


Um ambiente super amigável de

trabalho com recursos poderosos

de análise e acesso a uma ampla

base de dados da economias

brasileira e internacional.



Mais de 12 mil séries de 
tempo relativas às 
economias brasileira e 
mundial, selecionadas por 
sua relevância e que podem 
ser acessadas de forma  
simples e eficiente.



Séries diárias, mensais 

trimestrais e anuais com 

atualização via web, quase 

simultânea com as fontes.



Exporta dados para o Excel 

de forma simples e imediata. 

Sincroniza tabelas para 

atualização automática 

usando um link com Excel. 

Importa planilhas do Excel



Software poderoso

e muito fácil de usar para
fazer cálculos, gráficos,
econometria, projeções e
exportar gráficos



Possibilidade de criar um
banco de dados próprio no
mesmo ambiente, permitindo
a utilização de todos recursos
do sistema com dados
privativos da empresa.





1) Banco de Dados
2) Exporta dados p/ Excel
3) Link com Excel
4) Cálculos 
5) Gráficos
6) Exportação de Gráficos
7) Banco Próprio
8) Importação de Planilha Excel
9) Econometria
10) Projeções



1) Banco de Dados 

Banco de dados catalogado de forma 

inteligente que permite acesso rápido e fácil

a um grande conjunto de informações

continuamente atualizadas.

Tempo mínimo de defasagem na

atualização dos dados mais importantes..





Para abrir as séries, clique no 

comando Abrir no Macrodados



As séries lidas são transferidas para a área de trabalho

e estão prontas para serem manipuladas em cálculos, 

ou gráficos, ou em análises estatísticas e econometria, 

ou utilizadas em projeções ou exportadas para Excel.



As séries também são transferidas para uma 

das cinco planilhas disponíveis, dependendo

da periodicidade.  Numa planilha pode-se

examinar os valores numéricos para cada data 

e também acionar diretamente qualquer dos 

recursos de cálculo, gráfico  ou análise.



Aqui vemos as série contidas no 

sub-tópico “Materiais de 

Construção” que pertence ao sub-

tópico “Preços e Tarifas” do sub-

tópico “Inflação, Preços e Tarifas” 

do tópico “Economia Brasileira”.



Cada série tem associada uma documentação, a localização exata 

da fonte na web e um número de código usado no link com Excel.



Recurso “Localizar” sendo usado aqui para identificar 

séries relacionadas com “máquinas e equipamentos”



Resultado da pesquisa por “máquinas e equipamentos”



1) Banco de Dados

2) Exporta dados p/ Excel



Basta clicar no botão após selecionar séries do banco de dados



Série “Maquinas e 

equipamentos...”

exportada e

pronta para 

uso no Excel



1) Banco de Dados

2) Exporta dados p/ Excel

3) Link com Excel

Faz com que uma planilha Excel importe

automaticamente dados do Macrodados.



Esse recurso permite construir 

tabelas Excel que são 

atualizadas 

automaticamente com dados 

mais recentes sempre que são 

abertas.



Esta função cria o link automático com Excel.



A formula =mac($A$1; $B8; “mc0285”) utiliza 3 parâmetros: 

1) o local c:\Macrodados onde está o banco de dados neste 

computador, indicado aqui na célula A1; 

2) a data maio 2016 a ser utilizada, que está na célula B8; 

3) o código mc0285 da série (Dolar Comercial PTAX Final do 

Mês, Venda)



Selecionando a última linha e arrastando para baixo com o mouse

as informações mais recentes são automaticamente incluídas



Para instalar o link com Excel é 
necessário copiar um arquivo para 
a pasta em que está o Excel e 
instalar um suplemento. Instruções 
detalhadas estão no nosso site ou 
no Ajuda, mas conte também com 
nosso suporte para uma instalação 
rápida e fácil deste valioso recurso



1) Banco de Dados

2) Exporta dados p/ Excel

3) Link com Excel

4) Cálculos



Selecionando séries na área de trabalho para fazer cálculos



Abrindo o menu de cálculos e selecionando variação



Calculando

variação

percentual 

em 4 

períodos



Resultado do cálculo aparece como

novas séries na área de trabalho



Resultado do cálculo também pode ser visto na planilha



Outro exemplo: dividindo cotação do dólar pelo IPCA



Foi gerada uma nova série com o prefixo Cmb/



Que pode ser utilizada em novo cálculo:

aqui está sendo agora multiplicada por 1000



Gerando outra nova série; agora com prefixo TrCte Cmb/



Que pode, por exemplo, ser usada para calcular uma variação percentual



Este último cálculo vai produzir uma

nova série com prefixo

Var%1 TrCte Cmb/

Note que o nome da série calculada  

vai documentando a sequência de cálculos.

No Macrodados a lógica dos cálculos 

é semelhante à das calculadoras HP

(conhecida como polonesa reversa).

Clique F2 sobre o nome da série para

renomear, por exemplo, como

Var%1 Taxa Real de Câmbio



1) Banco de Dados

2) Exporta dados p/ Excel

3) Link com Excel

4) Cálculos 

5) Gráficos



Gráfico Temporal



Note que num gráfico com duas séries os 

valores nos eixos verticais são escolhidos 

automaticamente de modo a obter evoluções 

mais próximas possíveis ao longo do tempo.

É como o gráfico de uma regressão linear .

Isto é muito útil para avaliar visualmente se 

duas variáveis estão de fato correlacionadas.

Observe que aqui nenhuma das séries toca a 

linha horizontal na parte superior  do gráfico.



Clicando o botão direito do mouse ativa uma cruz.

Desloque o mouse para mover a cruz e examinar o gráfico



Clicando duas vezes o botão esquerdo do mouse 

coloca as duas séries na mesma escala



Gráfico de áreas com anotações



Gráfico de barras empilhadas



Gráfico com rótulos



Gráfico com título no eixo vertical esquerdo



Gráfico Scatter



Gráfico de Torta



Gráfico Cross-Section



1) Banco de Dados

2) Exporta dados p/ Excel

3) Link com Excel

4) Cálculos 

5) Gráficos

6) Exportação de Gráficos



O gráfico do Macrodados

pode ser exportado 

para Word, Excel ou Powerpoint. 

A exportação para Excel e Powerpoint

é dinâmica permitindo que seja 

depois alterado sem restrições.



Basta clicar aqui para copiar o gráfico e colar no Word





Basta clicar aqui para exportar para o Excel



O gráfico pode ser alterado sem restrições,

inclusive adicionando novos dados na série.



Basta clicar aqui para exportar para o Powerpoint





Aqui também o gráfico pode ser alterado sem restrições.



1) Banco de Dados

2) Exporta dados p/ Excel

3) Link com Excel

4) Cálculos 

5) Gráficos

6) Exportação de Gráficos

7) Banco Próprio

Permite criar e gerenciar bancos de dados próprios contendo 

informações proprietárias da empresa,  que poderão ser analisadas 

junto com as demais informações já incluídas no Macrodados.



Este usuário criou três bancos próprios, que

foram adicionados ao “Principal” do Macrodados



Veja a árvore do banco “ProprioDiário”criada pelo usuário. 

(algum texto foi apagado aqui para preservar sigilo )





1) Banco de Dados Series Tempo

2) Exporta dados p/ Excel

3) Link com Excel

4) Cálculos 

5) Gráficos

6) Exportação de Gráficos

7) Banco Próprio

8) Importação de Planilha Excel



Esse recurso permite importar 
uma planilha de dados do Excel. 
Os dados podem utilizados sem 
restrição e  salvos como um 
arquivo Macrodados ou 
incorporados a um banco 
próprio. 



Esta planilha vai ser importada do arquivo TestImport.xlsx 



Utilize o comando Importar do Excel, 

que também pode ser acessado em outros locais do programa



Para selecionar o arquivo a ser importado



Verifique se os parâmetros para importação estão corretos



Planllha

de dados  

importada 

com nomes 

e datas 

corretas



As novas séries já disponíveis para uso na área de trabalho



1) Banco de Dados Series Tempo
2) Exporta dados p/ Excel
3) Link com Excel
4) Cálculos 
5) Gráficos
6) Exportação de Gráficos
7) Banco Próprio
8) Importação de Planilha Excel
9) Econometria



Menu de recursos de estatística e econometria



Tela de entrada da regressão que vai explicar o logaritmo da produção 

trimestral da Empresa XYZ a partir do logaritmo do PIB Total 

com defasagens de um trimestre.



Tela de saída da regressão: o resultado é muito satisfatório pois o 

R-Quadrado é de 91%, o valores P estão próximos de zero (o 

desejável é inferior a 5%) e o Durbin-Watson está próximo de 2.



Gráfico do ajustamento obtido na regressão



Saída da regressão exportada para o Excel

Variável Dependente : Log Produçao Empresa XYZ

Método : Mínimos Quadrados

Data : 19/11/2016  Hora : 11:51

Intervalo : de Jun/1996 a Jun/2016

Número de observações : 81

Variáveis Independentes   Coeficiente  Erro Padrão  Estatística T    Valor P

 Log PIB Total - Encadeada, s/ Ajuste (95=100)              3,00363 0,48915 6,1405 0

 Def1 Log Produçao Empresa XYZ 0,83744 0,05955 14,06338 0

 Def1 Log PIB Total - Encadeada, s/ Ajuste (95=100)         -2,66615 0,47727 -5,58629 0

R-Quadrado 0,91052 Média var. dep.  10,266

R-Quadrado ajustado 0,90822 D.Padrão var. dep. 0,434

Erro Padrão da regressão 0,13133 Soma quadr.resíduos 1,35

Log Verossimilhança 51,026 Durbin-Watson 1,89018

Critério de Akaike -1,18582 Critério de Schwarz -1,09713



1) Banco de Dados
2) Exporta dados p/ Excel
3) Link com Excel
4) Cálculos 
5) Gráficos
6) Exportação de Gráficos
7) Banco Próprio
8) Importação de Planilha Excel
9) Econometria
10) Projeções



Algumas séries de projeções incluídas 

no banco “Principal” do Macrodados



Projeção do % PIB pela consultora Macrométrica

(em novembro 2016)



Menu de recursos para projeções



Tela de entrada para projeção multivariada. Note que estamos usando 

agora a série Projeção Macrométrica-PIB pois sempre é necessário que 

os drivers da equação tenham valores para todo o horizonte de 

projeção.



Basta

clicar

aqui

para 

gerar a

projeção



O programa pede que seja definido o 

horizonte de projeção



Série projetada



Projeção da produção da empresa XYZ



Informações adicionais:

comercial@macrodados.com.br

(11) 2122-2472

(21) 4062-0145

mailto:comercial@macrodados.com.br

