
 

OECD iLibrary 
www.oecd-ilibrary.org 

A base de conhecimentos globais de informação e as análises da OCDE 

OECD iLibrary,  é a biblioteca on-line da OCDE para acessar as publicações, revistas e estatísticas 

que a Organização produz. Além de ser a porta de entrada das análises e informação da OCDE. 

Na OECD iLibrary os usuários podem encontrar facilmente todo o nosso conteúdo claro e citá-

lo, assim como quadros estatísticos, bases de dados e capítulos em diferentes formatos, tais 

como: PDF, WEB, XLS, ActiveChart, DATA, ePUB, READ. 

A OCDE é uma das organizações mais inovadoras em seu campo e uma das fontes mais 

prolíficas e confiáveis de dados econômicos e sociais comparáveis. 

Características da OECD iLibrary 

 Novo! Navegação intuitiva por tema e/ou país a partir qualquer página. 

 Novo! Agora você pode cruzar uma busca combinando múltiplos temas e países. 

 OECD iLibrary contém 17 micro sites temáticos. 

 Na opção Catálogo você poderá consultar os conteúdos por Idioma. Conheça os estudos que 

temos em ESPANHOL e PORTUGUÊS, entre muitos outros. 

 Conteúdos segmentados de tal maneira que o usuário possa buscar e dar clique diretamente 

em um tabela, em um capítulo ou um artigo. Todos os conteúdos têm um DOI (Digital Object 

Identifier) o qual é um Identificador de Objeto Digital para livros, revistas, estatísticas, etc. e 

uma URL estática. 

 Novo! Um motor de buscas com maiores filtros, por exemplo: procurar dentro de uma busca 

ao adicionar palavras-chave, datas, tipo de conteúdo, tema ou país. 

 Navegação direta a livros, revistas, Factbook, glossários na opção “Catálogo”. 

 Resultados de busca integrados, mostrando todos os formatos nos quais se encontra o 

conteúdo buscado (PDF, WEB, XLS, ActiveChart, DATA, ePUB, READ). 

 Ferramenta para citar todo o conteúdo, a qual é compatível com os sistemas de 

administração bibliográfica padrão. 

 Informação contextual das publicações com um só clique ao conteúdo relacionado. 

 Vínculos a edições anteriores dos conteúdos com a opção de fazer o download do texto 

completo dos livros, tabelas ou capítulos da tabela de conteúdos. 

 Os usuários podem navegar livremente com opções de voltar, continuar hierarquicamente 

com “rotas de navegação (breadcrumb trails)”. 

 Resumos disponíveis para publicações chave em mais de 25 idiomas, incluindo o espanhol e 

o português. 

http://www.oecd-ilibrary.org/


 

 Novo! Os resumos agora estão disponíveis em PDF e ePUB. 

 StatLinks, ao pé das tabelas e gráficos das publicações vocês encontrarão um vínculo que os 

levará a folhas de cálculo onde terão disponíveis os dados estatísticos do gráfico e o próprio 

gráfico.  

 Registros bibliográficos em formato MARC21 XML. 

 Estatísticas de uso para todo o conteúdo em OECD iLibrary para seus assinantes de acordo 

com os padrões do CONTADOR Recursos Electrônicos para Contar o Uso  On-line de Redes  

(Counting Online Usage NeTworked Electronic Resources). 

 Sistema de alertas RSS Feeds. 

 Opção de leitura (READ) se encontra disponível para qualquer usuário ler e compartilhar o 

texto completo das publicações através de seus dispositivos conectados, seja o computador 

do escritório ou o seu dispositivo móvel. 

 Novo! Athens/Shibboleth autenticação federada para instituições nos Estados Unidos e Reino 

Unido. 

 Novo! Os metadados e textos completos de OECD iLibrary se encontram indexados pelas 

quatro principais empresas de serviços de bases de dados (Serviços de Descobrimento) 

EBSCO EDS, Ex Libris Primo, ProQuest Summon, OCLC WorldCat. 

 Nova visualização para uma gama de tabelas, mostrando também outras bases de dados e 

publicações relacionadas com o tema. Estas tabelas pré-elaboradas se encontram disponíveis 

em múltiplos formatos (WEB, PDF, XLS, READ). Pela primeira vez, apresenta-se aos usuários 

em uma só tela um leque compreensível da informação disponível em diversos formatos, 

permitindo ao usuário escolher o que seja de maior utilidade para suas necessidades. 

 OECD. Stat está completamente integrado, oferecendo múltiplos formatos para exportar, 

metadados explicativos e links as publicações relacionadas. 

 Os indicadores frequentes solicitados (atualmente 160) já estão disponíveis em OECD Data 

Portal data.oecd.org assim como em OECD iLibrary na sessão de Estatísticas na categoria 

Indicadores. OECD iLibrary y OECD Data são sites que se complementam e estão conectados 

para proporcionar vínculos ativos entre si mesmos. 
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OECD iLibrary em números 

Em fevereiro de 2017 

11.120 livros eletrônicos. Texto completo 

54.360 capítulos 

149.150 quadros estatísticos e gráficos 

5.980 artigos 

5.190 resumos executivos  

5.270 documentos de trabalho 

5 milhões de dados estatísticos 

 

Estes números são atualizados constantemente com novas análises, estatísticas, etc. 

 Para quem é a OECD iLibrary? 

Como um dos recursos on-line mais completos sobre a economia mundial, a sociedade, a 

educação e o meio ambiente, OECD iLibrary é uma ferramenta poderosa em termos de 

conteúdos e ferramentas de consulta para aquelas pessoas que trabalham em instituições 

acadêmicas (universidades, centros especializados de pesquisa), no setor privado e de negócios, 

em organizações governamentais e não governamentais. 

Atualmente 10.000 instituições estão registradas em 163 países. 

Como posso assinar a OECD iLibrary? 

Existe uma quantidade interessante de conteúdos de download livre, porém para contar com 

todos os serviços da plataforma é necessário o pagamento de uma assinatura, a qual pode ser 

para todos os conteúdos ou para uma coleção temática, para uma base de dados ou também é 

possível fazer a assinatura de um título pessoal a uma revista ou a um livro. Entre em contato 

com johanarmando.cruzestrada@oecd.org para receber mais informação. 

O acesso a OECD iLibrary é estável, rápido, eficaz e disponível 24 horas por dia, 7 dias por 

semana e é perpétuo para todo o conteúdo assinado. 

Autenticação automática para todos os usuários registrados no âmbito do endereço IP 

(Protocolo de Internet) e/ou por usuário e senha. Além da possibilidade de gerar acessos remoto 

a usuários autorizados. 

Se você é um estudante, fale com a sua biblioteca para solicitar um acesso ou entre em contato 

conosco. 

Se você é responsável por uma biblioteca ou centro de informação e deseja uma apresentação 

da plataforma, ficamos as suas ordens em: ivonne.lopez@oecd.org 

Centro da OCDE no México para América Latina 

www.oecd.org/centrodemexico www.oecd.org 
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