com as letras em preto.)

Você pode clicar em adicionar mais e abrir outros filtros como:
Auditores, Bolsa de valores, Estado/Região e depois clicar em
aplicar.
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2.1. LISTA DE EMPRESAS

Também é possível aplicar
filtros de diversos indicadores
financeiros. Atentar-se sempre
à moeda, escala e período
selecionados e alterar se

desejar.

Você pode selecionar os
valores utilizando a régua ou
digitar os valores clicando em
“Inserir Valor Específico”

Para obter os resultados,
clicar em “Busca” e você

Você pode clicar em + Adicionar Mais

será redirecionado a outra

e abrir diversos outros indicadores,

página

depois bata clicar em aplicar.
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2.1. LISTA DE EMPRESAS
Após clicar em busca você será redirecionado para a tela com a listagem de empresas de acordo com os filtros aplicados.

Você poderá exporter sua busca para excel e customizer as colunas a serem exportadas.
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2.1. LISTA DE EMPRESAS
Após clicar em Exportar, uma janela se abrirá para selecionar as colunas a serem importadas. As Informações estão
divididas em abas: Informações de Empresa, Dados Financeiros, Ratios e Dados de Mercado.

Note que o Excel limita-se a
exportar 1000 linhas por vez,

portanto você deve alterar de 11000, para 1001-2000 e assim por
diante nas exportações.
Para selecionar as colunas a serem
importadas em cada aba, você deve

selecionar no quadrante do lado
esquerdo e passar ao direito. Para
selecionar todos de uma vez basta
clicar no botão

e depois em

“Enviar” e será feito o download do

excel com as infromações
selecionadas.
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2.2. PERFIL DE EMPRESAS
Para acessar o perfil de uma empresa você pode:

Clicar no “Busca

“ no canto direito da

plataforma e então digitar o nome da empresa e
selecionar as opção desejada.

Ou você pode clicar diretamente

no nome da empresa quando
estiver inserida em uma listagem,
como no item 2.1 Lista de
empresas.
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2.2. PERFIL DE EMPRESAS
No perfil da empresa você tem acesso às Informações Corporativas, Dados Financieros, Principais Executivos,
Composição Acionária, Subsidiárias, Empresas similares. Negócios de M&A, Dados de Mercado, Análise de Crédito,
Notícias e Relatórios. Ao clicar em +Adicionar a Alertas, você receberá informações da empresa automaticamente em seu
email.
Para fazer downoad do
conteúdo desta página,
clicar em Report Builder e
selecionar os conteúdos

que você gostaria de
exportar para excel ou pdf.

Caso você queira exportar
apenas o balanço completo

da empresa, pode clicar no
botão exportar dentro de
dados financeiros.
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2.3. EMPRESAS SIMILARES
Para personalizar uma
comparacão entre empresas

você pode entrar em
“Empresas Similares”.

Digite o nome da empresa
que você quer comparar e
clique em

Depois clique sobre a
empresa selecionada e
então você será
redirecionado.
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2.3. EMPRESAS SIMILARES
Algumas empresas pré selecionadas aparecerão na lista para comparação mas as empresas podem ser alteradas. Ao deixar
o mouse em cima do nome da Empresa um

aparecerá, caso você queira remover a empresa da lista basta clicar no

Para adicionar outra empresas a lista, basta clicar em +Adcicionar Empresas e digitar o nome da empresa a ser incluída.
Para personalizar as colunas exibidas na comparação, clicar em +Adicionar financeiros & rácios e selecionar os
indicadores a serem incluídos.
Os dados podem se exportados para excel clicando em Exportar.
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3. SETORES
Para visualizar as informações de setores é necessário clicar em cima da aba “Setores”.

No canto esquerdo você poderiá ver uma barra de busca e duas categorizações de
Setores, Indústrias EMIS e Setores NAICS.
Para buscar um setor você pode digitar na barra de busca ou clicar no setor desejado.

Inústrias Emis - se trata de 14 setores que o EMIS classificou como mais relevantes no
cenário global. São indústrias bem genéricas e sem granularidade trazendo resultados
mais abrangentes.
Setores NAICS – Ao clicar no + de cada classificação você poderá encontrar setores bem
específicos, para uma busca mais focada.

Clicar no setor desejado e você será direcionado para a página do setor.
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3. SETORES
Na página do setor você tem acesso às Estatísticas Setorias, Últimos Relatórios, Últimas Notícias, Ranking de
Empresas e Top Industry Sources
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3.1. ESTATÍSTICAS DE SETORES
Em estatísticas você pode ver indicadores da indústria de
diferentes fontes. Basta clicar no nome das fontes para alterar.
Você pode
exportar os
indicadores.

Clicando em
Exportar.

Basta clicar
no + de cada
indicador para
abrir o

detalhamento.
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3.2. RELATÓRIOS SETORIAIS
Em Relatórios, é possível buscar

por palavra-chaves digitando em
“Busca Dentre os Resultados”
e ordenar por Mais Novo,
Relevânica.

Em Editor’s choice,
recomendamos as melhores
fontes para relatórios de setores.
Assim você pode entrar na fonte
e selast time lecionar o setor
deseja e verificar os relatórios.

* Ver também item 5. Busca específica
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5. BUSCA ESPECÍFICA
Para obter notícias, perfil de empresas e relatórios com um tema específico e pontual, você deve utilizar palavras chave na
barra de pequisa, clicando em “Busca

“. Para fazer a busca de maneira mais assertiva, utilizamos alguns operadores de

pesquisa conhecidos como Boleanos. São eles:

OR: OR amplia a pesquisa, funcionando como uma virgula, fornecendo a opção de pesquisar de pelo menos uma das
palavras. Recomenda-se utilizar para buscar palavras em português e inglês e seus sinônimos. Ex: Academia or gym or fitness

“” (Aspas) – As aspas são utilizadas para buscar pela seqüência exata dos termos. É necessário utilizar também com palavras
compostas.Ex: “Bem estar”

NEAR: Serve para aproximar as palavras. Quando utilizado com um numero em seguida possibilita a contagem de palavras de
distancia entre elas. É importante usar os () para agrupar as palavras em grupos que devem ser aproximados.

Ex: (milho or corn) NEAR5 (innovation or inovacao) – 5 palavras de distância entre milho e inovação.

NOT: Utilizado para excluir uma palavra da pesquisa. Ex: NOT (pregao or licitacao)
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5. BUSCA ESPECÍFICA
EXEMPLO GERAL: (construcão or infraestrutura) near5 (“camargo correa”) not (pregao or
licitacao)
Após buscarmos o exemplo acima, podemos

Também é possível filtrar se as palavras chave

ainda filtrar se queremos ver tudo, apenas

podem estar no meio das publicações ou apenas

notícias, apenas relatórios ou apenas empresas.

no título para ter algo mais direcionado.

Também é possível ordenar os resultados por “Mais
Novo” ou “Mais Relevante” ( que seria o que possuí
maior número de palavras chave na publicação).
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6. SUPORTE
Para obter ajuda com algum dado, pequisas ou até solicitar inclusão de alguma empresa ou fonte, basta clicar no
no canto direito da plaforma e escrever sua solicitação.

Lá você também encontrará os contatos da gerente de conta e pode entrar em contato para qualquer dúvida e/ou

solicitação de treinamento.

emis.com

OBRIGADA
Monise Fatichi | Account Manager
T: +55 11 4410-4251 | +55 11 98528-4025
Rua Bandeira Paulista, 702, São Paulo, SP
04532-002
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