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Guia Rápido - EMIS 
 
Login, entre no site e acesse “LOGIN CLIENTE” 

 
 
Marque a caixa “My full subscription” e “continue”
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EMIS Profile Login, “Create my Profile”, preencha o formulário e ele já vai abrir o site com a 
seu login

 
 
Depois de criada sua conta, o login é o mesmo processo porém você clica em “Login” e não 
“Create Profile”
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Lembrando que nessa etapa você deve colocar seu email da puc 
nome.sobrenome@pucpr.edu.br

 
 
Essa é a tela inicial depois que você entra com o seu login. Para mudar o idioma é só 
acessar a seção ao lado esquerdo de onde aparece seu email. 
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Você consegue acessar os reports entre as 3 divisões do site, que são Empresas, Indústria 
e País. Ao passar o mouse em cima das opções você tem acesso as opções: notícias, 
reports, dados, ferramentas e fontes.

 
 
News: revise as últimas notícias relacionadas à empresa do 
assunto.  
·     Latest News: Acesse as últimas notícias de nossos 
provedores de notícias (newswires, jornais, revistas, etc.)  
·     News By Topic: Acesse as últimas notícias de jornais, 
revistas, boletins informativos, ações corporativas e Press 
Releases. 
·      M&A é a sigla em inglês para Mergers and Acquisitions, 
traduzindo para o português: aqui você encontra notícias de 
fusões e aquisições. 
 
Reports 
 
·     EMIS Insights: a publicação fornece uma análise 
aprofundada das maiores empresas dos principais mercados 
emergentes em todo o mundo. 
·     Latest Reports: acesso a relatórios de pesquisa mais 
recentes, informações detalhadas, financeiras, macro, setoriais 
e de empresas da respectiva economia.  
·     M&A Reports: aqui você encontra reportagens de fusões e 
aquisições. 
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Data 
 
·      Equity Charts: aqui você pode visualizar e acessar todos os 
instrumentos financeiros negociados emitidos pela empresa 
(cotações, títulos, opções, etc.) 
 ·      EMIS DealWatch: Projetado para atender aos requisitos dos 
negociadores, esta seção fornece uma perspectiva abrangente 
das transações M&A e ECM de Mercados Emergentes.  
·      Deal Database: Veja outras informações relevantes da 
empresa relacionadas à sua pesquisa atual nesta seção. 
 
Tools 
 
·      Quick Screener: A Ferramenta de Triagem da Empresa é 
uma poderosa ferramenta de consulta, que permite filtrar o 
banco de dados da empresa por vários critérios, como 
geográfico e o tipo de indústria. 
·      Advanced Screener: Procure um termo/artigo específico. 
·      Similar companies: Encontre empresas similares as quais 
você está buscando. 
·      Company Report Builder: permite que você crie um 
relatório para download da empresa. 
  
 
 
Sources 
 
·      Editor's Choice - Company Sources: seleção de fontes da 
empresa. 


