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Agenda:

1) Histórico do Ipea no uso de dados para a pesquisa e

assessoramento ao Estado Brasileiro;

2) Governança de dados e segurança da informação no Ipea;

3) As plataformas de dados do Ipea;

4) O IpeaData-Lab.



Missão do Ipea:

• Aprimorar as políticas públicas essenciais ao desenvolvimento

brasileiro, por meio da produção e disseminação de

conhecimentos e da assessoria ao Estado nas suas decisões

estratégicas.



Objetivos estratégicos do Ipea:

Realizar  pesquisa 
aplicada de 

excelência para 
aprimorar as 

políticas públicas 
e os programas 
prioritários do 

governo  e 
essenciais ao 

desenvolvimento

Formular 
estudos 

prospectivos 
para orientar 

estratégias  de 
desenvolvi-
mento de 

médio e longo 
prazo

Realizar 
assessoramento 

e cooperação 
com órgãos 

governamentais 
na formulação, 
monitoramento 
e avaliação  de 

políticas públicas 
e programas

Ampliar o 
acesso e uso 
de bases de 

dados 
necessárias  à 
avaliação e à 

proposição de 
políticas 
públicas

Disseminar as 
informações e 

conhecimentos  
produzidos  em 

formatos 
adequados aos 

diferentes 
públicos-alvo

Monitoramento 
e Avaliação

Prospectiva
Pesquisa 
Aplicada

Dados Disseminação



Ipea: uma rede de organizações:

• 85 Acordos de Cooperação Técnica (ACT)

• 11 Termos de Execução Descentralizada
• Ministérios

• Estados e municípios

• IBGE

• Estatais

• Universidades

• Agências de Cooperação

• OSCs

• ...

Ipea

Ministérios

Estados

Municípios

Universidades

Agências de 
Cooperação

Estatais
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IBGE
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Áreas de Conhecimento Qtd
Política Econômica. Política Social. Planejamento 1.301
Condições Econômicas. Pesquisa Econômica. Sistemas 
Econômicos. 1.244

Quadro Institucional. Governo. Administração Pública. 1.436
Finanças Públicas. Bancos. Relações Monetárias 
Internacionais. 688
Trabalho 687
Políticas Públicas 608
Indústria 595
Cultura. Sociedade 572
Etc. 

Amostra de assuntos estudados:



Governança de Dados:

• Políticas e práticas de governança de dados;

• Política de Segurança da Informação e Comunicações – POSIC;

• Sistema de Gestão da Segurança da Informação - SGSI do IPEA;

• Regulamentação da gestão de bases de dados de suporte a
estudos e pesquisas finalísticas hospedadas no IPEA;

• Norma de acesso à rede de computadores do Ipea.

• Catálogo de bases de dados;



Segurança da 
Informação:

Nível 1: Nível 2 Nível 3:

Pastas 
restritas

Servidor 
Restrito

Sala do 
Sigilo

Termo de responsabilidade ✓ ✓ ✓

Entrada e saída controlada e rastreável ✓ ✓

Acesso remoto em máquinas controladas ✓ ✓

Isolamento lógico ✓ ✓

Isolamento físico ✓

Controle biométrico de acesso ✓

Monitoramento: presencial e por vídeo ✓

Comitê de avaliação de liberação ✓



Sala de sigilo:

• Protege a informação restrita disponibilizada ao 
Ipea por outras instituições;

• Data center possibilita a realização de cruzamentos 
entre várias bases restritas;

• Acesso controlado e restrito;



Portal Ipea:

• www.ipea.gov.br

• Mais de 4,2 milhões de 
visitas em 2018. 

• 10% a mais que em 
2017.

• 85,3% a mais que em 
2010.

http://www.ipea.gov.br/


Portal Ipea:



Portal Ipea:



IpeaData:
• www.ipeadata.gov.br 
• Mais de 2,1 milhão de consultas em 2018 (+28,2% que 2017).

http://www.ipeadata.gov.br/


IpeaData:
• O Ipeadata é uma base de dados macroeconômicos, 

financeiros e regionais do Brasil mantida pelo Ipea, com 
acesso gratuito.

• O sistema possui mais de 11.000 séries - inclusive históricas;
• Periodicidades anuais, mensais e diárias;
• Das principais fontes de estatísticas brasileiras e 

internacionais;
• Atualizadas e padronizadas no tempo e no espaço;
• Com valores nominais e reais expressos em uma mesma 

moeda (R$);



IpeaData:
• Os principais temas incluídos são população, emprego, 

salário e renda, produção, consumo e vendas, contas 
nacionais, finanças públicas, preços, juros, moeda e crédito, 
balanço de pagamentos e economia internacional.

• Para integração com o serviço de consulta aos dados do 
Ipeadata, consulte: webservice ipeadata – API -
http://www.ipeadata.gov.br/api

• Para integração com o software R, use a biblioteca ipeadatar, 
disponível em: Integração com R: https://cran.r-
project.org/package=ipeadatar

http://www.ipeadata.gov.br/api
https://cran.r-project.org/package=ipeadatar


www.atlasbrasil.org.br

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil:

Fonte: IBGE, Censos 1991, 2000 e 2010.

http://www.atlasbrasil.org.br/


• O Atlas é, uma plataforma de consulta ao Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de:

• 5.565 municípios brasileiros, 

• 27 Unidades da Federação (UF), 

• 21 Regiões Metropolitanas (RM) e 

• 3 Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE) 

• e suas respectivas Unidades de Desenvolvimento Humano 
(UDH). 

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil:



• O Atlas traz, além do IDHM, mais de 200 indicadores de:

• demografia, 

• educação, 

• renda, 

• trabalho, 

• habitação e 

• Vulnerabilidade social, 

• Com dados extraídos dos Censos Demográficos de 1991, 2000 
e 2010.

• Mais de 1,2 milhão de visitas de 2016 a 2018

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil:



ivs.ipea.gov.br

• Mais de 100 mil 

visitas desde seu 

lançamento em 

setembro de 2015.

Atlas da Vulnerabilidade Social:

http://ivs.ipea.gov.br/


• https://mapaosc.ipea.gov.br/

Mapa das Organizações da Sociedade Civil:

https://mapaosc.ipea.gov.br/


• http://www.ipea.gov.br/atlasestado/

Atlas do Estado Brasileiro:

http://www.ipea.gov.br/atlasestado/


• http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/

Atlas da Violência:

http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/


http://repositorio.ipea.gov.br/

• 8.301 títulos

• Mais de 1 milhão de visitas 

desde 2016.

Repositório de Conhecimento:

http://repositorio.ipea.gov.br/


• Construção de um banco de dados de processos judiciais, 
inicialmente da justiça federal, integrado a registros 
administrativos, para subsidiar pesquisas sobre a justiça 
brasileira e sua conexão com o planejamento e execução de 
políticas públicas.

• Para subsidiar estudos sobre a judicialização de políticas 
públicas;

• Para suprir a carência de pesquisas quantitativas sobre padrões 
decisórios e sobre o funcionamento do judiciário brasileiro;

• Vencer a dificuldade de obtenção de dados judiciais.

IpeaJus – em construção:



• Judicialização dos pedidos de benefício de prestação 
continuada e aposentadoria rural - Justiça Federal da 1ª  e da 
2ª região: : 

• http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8864

• http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8858

IpeaJus – em construção:

http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8864
http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8858


• Laboratório de Ciência de Dados do Ipea

• Objetivo: obter, organizar e integrar registros administrativos 
do Governo Federal;

• Integração de registros administrativos governamentais e 
preparação destes registros para uso em avaliações;

• Avaliações de políticas públicas;

• Processamento de grandes volumes de dados para uso em 
pesquisas do Ipea e demandas de outros órgãos;

• Criação de bibliotecas e pacotes de apoio a pesquisa.



Softwares desenvolvidos:es Desenvolvidos
• microdadosBrasil - https://github.com/lucasmation/microdadosBrasil

• Facilita a leitura de microdados públicos brasileiros

• branch microdadosBrasil-RA : facilita a leitura de registros 
administrativos

• validaRA - https://gitlab.com/IpeaDATA-lab/validaRA

• Facilita validação de dados de registros administrativos brasileiros

• doc2integer64 : converte documentos para numérico retirando “-”, “.”, 
etc

• validda_doc : verifica dígito verificador (CPF, PIS, CNPJ, CNS, etc...)

• relatorioDOC : gera relatório descrevendo a qualidade dos dados

• missings, duplicidades de identificadores, histogramas

https://github.com/lucasmation/microdadosBrasil
https://github.com/lucasmation/microdadosBrasil
https://github.com/lucasmation/microdadosBrasil
https://github.com/ipea/validaRA
https://gitlab.com/IpeaDATA-lab/validaRA


Muito obrigado!

faleconosco@ipea.gov.br

astec@ipea.gov.br


