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CONTEXTO 

• Demanda crescente e diversificada por informações 

• Cenário de crescente restrições de recursos 

• Busca por eficiência na gestão de informações públicas 

• Informações oficiais confiáveis e públicas, essenciais 

para a consolidação de uma sociedade democrática e 

para desenho, implementação e avaliação das políticas 

públicas  

• Relevância de acordos e parcerias, visando integração 

e organização de informações existentes 

• Acompanhamento de acordos, protocolos e 

convenções internacionais 

• Necessidade de integração de dados estatísticos e 

espaciais 



CONTEXTO 

• Produção de informações oficiais é diversificada e, em 

muitos casos é não estruturada, de difícil acesso e 

localização e carente de integração, harmonização, 

orientação técnica e metodológica e de padrões 

controlados de qualidade 

• Necessidade de harmonização de conceitos e 

definições, do uso de cadastros básicos universais e 

de classificações e nomenclaturas comuns que 

permitam comparabilidade 

• Existe duplicação de esforços e elevada carga de 

resposta dos informantes, que podem ser evitadas por 

meio de articulações e arranjos institucionais 

 

 



OBJETIVO 

Implantação do Sistema Nacional de 

Informações Oficiais 

Através da criação da Infraestrutura Nacional de 

Informações Oficiais e do seu Portal, que reúna 

informações produzidas por instituições oficiais, de modo a 

permitir: 

• Integrar informações, com base em padrões e princípios 

recomendados  

• ampliar a abrangência temática e espacial e garantir a 

permanência temporal e a padronização conceitual e 

metodológica 

• acesso facilitado,integrado e harmonizado das 

informações nacionais 

 

 

 



DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

• Atendimento das demandas nacionais e internacionais, 

particularmente para o acompanhamento da Agenda de 

2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

• Para atender essa Agenda é solicitado aos países: 

• Reforçar a capacidade, técnica e institucional, para a 

produção de informações, na qual a coordenação é 

instrumento fundamental para preencher as lacunas 

existentes e satisfazer os novos requisitos de dados, 

• Desenvolver novas fontes de dados, métodos e 

metodologias, novas tecnologias, que atendam esses 

novos requisitos 

• Integrar informações via arquitetura padrão 

compartilhada de produção e arranjos institucionais 

 

 



Alinhamento aos princípios recomendados pela ONU para os 

processos modernos de produção de informações, baseados na 

arquitetura de produção integrada, quais sejam: 

• Adotar Princípios Fundamentais das Estatísticas Oficiais e 

Princípios para Gestão da Informação Geoespacial 

• Adotar padrões de metadados 

• Otimizar o uso de dados administrativos 

• Maximizar o uso de dados 

• Desenvolver aplicações de TI modulares em vários 

domínios 

• Inovação metodológica e modernização 

• Estabelecer uma cultura de qualidade 

• Gerenciar o desenvolvimento e mudança 

 

DESAFIOS E OPORTUNIDADES 





PPA 2016-2019  

Programa 2038: Democracia e Aperfeiçoamento 

da Gestão Pública 

 

Objetivo 

1160 - Aprimorar o conhecimento sobre a realidade 

brasileira por meio do aperfeiçoamento da gestão das 

informações estatísticas e geocientíficas oficiais e dos 

registros administrativos. 

 



METAS 

• Ampliar a organização e integração das instituições 

federais do sistema de informações oficiais, de forma a 

atender as demandas nacionais e as necessidades da 

agenda internacional, particularmente aquela relativa 

aos indicadores de desenvolvimento sustentável. 

• Ampliar o uso e aprimoramento das informações 

estatísticas, geocientíficas e de registros administrativos, 

em consonância com os conceitos, métodos, definições 

e classificações adotadas internacionalmente e 

ampliando a cobertura territorial e temática dos estudos 

e pesquisas. 



INICIATIVAS 

• Implementação da Infraestrutura do Sistema Nacional de 

Informações Oficiais promovendo a organização e 

articulação das instituições envolvidas e dos dados por 

elas produzidos. 

• Implantação do Portal Nacional de Informações Oficiais, 

plataforma web de acesso ágil, completo e integrado aos 

dados e respectivos metadados do sistema de 

informações oficiais. 

• Realização do III Encontro Nacional de Produtores e 

Usuários de Informações Sociais, Econômicas e 

Territoriais, congregando a Conferência Nacional de 

Estatística (CONFEST) e a Conferência Nacional de 

Geociências (CONFEGE).  

 



BENEFÍCIOS 

• Implantação de política efetiva de gestão de informações do 

Estado Brasileiro, evoluindo de padrões tecnológicos para 

padrões metodológicos na produção de informações.  

• Ampliação de práticas de transparência e eficiência dos 

processos públicos possibilitadas pelas TICs. Ex: INDE, 

INDA; 

• Fortalecimento da capacidade dos produtores de 

informações, por meio de programas de capacitação e da 

adoção de recursos tecnológicos que ampliem o potencial 

de geração e compartilhamento de informações, adotando 

métodos eficientes em conformidade com as boas práticas 

internacionais.  

• Modernização da gestão do Estado, a melhoria da qualidade 

do gasto, da entrega de serviços à população e às 

empresas, e da governança e gestão pública. 



RESULTADOS ESPERADOS 

• Inventário da produção corrente, com a identificação de seus 

respectivos produtores, além de informações descritivas 

sobre os dados, organizadas em metadados padronizados; 

• Organização do acervo de bases de dados e registros 

administrativos que compõem as informações oficiais do 

país; 

• O ordenamento no armazenamento, acesso e 

compartilhamento dessas bases, disciplinando os aspectos 

técnicos referentes à disseminação de dados 

• Criação de instrumentos de coordenação: adoção de 

padrões, conceitos, classificações, cadastros, métodos, etc., 

orientados pelos Princípios Fundamentais e pelas Boas 

Práticas 

• O estabelecimento de uma agenda de trabalho e um plano 

de ação com os produtores visando o cumprimento das 

demandas nacionais e internacionais; 

 



PASSOS PARA IMPLEMENTAÇÃO 

• Ações de articulação institucional 

• CONFEST/CONFEGE 

• Comitê de Estatísticas Sociais (CES) 

• Comitê de Estatísticas Econômicas(CEE) 

• Ações de capacitação técnica e metodológicas 

• Disseminação e utilização pelos produtores do padrão 

DDI para metadados 

• Treinamento de metadados para todas as instituições 

produtoras 

• Implantação de Código de Boas práticas 

• Formalização dos acordos interinstitucionais 

• Normatização para institucionalização e regulação do 

sistema 

 



Período: 06 a 10 de Junho de 2016 

Local: Rio de Janeiro  

 

Tema Central: Desenvolvimento Sustentável 

 

Objetivo Geral: 

Estruturar uma agenda interinstitucional e de ações que 

visem à construção do Sistema Nacional de Informações 

Oficiais, a partir da mobilização e consulta a produtores e 

usuários de informações.  

CONFEST/CONFEGE 



Objetivos específicos:  
• Identificar os produtores de informações oficiais para promover e 

fortalecer a articulação destes com o IBGE.  
 

• Elaborar diagnóstico abrangente e atualizado sobre o estado da 

arte da produção de informações no País.  
 

• Mapear lacunas, identificar oportunidades de aprimoramento, e 

explicitar as demandas por novas informações no País. 
  
• Constituir comitês temáticos e acordos interinstitucionais para a 

construção do Sistema Nacional de Informações Oficiais. 
 

• Compartilhar responsabilidades na produção de informações 

oficiais, na produção de informações  e na discussão da agenda de 

trabalho de cada tema.  
 

• Propiciar a formação de redes e de contatos de servidores com os 

principais interlocutores externos nas respectivas áreas de 

atuação.       

CONFEST/CONFEGE 


