
  
XXII ENCONTRO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA / ENCONTRO DE 

DEMOGRAFIA IBGE/ANIPES 21 a 23 DE NOVEMBRO DE 2017, NA FUNDAÇÃO SEADE, AVENIDA PROFESSOR LINEU 
PRESTES, 913 - CIDADE UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.  

 

Dia 21/11/2017 

09:00 às 10:00hrs - Mesa de Abertura: A inserção das Instituições de pesquisa e planejamento na agenda 

governamental e os reflexos das transformações tecnológicas em curso na produção de estatísticas. 

IBGE - Presidente Roberto Olinto 

IPEA - Presidente Ernesto Lozardo 

FSEADE - Diretor Executivo Dalmo Nogueira Filho 

ANIPES - Presidente Júlio Miragaya 

 

10:00 às 11:00hrs- Mesa 1-  Novas tecnologias de coleta de dados e seu uso pelas agências regionais de estatística 

Ementa: 

As mudanças tecnológicas ocorridas nos últimos anos levaram a um novo paradigma na produção e tratamento de 

dados. Hoje é possível coletar, analisar e disseminar um grande volume de informações, de forma rápida e com 

custos menores. 

No setor público, as informações obtidas de forma mais rápidas e mais baratas podem propiciar melhoria da gestão 

pública, por meio do aperfeiçoamento do planejamento, implementação e avaliação de políticas públicas, bem como 

atender a demanda, cada vez maior, dos gestores públicos e sociedade por informações. 

Nesse sentido, serão apresentados e discutidos os desafios, vantagens e desvantagens da incorporação de novas 

formas de coleta de dados, tais como a internet, e seu uso pelas agências regionais de estatística. 

Participantes: 

Paulo Jannuzzi (IBGE) 

Maria Paula (FSeade/SP) 

 

11:00 às 12:30hrs- Mesa 2: Big Data , Infraestrutura de dados abertos e espaciais no setor publico 

Ementa: 

Em geral, o modelo de produção e análise de informações provenientes de modelo Big Data não é utilizado pelo 

setor público. Uma vez que na sua origem o foco era o setor privado, especificamente os consumidores de 

determinados produtos e serviços. 

O uso desse modelo no setor público, especificamente na exploração das bases de dados dos registros 

administrativos, pode auxiliar na produção de estatísticas públicas de qualidade. 

Participantes: 

Marcel Pedroso (Fiocruz)  

Marcelo Pitta (NIC Brasil) 



Eduardo de Rezende Francisco (FGV) 

Thiago Ávila (Seplag/AL)  

12:30 às 14:00 Almoço 

14:00 às 15:30 hrs- Mesa 3 -  Nova Regionalização do Brasil 

Participantes: 

Claudio Stenner- IBGE 

Júlio Miragaya – ANIPES 

15:30 às 17:00hrs –Balanço das Atividades das Comissões Temáticas e Discussão de Agenda Comum 

17:00 às 18:30hrs- Assembleia Geral da Anipes 

Dia 22/11/2017 

9:00 às 10:30hrs Mesa 4- 20 anos de Contas Regionais uma nova agenda de trabalho 

Ementa: O IBGE e as Instituições Estaduais de Estatística, são responsáveis pela produção das Contas Regionais e do 

PIB dos Municípios. Projeto que foi construído no âmbito da Anipes e  consolidou uma articulação institucional 

inovadora em termos internacionais e uma base de dados com informações altamente confiáveis e harmonizadas 

com Sistema de Contas Nacionais.  

Passados 20 anos desde o início desse processo, uma série de desafios se impõe para a continuidade desse projeto, 

especialmente em um contexto de forte restrição orçamentária: como aumentar a produtividade de forma a 

incorporar as novas possibilidades para o uso de registros administrativos e as inovações propostas pelo chamado 

Big Data?  Como suprir as necessidades de indicadores coincidentes da atividade econômica dos Estados, sobretudo 

frente à necessidade de  conhecer o impacto dos ciclos econômicos nas finanças estaduais? Qual a nova agenda de 

trabalho possível e necessária?i 

Participantes: 

Rebeca Palis- IBGE 

Vagner Bessa- FSeade/SP 

Raimundo de Souza Filho- FJoão Pinheiro/MG 

Juarez Meneghetti– FEE/RS 

Gustavo Pessotti- SEI/ BA 

SISPEP – SISTEMA DE PROJEÇÕES E ESTIMATIVAS POPULACIONAIS 

14:00 às 14:30h  Início e apresentação da programação  

14:30 às 18:00 h. Revisão da população de partida conciliada em 2000 – apresentação do Brasil 

e das Unidades da Federação 

Dia 23/11/2017 

08:30 às 12:00 h. Revisão dos parâmetros de fecundidade da projeção: período 2000 a 2015 e 
hipóteses futuras da fecundidade – Brasil e das Unidades da Federação  
 
12:00 às 13:30h. Almoço 
 
13:30 às 18:00 h.: Apresentação dos parâmetros de migração e hipóteses futuras da migração – 
Brasil e Unidades da Federação 


