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A função de uma plataforma de estudos sobre políticas públicas é a de propor caminhos e oferecer os 
meios possíveis a quem se dispõe a pesquisar e implementar programas eficazes de transformação 
social. Uma forma de pesquisadores, institutos e governos terem referências seguras a lhes 
acompanhar na difícil tarefa de caminhar na fronteira do conhecimento. É exatamente isso o que o novo 
conjunto de indicadores do Imds, publicado agora, oferece. 

Um dos novos painéis apresentados toma por base a PNAD de 1996. Aqui cabe uma explicação: os 
anos de referência foram os das edições da PNAD que trazem os dados essenciais dos suplementos de 
mobilidade sócio-ocupacional. Nos ambientes virtuais de 2014 e, agora, de 1996, é possível selecionar 
recortes relativos às características pessoais para comparação de resultados, como anos de 
nascimento, sexo e cor ou raça. As análises podem ser feitas para mais de 40 indicadores 
socioeconômicos organizados por temas, possibilitando investigar a mobilidade intergeracional.

Outro conjunto de indicadores oferece a comparação dos dados de 1996 e de 2014, para faixas etárias 
análogas, no universo dos indivíduos que tinham entre 25 e 64 anos em cada período. Por fim, o painel 
“Mobilidade Intrageracional: uma análise de ciclos de vida” compara resultados dos indicadores das 
gerações nascidas entre 1950 e 1959 e entre 1960 e 1969 em anos distintos de suas respectivas vidas 
– 1996 e 2014. 

O Imds é uma plataforma de estudos e apoio a políticas públicas de impacto em mobilidade social. 
Abordamos este tema urgente na agenda de crescimento do país à luz da ciência. Já no lançamento do 
nosso portal, em 19 de novembro, publicamos um sistema de indicadores de mobilidade 
intergeracional com dados sobre a correlação dos níveis de instrução de pais e filhos, além de temas 
como acesso à tecnologia, condições de moradia e saneamento. Naquele primeiro momento foram 
disponibilizados 450 quadros de apoio para análises e estudos. Agora, passado o primeiro mês, a 
oferta quadruplicou. Este novo conjunto de dados e cortes possíveis eleva para mais de 1600 as 
possibilidades de análise sobre os temas correlatos à missão do Imds.

Boa navegação!
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