PROJETO DE PESQUISA
Área: Economia
EXPECTATIVAS DE CURTO PRAZO, DOS RESIDENTES DO ABC, SOBRE AS
CONDIÇÕES DE VIDA DA FAMÍLIA E SOBRE A EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO
ECONÔMICA DO PAÍS: UM ESTUDO DA CAUSALIDADE E DOS IMPACTOS
PROVOCADOS PELA CONJUNTURA MACROECONÔMICA NO PERÍODO 1996 A 2004.

Responsáveis:
Prof. Ms. Marlene Cardia Laviola (Professora Orientadora)
Prof. Ms. Francisco Rózsa Funcia (Professor Coordenador do Curso de Ciências
Econômicas)
Data de início: 28 de Setembro de 2004
Descrição
Objetivo da Pesquisa
Estudar a causalidade e os impactos provocados pela Conjuntura Macroeconômica no
processo de formação das expectativas, de curto prazo, dos residentes no ABC, em relação às
condições de vida de suas famílias e à evolução da situação econômica do País, no período de
1996 a 2004.
Aspectos Metodológicos
• Origem dos dados
Os dados primários sobre as projeções dos residentes do ABC serão extraídos das
Pesquisas Sócio-Econômicas do ABC, coordenadas pelo INPES/IMES, relativas ao
período de Agosto de 1996 e Março de 2004. Os dados secundários relativos às
variáveis conjunturais da economia brasileira serão extraídos de fontes oficiais,
como Banco Central do Brasil, IPEA, SEADE e IBGE.
• Etapas da pesquisa
 Revisão Bibliográfica sobre as Teorias das Expectativas;
 Reprocessamento dos dados primários para obtenção do perfil das famílias, de
suas avaliações sobre o passado e de suas percepções sobre o futuro em relação as
suas condições de vida e à economia do país;
 Construção das séries históricas das variáveis que serão utilizadas nos testes de
causalidade;
 Análise dos Resultados: os dados processados serão tratados com ferramental
estatístico explicativo adequado para dimensionar a causalidade entre as variáveis e
confrontados com o referencial teórico adotado visando a conclusão: reuniões de
trabalho quinzenais com 3 horas de duração envolvendo professores e alunos.
Resultados previstos / data (cronograma)
• Produção de um texto de discussão interna para publicação e apresentação na Semana
do Economista, a ser realizada em Agosto de 2005, e na III Jornada de Economia
Social e Conjuntura promovida pelo Curso de Ciências Econômicas do IMES, a ser
realizada em outubro/2005;
• Elaboração de notas técnicas para divulgação junto aos órgãos de imprensa regional e
nacional: setembro de 2005;
• Produção de um artigo para publicação: setembro de 2005.
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Resultados já alcançados (publicações, eventos, etc.)
1- Antes da seleção dos alunos-pesquisadores, ocorreu elaboração de pesquisa
bibliográfica exploratória sobre o tema, preparação dos bancos da Pesquisa SócioEconômica do ABC, e planejamento das demais etapas pelos professores responsáveis
pelo projeto.
2- Os alunos-pesquisadores foram selecionados entre novembro e dezembro de 2004;
3- As etapas de coleta, reprocessamento e tratamento dos dados ocorreram no período
entre março e maio de 2005;
4- Em junho de 2005, iniciou-se a etapa de análise para elaboração dos textos
programados.

