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Neste artigo pretendemos fornecer ao pesquisador indicações de fontes de informações 
econômicas e sociais disponíveis na internet. Dado o número de websites existentes, 
concebemos este ensaio como uma primeira aproximação para divulgação do material 
disponível na Internet, útil para o estudo da economia e sociedade brasileira. Entendemos 
ser este um esforço preliminar para organizar a multiplicidade de sites e informações 
existentes. Há necessidade de uma revisão e atualização periódica deste material, que 
poderá ser feito por nós, ou por qualquer pesquisador que deseje auxiliar neste esforço. 
  
Em comparação com a maioria dos outros países, o Brasil está bem dotado de instituições e 
agências governamentais que produzem e fornecem excelente material quantitativo, 
facilmente acessível na internet para, e que pode ser copiado em formatos TEXT. HTML e 
planilhas (Excel, Lótus ou arquivos CVS). Todos esses formatos podem ser lidos facilmente 
através do EXCEL ou LOTUS. 
 
Dividimos este levantamento em grandes categorias de interesse econômico e social, e 
provemos uma série de endereços necessários para obter tais informações.  
 
Para iniciar, podemos indicar o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
fonte mais importante para qualquer tipo de informação econômica e social. Todas as 
investigações devem começar pelo site: www.ibge.gov.br/   
 
que também tem links com os mais importantes websites no Brasil e nos sites internacionais 
que possuem informações relevantes para o Brasil.  
 
O IBGE tem vários outros sites específicos, como 
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php, voltado para os municípios brasileiros, e 
  
o site destinado aos jovens: www.ibge.gov.br/ibgeteen/index.html; nele encontram-se breves 
descrições sobre a história e o estado atual da população brasileira:    

 
Os Estados possuem seus próprios órgãos estatísticos, calculando ou divulgando 
regionalmente muitas das informações produzidas pelo IBGE. A Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados (SEADE) de São Paulo, através do seu site   
http://www.seade.gov.br/  divulga estatísticas básicas relativas ao Estado de São Paulo, 
retratando sua economia e população. Através dele pode-se acessar o site,  “Memória das 
Estatísticas Demográficas” – http://www.seade.gov.500anos/  - que apresenta, entre outras 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/index2.htm
http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/index.html
http://www.seade.gov.br/
http://www.seade.gov.500anos/


informações, dados demográficos dos municípios paulistas nos últimos cem anos, relato a 
respeito da formação desses municípios e mapas históricos. Todos os Estados possuem 
entidades similares, cujos sites podem ser obtidos nos links do SEADE. É o caso  do  
Centro  de  Informações  e  Dados  do  Rio  de  Janeiro (Fundação  CIDE) 
http://www.cide.rj.gov.br   
e  a   Fundação  João  Pinheiro  do  Governo  de  Minas  Gerais,  http://www.fjp.gov.br . 

 
 

Um site geral para acesso aos municípios brasileiros é mantido pelo portal Municípionline, 
com acesso através de: http://www.municipionline.com.br/ . Há outro site com a mesma 
finalidade: http://brasilchannel.com.br/municipios/  
 
 
Há um site geral que permite acesso a inúmeros órgãos governamentais, federais, estaduais 
e municipais. É a chamada “Rede Governo: http://www.redegoverno.gov.br/ . É um grande 
portal de serviços, útil para localizar entidades, legislação, etc.  
 
 
 
I: INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS 
 
 
Fontes Nacionais: 
 

1. Sobre o título “População”, o IBGE apresenta uma série de informações 
demográficas, inclusive os resultados dos censos de 1991 e 2000. Esse item contém 
também variada informação de natureza social, como levantamentos a respeito da saúde, 
do saneamento básico, da educação e trabalho. Muitas das informações são apresentadas 
desagregadas por município. Contém também os dados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios, PNAD, um dos levantamentos mais importantes realizados periodicamente no 
Brasil. Anualmente são coletadas , tabuladas e analisadas detalhadamente, informações  
demográficas, educacionais, habitacionais e de emprego de uma amostra representativa da 
população brasileira. Os dados relativos a PNAD 2001 já se encontram disponíveis no site. 
Ali também podem ser encontrados os resultados da Pesquisa de Orçamentos Familiares – 
POF, levantamento domiciliar por amostragem, que investiga informações sobre as 
características dos domicílios, famílias, moradores e respectivos orçamentos familiares, isto 
é, suas despesas e recebimentos.   
 
Muitos dos dados do site do IBGE pode ser obtidos no SIDRA, website especial, acessado 
da seguinte forma: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/ 
 
ainda no site do IBGE pode ser acessado o item  “Economia”, que contém inúmeros 
levantamentos de natureza econômica, como as contas nacionais (1996-2001), as contas 
regionais, o censo agropecuário, e informações gerais sobre os principais setores 
econômicos. Em “Indicadores conjunturais”, há dados sobre produção agrícola, contas 
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nacionais trimestrais, produção industrial, desempenho do comércio, indicadores gerais de 
preços e informações a respeito de emprego e rendimento 
 

 
2. O Ministério da Educação mantém um site onde podem ser encontradas 

informações gerais sobre educação: http://www.mec.gov.br/ 
 
Através desse endereço podem ser acessados outros sites importantes do setor, como o  
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o Conselho Nacional de 
Educação (CFE), o Fundo do Ensino Fundamental (FUNDEF), a Coordenação e 
Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES), o Fundescola e o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP).  
 
Esta última entidade, (INEP) representa o órgão de estudos e pesquisas do ministério, e no 
seu site podem ser encontrados estudos  e grande variedade de informações estatísticas 
sobre o setor, inclusive censos: http://www.inep.gov.br/default.asp 
 
 

3. Ainda na área pública encontramos o site do Ministério da Previdência e 
Assistência Social, com informações a respeito da previdências social, assistência social, 
acidentes de trabalho, inclusive censos anuais, encontrados no item “Estatísticas”. Veja: 
http://www.mpas.gov.br/# 
 
 

4. O Ministério da Saúde mantém um excelente site com dados relativos à saúde 
pública e outras informações sociais: http://www.datasus.gov.br/ ; pode-se utilizar também 
seu site mais geral: http://portal.saude.gov.br/saude/ 
 
 
 
Fontes Internacionais: 
 

1. CELADE (Santiago de Chile), importante por, mas cujo acesso exige filiação 
universitária, provavelmente já existente nos portais de muitas universidade brasileiras. O 
site de População das Nações Unidas, é o melhor ponto para começar a pesquisa:  
http://www.un.org/popin/ . 
 
 
Site que poderá levá-lo ao  http://www.eclac.cl/celade/  que contém o mais complete banco 
de dados sobre as condições econômicas e sociais da América Latina. Também podem ser 
encontrados cerca de 2.500 documentos, relatórios e publicações do CELADE, com 
informações relativas ao Brasil. 

 
2. World Health Organization:  a melhor maneira para procurar informações 

estatísticas neste importante site é através do WHOSIS, que representa o WHO  Statistical 
Information System, encontrado em:  http://www3.who.int/whosis/menu.cfm 
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O WHO também contém o PAHO regional, Pan American Health Organization,  
encontrada em: http://www.paho.org/default.htm . Uma vez na sua homepage veja a seção 
HEALTH DATA  

 
4. O site da United States, Bureau of the Census, International Program Center,  

contém informações sobre o Brasil e outros países latino-americanos. Veja o site: 
http://www.census.gov/ipc/www/index.html. Para uma lista das suas publicações, examine 
seu International Data Base em: http://www.census.gov/ipc/www/idbnew.html 
 

 
5. IPUMS INTERNATIONAL, da Universidade da Minnessota compilou amostras de 

censos de inúmeros paises, relativos ao século XX. O material, que pode ser processado 
pelos programas SAS ou SPSS, está disponível em: 
http://www.ipums.umn.edu/international/index.shtml 
 

 
6. O Institut National d´ Études Démographique (INED), mantém um web com 

grande quantidade de informações demográficas sobre todos os países do mundo. Veja: 
http://www.ined.fr/population-en-chiffres/indexF.html 
 
 

7.  O Banco Mundial oferece um importante conjunto de informações estatísticas 
para o Brasil e demais países da América Latina. Pode-se começar pela seção chamada  
DATA & STATISTICS, encontrada em: http://www.worldbank.org/data/ 
 
Examine também a seção “Documents & Reports”, onde encontram-se cerca de 748 
relatórios discutindo temas relacionados com o Brasil. O acesso somente pode ser feito 
através do portal de uma universidade.  
 
Há também o Economic Growth Project, do Banco Mundial, com séries estatísticas 
selecionadas pelo grupo de pesquisa sobre crescimento econômico do Banco Mundial. O 
site também dispõe de working papers: http://www.worldbank.org/research/growth/ . 
 
 
 

8. A Igreja Mormon mantém guias para pesquisa genealógica no Brasil, Veja: 
http://www.familysearch.org/Eng/Search/Rg/guide/Brazil11.asp 

 
 

9. O Office of Population Research, da Universidade de Princeton, possibilita o 
acesso a uma extensa bibliografia sobre demografia no site abaixo, na seção “Population 
Index“: http://popindex.princeton.edu/search/ 
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10. O LATIN AMERICAN INFORMATION CENTER, da Universidade do Texas, prove 

links com sites relativos ao Brasil, nas áreas de ciências sociais e humanidades: 
http://lanic.utexas.edu/la/brazil/ 

 

11. O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),  permite acesso a um rico 
acervo de dados e informações sobre o Brasil, através de site em português. Veja: 
http://www.iadb.org/exr/por/ . Uma lista dos estudos e relatórios a respeito do Brasil, pode 
ser encontrada em: http://www.iadb.org/exr/doc98/pro/paisbr.htm 

   
 
II- INFORMAÇÃO ECONÔMICA   
 

1. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), é outra importante 
entidade pública que disponibiliza inúmeras informações de natureza econômica e social. É 
um centro de estudos e pesquisas aplicadas, com um site muito prático,  com o acesso a um 
grande número de estudos e informações, inclusive longas séries estatísticas muito úteis e 
fácil manipulação. O site geral é: http://www.ipea.gov.br/ 
 
 
No item “Publicações”, pode-se acessar e obter cópias em formato PDF do Boletim de 
Conjuntura e dos “Textos para Discussão”, que representam um dos mais importantes 
acervos de estudos a respeito das condições econômicas e sociais do Brasil. O site contém 
estudos realizados a partir do ano de 1990. 
 
O IPEA mantém outro site, chamado IPEADATA,  http://www.ipeadata.gov.br/ 
 
que disponibiliza séries estatísticas, divididas em vários segmentos: “Séries mais usadas”, 
“Indicadores IPEA”, “Sinopse Econômica”, “Projeções”, “Séries Históricas”, “Séries Diárias”, 
“Temas”, “Fontes”. As séries são de fácil manipulação, usualmente longas, contendo todos 
os dados existentes para cada variável e utilizando inúmeras fontes distintas. Em “Temas” 
encontramos informações sobre a Economia Internacional, Finanças Públicas, População, 
Indicadores sociais e outros. Os Indicadores Sociais, usualmente calculados pelo IPEA, são 
de grande utilidade em pesquisas. É o caso do Número de Pessoas Abaixo da Linha de 
Indigência e de Pobreza, e vários índices de desigualdade, com séries disponíveis desde 
1977. 
 
 

2.   O site do Banco Central do Brasil representa outra valiosa fonte de informações 
econômicas. Acesso: http://www.bacen.gov.br/ 
  
 
Nos itens “Sistema Financeiro Nacional”  e “Informações Econômicas e Financeiras” 
encontram-se estatísticas gerais sobre a economia brasileira e o sistema financeiro, com 
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dezenas de séries estatísticas,  indicadores de conjuntura e informações macroeconômicas. 
Há também inúmeras publicações geradas pela instituição, alguns divulgados 
periodicamente, estudos especiais e notas técnicas.  Todo esse material pode ser copiado 
diretamente do site. As informações geradas pelo Banco Central, por sua qualidade e 
freqüência, tem hoje padrão internacional.  
 
No Banco Central podem ser encontradas informações a respeito das metas de inflação: 
http://www.bacen.gov.br/mPag.asp?cod=1156&perfil=1&codP=0&idioma=P 
 

 
3. Vários ministérios contém apresentam também sites úteis em termos de 

informações econômicas. Podemos começar pelo Ministério da Fazenda: 
http://www.fazenda.gov.br/ 
 
cujo site contém dados gerais sobre a econômica, inclusive dívida pública e informações 
fiscais. Pelos seus links pode chegar a outros sites, com informações sobre a econômica 
brasileira. Há também fácil acesso a um banco de dados com informações de natureza 
legal, inclusive atos do respectivo ministro. Há também copias dos acordos firmados entre o 
Brasil e o Fundo Monetário Internacional.  
 

4.   Os sites do Banco do Brasil, (http://www.bb.com.br/appbb/portal/index.jsp)  e da 
Caixa Econômica Federal (http://www.caixa.gov.br/) , podem fornecer informações úteis. O 
Banco do Brasil, principal agente financeiro do setor agrícola, contém em seu portal 
informações relativas aos mercados de vários produtos agropecuários, bem como 
estatísticas a respeito dos financiamentos concedidos ao setor. A Caixa Econômica Federal, 
como gestora do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, principal fonte de recursos para 
as áreas de Habitação e Saneamento, fornece  informações qualitativas de funcionamento 
dos seus programas e legislação, mas infelizmente não divulga dados estatísticos no seu 
portal. 
 
 

5. O Ministério do Planejamento, Controle e Gestão, no seu site: 
http://www.planejamento.gov.br/ 
 
apresenta informações gerais a respeito do desempenho do governo federal, planejamento 
e programa plurianual de investimentos, execução orçamentária e principais programas. Há 
também informações sobre as relações do país com as principais agencias internacionais e 
gestão das empresas estatais federais.  Possui links com inúmeras  agencias públicas 
nacionais e internacionais.  
 

 
6.  O Ministério da Agricultura mantém também um site muito útil, com informações 

econômicas sobre a produção e comercialização de produtos agrícolas: 
http://www.agricultura.gov.br/. 
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Através do qual pode-se acessar dezenas de órgãos federais e estaduais, com dados e 
informações sobre a agricultura e o abastecimento.  
 
Informações e estatísticas estão em: http://www.agricultura.gov.br/spa/spa_01.htm 
 
A legislação pode ser acessada em:  http://masrv60.agricultura.gov.br/html/legislacao.asp . 
 
E dados específicos sobre produtos são divulgados através do site: 
http://www.codevasf.gov.br/fruticultura/ 
 
 

7. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), uma das 
principais entidades de pesquisas do país, possui um site geral:  http://www.embrapa.br/  
através do qual pode-se acessar a Base de Dados da Pesquisa Agropecuária de 2002, 
disponível no site http://bdpa.cnptia.embrapa.br/ . Em outro site da empresa,  
http://gipaf.cnptia.embrapa.br/ , são oferecidas informações sobre a agricultura familiar. Uma 
biblioteca virtual pode ser acessada em: http://www.sct.embrapa.br/liv/ . Ainda pelo site geral 
da Embrapa, localiza-se a Rede Nacional de Meteorologia, que oferece informações sobre 
clima e zoneamento agrícola: http://masrv54.agricultura.gov.br/rna/ . 

 
8. O site do Ministério do Trabalho e Emprego contém dados sobre seguro 

desemprego, Rais, FGTS, etc. O acesso pode ser feito por:   http://www.mte.gov.br/ . O item 
“Estatísticas” permite localizar um importante conjunto de dados estatísticos, como a 
Relação Anual de Informações Sociais –RAIS (demonstrativo anual enviado pelas empresas 
que contratam trabalhadores). Há também dados a respeito do Salário Desemprego, do 
Sistema Nacional de Emprego (SINE), de Acidentes de Trabalhos e outras informações 
relevantes sobre o tema.   
 

9.  O Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior possui o site 
http://www.mdic.gov.br/default.asp  com informações relativas ao comércio exterior; custos 
comparativos de produção em vários setores de atividade; estudos relativos a produtividade; 
Anuário Estatístico da Secretaria de Desenvolvimento da Produção e dados sobre o 
desempenho do setor industrial. Há no portal um amplo estudo a respeito da competitividade 
de cadeias integradas no Brasil. 
 

10.  O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, representa outra 
entidade pública com um ótimo site: http://www.bndes.gov.br/  . O item “Estudos e 
Publicações”, acessado via  http://www.bndes.gov.br/conhecimento/ , é contém as 
informações mais interessantes. Há estudos e dados estatísticos a respeito dos principais 
setores econômicos, particularmente insumos básicos e infra-estrutura. O BNDES, como 
gestor do programa nacional de privatização, fornece também informações e estudos sobre 
o tema. Ademais prove material sobre Desenvolvimento Social e Urbano.  
 

11. Há várias entidades públicas e privadas de pesquisas econômicas, que geram 
informações baseadas em levantamentos próprios. As mais importantes são: 
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Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE). 
Mantido pelas entidades sindicais, a entidade há décadas pesquisa várias áreas de 
interesse do trabalhador, como emprego, rendimentos, preços, etc. Seu portal geral é:  
http://www.dieese.org.br/ . A entidade possui um site específico onde podem ser obtidas 
informações estatísticas: http://www.intranet.dieese.org.br/bmacro/autentic.html 
 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), órgão tradicional de estudos, pesquisas e cálculos de 
indicadores econômicos, inclusive o Índice Geral de Preços: http://www.fgv.br/ .  
 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), http://www.fipe.com/, entidade 
relacionada com a Universidade de São Paulo, que além das suas pesquisas e cursos, 
calcula  o índice de preços ao consumidor da cidade de São Paulo. 
 

12. Há vários portais nacionais úteis para a pesquisa econômica: 
 
Prossiga – NUCA - site mantido pelo NUCA (UFRJ) e CNPq, reunindo variados recursos na 
área de Economia, inclusive lista de departamentos, programas de pós-graduação, bancos 
de dados, pesquisadores e trabalhos on-line: http://www.prossiga.br/boletins/  
 
 
RACE – Rede Acadêmica de Ciência Econômica,  mantido pelo NUCA (UFRJ), esta 
página apresenta listas de Associações Científicas e Cursos, Revistas Eletrônicas, teses 
produzidas nos centros de pós-graduação e um significativo banco de working papers em 
Economia, classificados por área de especialização: http://www.race.nuca.ie.ufrj.br/  
 
 

13. Há várias entidades internacionais com portais úteis para quem necessita 
informações em economia:  
 
WebEc – Web Resources in Economics, provavelmente a mais completa lista de recursos 
em Economia, em suas mais diversas áreas e aplicações. Passagem obrigatória para quem 
deseja obter informações de qualquer tipo em Economia. Site: 
http://www.helsinki.fi/WebEc/WebEc.html  
 
EDIRC – Economics Departments, Institutes and Researchers Centers in the World: 
site reunindo instituições ligadas à Economia em todo o mundo: http://edirc.repec.org/  
 
WoPEc – Working Papers Economics: site internacional contendo cerca de 22.000 
"working papers" em Economia, classificados em diversas áreas: 
http://netec.mcc.ac.uk/WoPEc.html  
 
SOSIG - site mantido pelo governo britânico e que apresenta descrições detalhadas de 
vários recursos em economia, Desenvolvimento Econômico, Economia Industrial, Comércio 
Internacional, Relações Industriais, Agricultura, Meio-Ambiente e Estatísticas, entre outros: 
http://www.sosig.ac.uk/ 
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Penn World Tables - séries estatísticas mundiais compiladas por Lawrence Summers e 
Alan Heston, amplamente utilizadas em estudos macroeconômicos comparativos de longo-
prazo. Permite seleção de dados por países e períodos específicos 
http://datacentre2.chass.utoronto.ca/pwt/  
   
 
   

14. Para pesquisas em História Econômica, há vários portais internacionais 
disponíveis: 
 
 
WWW Virtual Library – Labour and Business History - a maior seleção de sites relativos 
à história econômica, empresarial e do trabalho, mantida pelo International Institute of Social 
History e The Netherlands Economic History Archive, de Amsterdã: http://www.iisg.nl/~w3vl/  
 
EH.Net -  página administrada pela Cliometrics Society nos Estados Unidos contendo vários 
serviços, entre os quais programas de cursos, resenhas, bancos de dados e lista de 
recursos em história econômica http://www.eh.net/  
 
History of Economic Thought Archive - site localizado na Universidade de McMaster 
(Canadá) e que oferece para download obras integrais de autores clássicos do pensamento 
econômico: http://www.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/  
   
Reviews in History - serviço mantido pelo Institute of Historical Research de Londres, 
Inglaterra, contendo resenhas de publicações recentes em história e trazendo 
freqüentemente as réplicas dos autores http://www.ihrinfo.ac.uk/reviews/  
 
 
 
III: INFORMAÇÃO QUALITATIVA 
 
Os principais centros de documentação histórica já dispõem de sites, mas ainda com pouco 
material disponível na internet. Mas o acesso pode ser útil, para pesquisar catálogos e guias 
dos respectivos acervos. As entidades mais representativas são:  
Arquivo Nacional: http://www.arquivonacional.gov.br/  
Biblioteca Nacional: http://www.bn.br/Script/index.asp 
Arquivo do Estado de São Paulo: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/  
Arquivo Público Mineiro: http://www.cultura.mg.gov.br/arquivo.html  
Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC): 
http://www.cpdoc.fgv.br/comum/htm/ 
Instituto de Estudos Brasileiro (IEB): http://www.ieb.usp.br/  
Fundação João Pinheiro: http://www.fundaj.gov.br/  
Acervo Documental da Cidade de São Paulo: 
http://www.prodam.sp.gov.br/dph/acervos/acdoc.htm  
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A Associação dos Arquivistas de São Paulo (ARQ-SP), dispõe de um portal com link com os 
mais importantes Arquivos nacionais e internacionais: http://www.arqsp.org.br/  
 
Há vários sites que disponibilizam fontes e trabalhos de história econômica e demografia 
histórica. O site: http://members.tripod.com/~Historia_Demografica/INDEX.HTM. mantido 
pelo Núcleo de Estudos em Demografia Histórica (NEDH), divulga uma lista dos trabalhos 
publicados por inúmeros pesquisadores. Em alguns casos, pode-se obter a cópia dos 
estudos. O mesmo site permite acesso ao “Rol On-Line: Relação de Trabalhos Publicados 
na Área de História Demográfica”, que contém a indicação bibliográfica e o resumo de 
centenas de artigos sobre o tema. Ver:  
 
O site da http://www.abep.org.br/, Associação Brasileira de Estudos Populacionais 
(ABEP) , permite acesso a inúmeros estudos sobre a população brasileira e contém o link 
com outras instituições nacionais e internacionais que tratam do mesmo tema.  
 
O Centro de Documentação (CENDOC) do Núcleo de Estudos da População (NEPO), é 
outra entidade que prove informações qualitativas, com acesso à base de dados 
bibliográficos, uma coleção de periódicos e aos estudos produzidos pelos pesquisadores do 
centro. Possui também link com outras entidade do mesmo gênero. O site geral é 
http://www.unicamp.br/nepo/, mas a seção mais útil pode ser encontrada em 
http://143.106.103.159/ 
 
 
 
IV: CENTROS DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA NO BRASIL 
 
 
As mais importantes entidades de apoio à pesquisa científica no Brasil possuem sites  úteis 
pelos links que propiciam, e pelo acesso a publicações científicas, inclusive teses e 
dissertações. 
 
O Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) é uma das 
mais importante entidades. Seu site geral é http://www.cnpq.br/  , mas o mais importante é o 
portal Prossiga, pelo qual podem ser acessados outras áreas de CNPQ e dezenas de 
outras entidades científicas, em todas as áreas do conhecimento. Através deste site podem 
ser acessados sites de várias entidades nacionais com banco de teses e dissertações on-
line. O acesso do Prossiga é feito via: http://www.prossiga.cnpq.br/ 
 
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), outra 
entidade com as mesmas características possui o site: http://www.capes.gov.br/, através do 
qual se pode acessar o “Banco de Teses”, com resumos de 185 mil teses e dissertações, 
relativas ao período 1985 a 2001. 
 
IBICT – Teses - outro banco de teses defendidas no Brasil pode ser encontrado em: 
http://www.ibict.br/bdtd/lado.htm  
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A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), organização 
governamental de apoio a pesquisa científica, mantida pelo Governo do Estado de São 
Paulo, possui o site: http://www.fapesp.br/ . Através dele, ou diretamente, pode-se entrar no 
site http://www.scielo.br/ , que possui um banco de revistas científicas nacionais. O site, de 
livre acesso, permite obter cópia integral dos artigos. 
 
A Universidade de São Paulo (USP), possui dois sites muito úteis. Um deles permite o 
acesso ao sistema integrado de biblioteca, podendo-se fazer uma pesquisa bibliográfica do 
acervo. Acesso: http://dedalus.usp.br:4500/ALEPH/por/USP/USP/DEDALUS/START  
 
o outro, o Portal Saber, permite acesso a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP 
(ainda com poucas teses disponíveis), ao Banco de Dados Bibliográficos da USP, Dedalus, 
à Cidade do Conhecimento (rede de comunicação entre o mundo escolar e o mundo do 
trabalho, coordenada pelo Instituto de Estudos Avançados da USP), Editora da USP e à 
Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro, que pretende disponibilizar material destinado a 
professores do Ensino Médio e Fundamental.   
 
 
 
IV: PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E ARTIGOS COMPLETOS.  
 
Além do Scielo, já citado, que permite o acesso a revistas científicas nacionais, há outros 
sites nacionais e internacionais que permitem acesso a coleções de artigos. Normalmente 
esse acesso é restrito para bibliotecas, universidades, ou assinantes.  
 
EBSCO: banco de dados com artigos completos de várias revistas e periódicos 
internacionais: http://www.epnet.com/  
  
Elsevier: banco de periódicos internacionais publicados pela editora Elsevier: 
http://www.elsevier.com/ .   

Cambridge University Press: o site permite acesso aos periódicos publicados pela 
Cambridge University Press: http://uk.cambridge.org/  
  

World of Science: site do Institute for Scientific Information (ISI) com informações 
bibliográficas de periódicos em várias áreas. http://scienceworld.wolfram.com/  

ECONLIT: site do Journal of Economic Literature, representa o principal banco de periódicos 
em economia. Embora não seja possível obter os textos, é um instrumento essencial para 
pesquisa de artigos acadêmicos: http://www.econlit.org/  
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