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Como atuamos no início da Covid-19

Abril 2020

Divulgação 4 estudos

Maio 2020

Revisão e novos estudos

Agosto 2020

• Cenários Demográficos e 
Demandas por Leitos 

Hospitalares
• Cenários de Contração da 

Atividade Econômica
• Cenários de Impactos 

Econômicos estimados pela MIP
• Elasticidade-Renda da 

Arrecadação do ICMS

• Estudos de densidade 
ocupacional para as 

Macrorregiões de Saúde do 
Estado de Minas Gerais

• Revisão dos cenários de atividade 
econômica e de seus efeitos 

diretos e indiretos através da MIP
• Parceira com Ministério da 
Cidadania: acesso aos dados do 

CadÚnico para estudos

• Análise comparativa sobre 
dados de mortalidade e 

registros civis entre as UFs e as 
diferentes fontes de dados
• Revisão dos cenários de 

atividade econômica e de seus 
efeitos diretos e indiretos 

através da MIP

Revisão e novos estudos



HOJE
Plataforma de Dados

AMANHÃ

Produção e divulgação das estatísticas

FJP carece de recursos para aprimorar a 
divulgação de suas estatísticas e indicadores

URGÊNCIA

Plataforma IMRS: mais de 700 variáveis para os 
853 municípios do estado de Minas Gerais

FJP Dados: uma plataforma que não permite 
atualização 

Migração no Brasil: plataforma interativa que 
permite identificar os fluxos migratórios no Brasil –
2000 a 2010 aguardando o Censo 2022 

Expertise e Tecnologia

Programa de Transformação Digital mudança 
tecnológica institucional tem permitido à 
instituição ganhos de escala na produção de 
indicadores e estatísticas em geral 

FJP prescinde dos dados do IBGE para calcular o 
déficit habitacional nacional e o IDHM

FJP é responsável pela geração dos boletins 
quinzenais do Covid-19 das Macrorregiões de 
Saúde do Estado de Minas Gerais



Desafios para FJP e outras instituições

01 Agilidade e transparência na 
disponibilidade dos dados 
públicos

02

Estatísticas oficiais 
Registros Administrativos – o 
exemplo do CadÚnico

Dados não são commodities

03

Acesso restritos a dados atrasam a 
comunicação, as análises e 
tomadas de decisão nas esferas 
pública e privada

As instituições de pesquisa, estaduais 
e federais, devem promover e 
incentivar, junto às escolas, o 
manuseio de estatísticas pelos jovens

Jovens devem manusear dados 
desde o EM



A lacuna deixada pela ausência pública

01 Institutos de pesquisa 
estaduais e federais vêm 
sofrendo com falta de apoio

02

Big data construído por organismos do 
terceiro setor ou fundações privadas 
deixam a produçao de estatística 
ainda mais vulnerável

Vulnerabilidade política

03

Mudanças de governo afetam as 
produções de estatísticas oficiais 
(Censo 1991 e 2022) e registros 
administrativos (apagão e alterãção 
metodológica)

Bases de dados prescindem, cada vez 
mais, de pluralidade técnica e 
acadêmica

Mão-de-obra multidisciplinar



É preciso agir rápido!

Demanda por dados está posta
Informações socioeconômicas, ambientais, 
sanitárias, alimentares, habitacionais, 
cartográficas etc. 
Big data cruzando tudo que for possível

Sociedade sem dados é uma 
sociedade sem rumo

Toda tomada de decisão racional é 
calcada nas estatísticas. Cada vez mais 
faz-se necessário o papel do M&A

As instituições públicas não têm sido 
capazes de produzir estatísticas na 
velocidade demandada pelos setores 
privado e a sociedade civil. 
Predomínio de pesquisas sem o rigor 
estatístico que o IBGE é capaz de imprimir

Tecnologia dominante 
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Obrigada!
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