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O Observatório Econômico, anualmente, abrirá vagas para alunos do curso de Ciências 

Econômicas, que estejam matriculados nos módulos de Trabalho de Curso, para o 

desenvolvimento de atividades de pesquisa. De acordo com o Regulamento do Trabalho 

de Curso, tal atividade também está enquadrada como uma das modalidades de Trabalho 

de Curso, bem como a monografia e o artigo científico. 

 

Os alunos selecionados deverão:  

a) Cumprir com todas as tarefas descritas em cada um dos núcleos de pesquisa. 

b) Participar das oficinas de capacitação: 

a.  Excel intermediário e avançado;  

b. Redação de relatórios; e 

c. Base de dados IBGE. 

c) Permanecer ativo por 2 semestres letivos consecutivos. 

 

Número de vagas por núcleo/ano: 

 Finanças públicas        2 vagas 

 Mercado de trabalho       4 vagas 

 Comércio exterior: análise da evolução 

e conteúdo da Balança Comercial do Grande ABC   2 vagas 

 Análise setorial do comércio exterior     2 vagas 

 Reestruturação do indicador iABC     2 vagas 

 Mercado financeiro       2 vagas 

 

A não observância das tarefas exigidas neste manual implicará na reprovação dos alunos 

nos módulos de Trabalho de Curso de cada período letivo. 
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Finanças Públicas 

Atribuições para o aluno pesquisador: 

a) Montar um banco de dados, a partir do ano 2003, contemplando as informações básicas sobre as finanças 

públicas municipais e estaduais com base no banco Finanças do Brasil (FINBRA) e Sistema de Informações 

Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), da Secretaria do Tesouro Nacional; 

O banco de dados deve permitir a consulta pelas seguintes unidades: 

i) Município brasileiros; 

ii) UF; 

iii) Municípios do Grande ABC; 

iv) Receitas por categoria econômica (correntes e de capital) 

v) Receitas Orçamentárias - Realizadas (Anexo I-C) 

vi) Tributos 

vii) Despesa por categoria econômica (correntes e de capital) 

viii) Despesas de capital (investimentos, inversões, amortização da dívida) 

ix) Despesa por função 

x) Despesas Orçamentárias - Empenhadas (Anexo I-D) 

xi) Despesas com pessoal. 

O banco de dados também deverá conter as planilhas exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a saber: 

i) Receita corrente líquida; 

ii) Dívida consolidada líquida; 

iii) Relatório de Gestão Fiscal; 

iv) Relatório Resumido de Execução orçamentária 

 

b) Atualizar periodicamente o banco de dados criado; 

 

c) Deflacionar os valores pelo IPCA médio do ano corrente; 

 

d) Elaborar relatórios periódicos (bimestralmente); 

 

e) Desenvolver textos para discussão/artigos com aplicação do instrumental estatístico/econométrico; 

(sugestões: Panorama das finanças municipais; Fundo de Participação dos municípios; Arrecadação de 

IPTU, ISS e ICMS; Despesas com servidores municipais).  

 

Fontes de pesquisa: 

Manual Técnico do Orçamento (MTO2017) 

Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101/2000 

FINBRA 

SICONFI 

Site: http://comparabrasil.com  

 

http://comparabrasil.com/
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Mercado de trabalho 

 

Atribuições para o aluno pesquisador: 

a) Montar um banco de dados, a partir do ano 2003, contemplando as informações básicas do mercado de 

trabalho da região do Grande ABC: 

i) Número e saldo de empregos formais por: 

- setor de atividade (Extrativa mineral; indústria de transformação; SIUP; construção civil; 

comércio; serviços Administração Pública; agropecuária; extrativismo vegetal; caça e pesca; 

- subsetor de atividade (indústria metalúrgica; indústria mecânica; material de transporte; 

indústria têxtil; indústria química, ensino etc.);  

- gênero; 

- Escolaridade; 

- Faixa etária; 

- Tamanho de estabelecimento; 

- Raça/cor e gênero; 

- Tipo de deficiência; 

ii) Remuneração média por: 

 - gênero; - escolaridade; - faixa etária; - raça/cor; 

 - Natureza jurídica (setor público federal, estadual, municipal, empresas privadas, 

estabelecimentos sem fins lucrativos etc.); 

b) Atualizar periodicamente o banco de dados criado; 

 

c) Deflacionar os valores pelo INPC/IBGE médio do ano corrente; 

 

d) Elaborar relatórios periódicos (bimestrais) contemplando os temas: i) Emprego (setorial, gênero, faixa 

etária, tamanho do estabelecimento; ii) Remuneração (gênero, escolaridade); iii) Raça/cor; iv) Pessoas com 

deficiência. 

 

Desenvolver textos para discussão/artigos com aplicação do instrumental estatístico/econométrico; 

(sugestões: Perfil do trabalhador do Grande ABC; Diferenças salariais no Grande ABC (gênero/raça/cor); 

Rotatividade global por setor de atividade econômica; Análise setorial. 

 

 

Fontes de pesquisa: 

Ministério do Trabalho (Site: http://pdet.mte.gov.br/rais?view=default)  

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)  

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 

 

 

http://pdet.mte.gov.br/rais?view=default
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Comércio exterior: análise da evolução e conteúdo da Balança Comercial do 

Grande ABC. 

Atribuições para o aluno pesquisador: 

a) acompanhar o comportamento da Balança Comercial do Grande ABC, avaliando a trajetória e a composição 

da pauta de exportação e de importação.  

Tarefas 

a) captar os dados municipais de exportação e de importação junto ao MDIC 

b) manter a base de dados mensalmente atualizada, com os dados agregados e detalhados por segmento. 

c) escrever relatórios trimestrais com análise da trajetória e composição da Balança Comercial do Grande ABC 

d) escrever os capítulos sobre Comércio Exterior no Grande ABC do Boletim EconomiABC. 

 

 

 

 

Fontes de pesquisa: 

www.mdic.gov.br 

http://www.aliceweb2.mdic.gov.br/ 

 

 

 

  

http://www.mdic.gov.br/
http://www.aliceweb2.mdic.gov.br/
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Análise setorial do comércio exterior 

Atribuições para o aluno pesquisador: 

a) analisar o efeito da variação cambial sobre o comportamento das exportações dos principais setores 

exportadores do Grande ABC. 

Tarefas: 

 

a) organizar a base de dados mensal do setor econômico a ser estudado no Grande ABC, que deverão 

ser captados no site AliceWeb. 

b) estudar as perspectivas teóricas dos efeitos da taxa de câmbio  sobre as exportações  e sua 

elasticidade. 

c) os dados deverão ser mensais para o período de 2010 a 2015. 

d) escrever relatórios trimestrais e uma relatório final para publicação de um Informativo específico 

pelo Observatório Econômico. 

 

Fontes de pesquisa: 

www.mdic.gov.br 

http://www.aliceweb2.mdic.gov.br/ 

 

 

 

 

  

http://www.mdic.gov.br/
http://www.aliceweb2.mdic.gov.br/
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Mercado financeiro 

Atribuições para o aluno pesquisador: 

a) acompanhar o fluxo de movimentação financeira no Grande ABC a partir das estatísticas municipais 

divulgadas pelo Banco Central e avaliar as causas das variações nos volumes de créditos, poupança (entre 

outros) e suas consequências. 

 

Tarefas: 

a) atualizar mensalmente a base de dados 

b) deflacionar mensalmente os valores das tabelas 

c) gerar gráficos para as principais variáveis (crédito total, crédito imobiliário, poupança etc.) 

d) realizar análises trimestrais sobre a movimentação financeira na região, cruzando com 

informações sobre comércio, fluxo de renda, movimentação econômica etc. 
 

 

 

Fontes de pesquisa: 

www.bc.gov.br    (estatísticas ESTBAN e atas do COPOM) 

www.ibge.gov.br 

www.seade.sp.gov.br 

 

  

http://www.bc.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.seade.sp.gov.br/
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Reestruturação do indicador   iABC 

 

Atribuições para o aluno pesquisador: 

a) aprimorar o modelo de análise do comportamento do PIB do Grande ABC por meio da melhoria do 

indicador iABC e seu modelo econométrico. 

 

Tarefas: 

 

a) organizar a base de dados e mantê-la atualizada: PIB, Emprego, Exportação, Crédito.... 

b) testar e avaliar novas técnicas de modelagens para o iABC. 

c) divulgar o comportamento do PIB do Grande ABC, trimestralmente, a partir de junho de 2017. 

d) escrever relatório final sobre o indicador, com a composição do modelo e sua avaliação, e análise da 

trajetória do indicador. 

 

Fontes de pesquisa: 

www.seade.sp.gov.br 

www.mte.gov.br 

www.mdic.gov.br 

www.bc.gov.br 

 

 

 

  

http://www.seade.sp.gov.br/
http://www.mte.gov.br/
http://www.mdic.gov.br/
http://www.bc.gov.br/
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