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O que é o ECONS?

O ECONS é voltado para a promoção de pesquisas
acadêmicas e cient́ıficas. Seu principal objetivo é

disponibilizar à comunidade acadêmica e à sociedade em geral
um serviço de informação especializada, além de propiciar

treinamento aos acadêmicos da Faculdade de Economia. A
proposta do ECONS é gerenciar e sistematizar bancos de

dados econômicos de modo a ampliar e aprimorar as
publicações cient́ıficas dos pesquisadores da Faculdade de

Economia, em especial do Programa de Pós-graduação em
Economia Aplicada (PPGEA).
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Atividades

Treinamento e suporte a gestão de informações e dados
econômicos;

Gestão, manipulação e preparação de dados econômicos a
pesquisa;

Treinamento e suporte em programação em Stata para
gestão de dados;

Treinamento em Latex para produção de textos
cient́ıficos.



Site Institucional

O site do ECONS disponibiliza:

Banco de Dados;

Documentação dos Dados;

Formulário de Requisição;

Apresentações de bancos de dados;

Fórum, entre outros.



Banco de dados

O IBGE disponibiliza os seguintes dados:

CENSO

PME

POF

PNAD-Anual

PNAD-Cont́ınua



CENSO

O Censo Demográfico é uma pesquisa realizada pelo IBGE a
cada dez anos. Através dele, reunimos informações sobre toda

a população brasileira.É feita uma coleta de dados nos
munićıpios para colher informações sobre quem somos, quanto

somos, onde estamos e como vivemos.



Variáveis do CENSO

Unidade de Federação

Código de munićıpio

Tempo de moradia no munićıpio

Sexo

Cor ou raça

Estado Civil

Série / Ano que frequenta

Ńıvel de Instrução

Rendimento em todos os trabalhos

Rendimento em todos os trabalhos em no de salários
ḿınimos



PME - Pesquisa Mensal de Emprego

Produz indicadores mensais sobre a força de trabalho que
permitem avaliar as flutuações e a tendência, a médio e a
longo prazos, do mercado de trabalho, nas suas áreas de

abrangência, constituindo um indicativo ágil dos efeitos da
conjuntura econômica sobre esse mercado. Abrange

informações referentes à condição de atividade, condição de
ocupação, rendimento médio nominal e real, posição na

ocupação, posse de carteira de trabalho assinada, entre outras,
tendo como unidade de coleta os domićılios.



Variáveis da PME

Região Metropolitana

Ano da Pesquisa

Dia do nascimento

Sexo

Cor ou raça

Total de moradores

Sabe ler e escrever?

Frequenta escola?

Frequenta curso de qualificação profissional?

Rendimento recebido no mês (mês de referência)



POF - Pesquisa de Orçamentos

Familiares do IBGE

Obtém informações gerais sobre domićılios, faḿılias e pessoas,
hábitos de consumo, despesas e recebimentos das faḿılias
pesquisadas, tendo como unidade de coleta os domićılios.

Atualiza a cesta básica de consumo e obtém novas estruturas
de ponderação para os ı́ndices de preços que compõem o
Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor do

IBGE e de outras instituições.



Variáveis da POF

Sexo

Cor ou raça

Anos de estudo

Pessoa com ńıvel superior completo ou incompleto na
faḿılia

Despesas não monetárias

Total de pessoas moradoras

Despesas de consumo

Despesas com alimentação

Despesas com Habitação

Rendimento do trabalho



PNAD Anual- Pesquisa Nacional por

Amostra de Domićılios

Obtém informações anuais sobre caracteŕısticas demográficas e
socioeconômicas da população, como sexo, idade, educação,

trabalho e rendimento, e caracteŕısticas dos domićılios, e, com
periodicidade variável, informações sobre migração,

fecundidade, nupcialidade, entre outras, tendo como unidade
de coleta os domićılios. Temas espećıficos abrangendo

aspectos demográficos, sociais e econômicos também são
investigados.



PNAD Cont́ınua - Pesquisa Nacional

por Amostra de Domićılios Cont́ınua

Destina-se a produzir informações cont́ınuas sobre a inserção
da população no mercado de trabalho associada a

caracteŕısticas demográficas e de educação, e, também, para o
estudo do desenvolvimento socioeconômico do Páıs,

agregando a produção de resultados anuais sobre temas
permanentes da pesquisa (como trabalho infantil, migração,

fecundidade etc.) e outros aspectos relevantes selecionados de
acordo com as necessidades de informação.

A periodicidade da PNAD Cont́ınua é Trimestral para trabalho
e Anual para os demais temas.



Variáveis da PNAD

Unidade da Federação

Idade

Dia do nascimento

Sexo

Cor ou raça

Estado civil

Sabe ler e escrever?

Frequenta escola?

Curso que frequenta

Total de moradores



Banco de dados

O Ministério da Sáude disponibiliza dados de Pesquisa
Nacional sobre Demografia e Saúde (PNDS)



PNDS - Pesquisa Nacional sobre

Demografia e Saúde

Avalia ńıveis e tendências de fecundidade, conhecimento e uso
de métodos contraceptivos, amamentação e outros

determinantes próximos da fecundidade, como proporção de
mulheres casadas e/ou em união e duração da amenorréia

pós-parto.
Estuda a saúde materno-infantil, mortalidade materna,

DST/AIDS, gravidez, assistência pré-natal e parto, principais
causas de doenças predominantes na infância, imunização,

estado nutricional e acesso à água e esgotamento sanitário. A
pesquisa investiga, ainda, intenções reprodutivas e necessárias

não satisfeitas de anticoncepção.



Variáveis do PNDS

Idade calculada em anos

Sexo

Grau atual que está frequentando

Está estudando atualmente

Costuma ler jornal ou revista

Religião atual

Frequência a serviços ou atividades religiosas

Tem convênio ou plano de saúde

Onde morou até os 12 anos de idade

Tempo de residência no munićıpio (em anos)



Banco de dados

O INEP disponibiliza os seguintes dados:

Censo de Educação Superior;

Censo Escolar;

ENADE;

ENEM;

Prova Brasil;

Provão;

SAEB.



CENSO de Educação Superior

O Censo da Educação Superior reúne informações sobre as
instituições de ensino superior, seus cursos de graduação

presencial ou a distância, cursos sequenciais, vagas oferecidas,
inscrições, matŕıculas, ingressantes e concluintes, além de

informações sobre docentes, nas diferentes formas de
organização acadêmica e categoria administrativa.



Variáveis do Censo de Educação

Superior

CPF

Documento de Estrangeiro

Nacionalidade

Tipo de deficiência

Banco de dados referente a Docentes:

Escolaridade

Pós graduação

Atuação do Docente

Banco de dados referente a Alunos:

Aluno procedente de escola pública

Forma de ingresso/seleção - banco de alunos

Financiamento Estudantil



CENSO Escolar

O Censo Escolar é um levantamento de dados
estat́ıstico-educacionais de âmbito nacional realizado todos os
anos e coordenado pelo Inep. Ele é feito com a colaboração
das secretarias estaduais e municipais de Educação e com a
participação de todas as escolas públicas e privadas do páıs.



Variáveis do Censo Escolar

Dados referentes aos Alunos:

Uso do transporte escolar

Rendimento Escolar(aprovado/reprovado)

Dados referentes aos Docentes:

Função que exerce na escola

Disciplina que leciona

Dados referentes à Escola

Situação e local de funcionamento

Fornecimento de alimentação escolar

Dados referentes à Turma:

Existência de atividade complementar

Atendimento educacional especializado



ENADE - Exame Nacional de

Desempenho de Estudantes

O ENADE tem como objetivo aferir o desempenho dos
estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos
nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, e

as habilidades e competências em sua formação.



ENEM - Exame Nacional do Ensino

Médio

O ENEM tem como objetivo avaliar o desempenho do
estudante ao fim da educação básica, buscando contribuir para

a melhoria da qualidade desse ńıvel de escolaridade.
A partir de 2009 passou a ser utilizado também como

mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior.



Prova Brasil

A Prova Brasil foi idealizada para produzir informações sobre o
ensino oferecido por munićıpio e escola, individualmente, com

o objetivo de auxiliar os governantes nas decisões e no
direcionamento de recursos técnicos e financeiros, assim como

a comunidade escolar no estabelecimento de metas e
implantação de ações pedagógicas e administrativas, visando à

melhoria da qualidade do ensino.



Variáveis da Prova Brasil

Código do Aluno

Código da Série

Unidade da Federação

Código do munićıpio

Trabalha fora de casa?

Em dias de aula, quanto tempo gasta assistindo TV?

Já foi reprovado?

Professores elogiam quando você tira boas notas?

Seus pais ou responsáveis incentivam você a ir à escola?

Quando você entrou na escola?



Provão - Exame Nacional de Cursos

Tem por objetivo alimentar os processos de decisão e de
formulação de ações voltadas para a melhoria dos cursos de

graduação. Visa complementar as avaliações mais abrangentes
dos cursos de graduação e das instituições de educação

superior, que analisam os fatores determinantes da qualidade e
a eficiência das atividades de ensino, pesquisa e extensão,

obtendo dados informativos que reflitam, da melhor maneira
posśıvel, a realidade do ensino.



Variáveis do Provão

Localização da Escola (Urbana ou Rural)

Unidade da Federação de onde a escola se localiza

Nome do munićıpio da escola

Questionário do aluno:

Proficiência em ĺıngua portuguesa

Proficiência do aluno em matemática

Se trabalha ou não fora de casa

Questionário do professor

Atividades que realiza com os alunos

Participação do diretor na motivação dos funcionários



SAEB - Sistema de Avaliação da

Educação Básica

O SAEB fornece dados sobre a qualidade dos sistemas
educacionais do Brasil como um todo, das regiões geográficas

e das unidades federadas (estados e Distrito Federal). As
informações obtidas permitem acompanhar a evolução da

qualidade da educação ao longo dos anos, sendo utilizadas
principalmente pelo Ministério da Educação e secretarias
estaduais e municipais de educação na definição de ações
voltadas para a solução dos problemas identificados, assim

como, no direcionamento dos seus recursos técnicos e
financeiros às áreas prioritárias, visando o desenvolvimento do
Sistema Educacional Brasileiro e a redução das desigualdades

nele existentes.



Banco de dados

O MTE (Ministério do Trabalho e Emprego)
disponibiliza os seguintes dados:

CAGED;

RAIS;



CAGED - Cadastro Geral de

Empregados e Desempregados

Este Cadastro Geral serve como base para a elaboração de
estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado
de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de
decisões para ações governamentais. É utilizado, ainda, pelo

Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados
referentes aos v́ınculos trabalhistas, além de outros programas

sociais.



Variáveis do CAGED

Munićıpio

CBO - Classificação Brasileira de Ocupações

CNAE -Classe de Atividade Econômica

Data de admissão do empregado

Faixa de horas contratuais por semana

Faixa de remuneração mensal

Faixa de tempo de emprego

Grau de instrução

PIS

Radical do CNPJ do estabelecimento



RAIS - Relação Anual de Informações

Sociais

A RAIS tem por objetivo o suprimento às necessidades de
controle da atividade trabalhista no Páıs, e ainda, o

provimento de dados para a elaboração de estat́ısticas do
trabalho e a disponibilização de informações do mercado de

trabalho às entidades governamentais.



Variáveis da RAIS

Munićıpio

CBO - Classificação Brasileira de Ocupações

CNAE -Classe de Atividade Econômica

Remuneração do trabalhador em dezembro

Remuneração média em salários ḿınimos

Faixa de tempo de emprego

Tipo de estabelecimento (CNPJ ou CEI)

Portador de deficiência ou beneficiário reabilitado

Raça ou cor do trabalhador

Faixa Etária do trabalhador
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