


 

 

   Um ambiente amigável de 
trabalho com recursos 
poderosos e acesso direto a 
uma ampla base de dados 
econômicos. 



 

 

 Mais de 12 mil séries       

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. Importa tabelas 

inteiras do Excel e de 

outros aplicativos.    

 
 



 

 Atualização automática  de 

tabelas via link com Excel. 



 

 Software poderoso e  

 muito fácil de usar para 

cálculos, gráficos, 

econometria e projeções 



 

 

 Tenha seus bancos de dados 

próprio no mesmo ambiente  e 

use todos recursos do sistema 

com seus dados privativos. 



 

 

   Veja agora uma breve  

introdução aos recursos 

disponíveis. 

     



 

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) Econometria 
9) Projeções 



 

         1) Banco de Dados   

Banco de dados catalogado de forma  

inteligente permite acesso rápido 

a informações sempre atualizadas. 

Tempo mínimo de defasagem na 

atualização dos dados mais importantes.. 



 

 

   Fácil acesso aos dados 

através de uma estrutura 

organizada de tópicos, 

subtópicos e séries. 





As séries lidas são transferidas para a área de trabalho 

e estão prontas para serem manipuladas em cálculos,  

gráficos, análise estatística, econometria e projeções. 



 

As séries também são transferidas para   

planilhas com os valores numéricos 

 de cada data na sua periodicidade.  

  



 

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. 



 

 

 

 Construa tabelas Excel que são 

atualizadas automaticamente  

com os dados mais recentes 

sempre que forem abertas. 



Esta função cria o link automático com Excel. 



Selecionando a última linha e arrastando para baixo com o mouse 

 as informações mais recentes são automaticamente incluídas 



 

1) Banco de Dados 

2) Exporta dados p/ Excel 

3) Link com Excel 

4) 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 numa planilha 



 

1) Banco de Dados 

2) Exporta dados p/ Excel 

3) Link com Excel 

4) Cálculos  

5) Gráficos 



Gráfico Temporal 



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. 

 



Por exemplo, basta clicar aqui para copiar o gráfico e colar no Word 



Ou clicar aqui para exportar para o Excel 



O gráfico pode ser alterado sem restrições, 

inclusive adicionando novos dados na série. 



 

1) Banco de Dados 

2) Exporta dados p/ Excel 

3) Link com Excel 

4) Cálculos  

5) Gráficos 

6) Exportação de Gráficos 

7) Banco Próprio 

 Crie e gerencie bancos de dados próprios com  

informações proprietárias que poderão ser usadas  

junto com as demais informações do Macrodados. 



Este usuário criou três bancos próprios, que 

foram adicionados ao “Principal” do Macrodados 



Veja a árvore de um banco  

“ProprioDiário”criada  

pelo usuário.  



 

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) 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 e defasagens. 



     Tela de saída da regressão com ajustameto muito satisfatório 



Gráfico do ajustamento obtido na regressão 



Saída da regressão exportada para o Excel 



 

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) Econometria 
9) Projeções 



Algumas séries anuais de projeções  

incluídas no banco “Principal” 



Menu de recursos para projeções 



 Tela de entrada para projeção multivariada.  



Basta 

clicar 

aqui 

para  

gerar a 

projeção 



Série projetada 



Projeção da produção da empresa XYZ 



 

Informações adicionais: 
comercial@macrodados.com.br  

(21) 4062-0145 

(11) 2122-2472 
 

mailto:comercial@macrodados.com.br

