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Fonte de dados 
 

Os indicadores socioeconômicos fornecem importantes informações para o gestor 
público na condução de suas políticas que visam o desenvolvimento da sociedade. 
A fonte dos dados destes indicadores pode ser geradas pelo próprio gestor – dados 
primários – ou por terceiros – dados secundários. Os dados primários podem ser 
gerados pelo gestor através de levantamento de campo das informações, aplicação 
de questionários. Exemplos de dados primários: emprego, número de assaltos a mão 
armada, número de homicídios, qualidade da mobilidade urbana, renda da 
população, grau de escolaridade. Note que a diferença entre dados primários e 
secundários é se o gestor gerou os dados ou se utilizou dados de outras fontes que 
não ele. Exemplo: IBGE, Ministério da Saúde, Fundação de  Economia e Estatística, 
Emater, Secretaria de Segurança, entre outros. O nosso foco aqui será mostrar como 
buscar os dados de alguns indicadores. Esses indicadores podem estar 
individualizados ou fazerem parte de um indicador mais amplo. Por exemplo, o 
Produto Interno Bruto per capita de uma cidade é um indicador por si só. Mas 
também faz parte do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – contribuindo com 
um terço da formação do IDH. O outro terço é um indicador de saúde e o último 
terço de educação. 

 
Como objetivo didático desde já você está com a seguinte tarefa: buscar nas suas 
respectivas fontes os dados socioeconômicos que serão trabalhados a seguir para o 
seu município, para o estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil.  
 
 

 



Fonte de dados 
 
Renda – Produto Interno Bruto 
 
O indicador mais utilizado para representar a renda de uma população é o 
Produto Interno Bruto – PIB. O PIB é o somatório de todos o bens e serviços 
finais produzidos por uma economia aos seus respectivos preços de mercado 
em um determinado período de tempo – anual, semestral, mensal, etc. 
Outra forma de definir PIB é através da renda (salários, lucros, juros, alugueis, 
...) gerada pelas famílias em um determinado período de tempo. Esta definição 
nos será útil daqui a pouco. 
O Interno do PIB significa produzido dentro de um espaço geográfico: pode 
ser do Brasil, do Rio Grande do Sul ou de um município. Em relação aos 
municípios do Rio Grande do Sul a instituição responsável por gerar estas 
informações é a Fundação de Economia e Estatística. Os dados do PIB dos 
quase 500 municípios do RS têm uma defasagem de dois anos. Assim, durante 
o ano de 2013 será divulgado o PIB nos municípios referente a 2011. 



Fonte de dados - Renda 
 
 
O PIB então representa a riqueza de uma economia.  
O leitor vai notar que é muito comum nas informações do PIB também 
estar presente o PIB per capita. Ou seja, dividir o PIB pela população 
que o formou. Como exemplo da importância disto pode-se utilizar o 
Brasil. Ele chega a figurar entre as dez maiores economias do mundo 
em termos de PIB, mas quando se divide o PIB pela população a 
posição do Brasil cai para entre as cinquenta maiores economias. Tem-
se assim uma primeira medida de qualidade do indicador renda, isto é, 
o PIB per capita. 
 
Vale lembrar a diferença entre PIB e PNB. Basicamente é a diferença 
entre Interno e Nacional. O PIB, como já foi dito é o que foi 
produzido dentro de um espaço geográfico. Referente à diferença para 
o PNB, este ainda analisa o que efetivamente do que foi produzido ficou 
no espaço geográfico. Vamos utilizar o conceito de renda para nos 
ajudar. 



Fonte de dados - Renda 
 
 
Em Rio Grande com a instalação da indústria naval existem muitos 
trabalhadores que estão morando provisoriamente no município e 
região. Note que eles estão contribuindo para a geração do PIB de Rio 
Grande, mas como não são domiciliados no município, a maior parte da 
renda que eles recebem é remetida para o município de origem. Se 
pudéssemos medir este volume de renda que é recebido através do 
trabalho no município que é enviado para fora, não só desta atividade, 
mas de todas as demais situações, teríamos o que efetivamente ficou 
no município. O leitor deve estar se perguntando, mas e a renda que o 
município recebe dos domiciliados em Rio Grande que receberam renda 
de outros municípios? Com esta informação adicional pode-se calcular o 
PNB do município. 
 
Para o município de Rio Grande, com certeza o PNB é menor que o PIB. 
Você consegue compreender a diferença? 



Fonte de dados - Renda 
 
 
Para finalizar nossa análise sobre as variações que o PIB pode apresentar 
falta falar sobre a diferença entre o Bruto e o Líquido. Basta retirar do 
Bruto a Depreciação para se ter o Produto Interno Líquido. Vários 
trabalhos utilizam como referência uma taxa de depreciação de 2% ao ano 
para os países. A taxa de depreciação mostra o quanto a capacidade 
instalada de um país, em termos de máquinas e equipamentos, se deprecia 
ao longo do tempo. Após esta breve explicação vamos utilizar uma série de 
dados do PIB, preferencialmente, tendo em vista que é esta a variável que é 
divulgada pelos institutos de pesquisa. 
Foram selecionadas algumas cidades do Rio Grande do Sul bem como os 
dados do Brasil para os anos de 2005 e 2009. Veja que a fonte é o IBGE e a 
Fundação de Economia e Estatística. 
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Também é importante saber 

calcular o crescimento real do PIB 

de um município. Para fazê-lo é 

necessária a utilização dos preços 

de um dos anos como referência.  

Veja o exemplo a seguir: 

 



Calculando o PIB Real – um 

exemplo 

PIB Nominal 

2010 

PIB Nominal 

2012 

PIB real 2012 
a preços de 2010 

Bananas 15 unidades a  

R$ 0,20 = R$ 3,00 

20 unidades a  

R$ 0,30 = R$ 6,00 

20 unidades a  

R$ 0,20 = R$ 4,00 

Laranjas 50 unidades a  

R$ 0,22 = R$ 11,00 

60 unidades a  

R$ 0,25 = R$ 15,00 

60 unidades a  

R$ 0,22 = R$ 13,20 

Total = R$14,00 Total = R$ 21,00  Total = R$ 17,20 

Variação nominal do PIB 

entre 2012 e 2010 

Variação real do PIB entre 

2012 e 2010 

Variação =  

[(21/14)-1]*100= 

  50% 

Variação =  

[(17,20/14)-1]*100= 

22,86% 
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