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ATIVIDADE INFORMAL E ILEGAL

Cai a atividade econômica subterrânea
As atividades econômicas subterrâneas, praticadas pelos setores
informais e ilegais — que incluem de vendas por ambulantes até
práticas criminosas, como o tráfico de drogas — somaram R$ 760
bilhões em 2013, segundo levantamento da Fundação Getulio Vargas
e o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. O resultado é 0,8
ponto porcentual menor em relação ao ano anterior. ABr.
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Nova plataforma mapeia desde tipos de atividades até ocupações e exportações de estados e municípios do pais
Aline Salgado
aline.salgado@brasileconomico.com.br

Tendo a Tecnologia da Informação como principal aliado, um
projeto inovador promete mudar a forma como se estruturam
políticas públicas e investimentos privados em todo o Brasil.
Construído para ser uma plataforma inteligente de dados, o DataViva, que será lançado hoje pelo governo de Minas Gerais, compila informações colhidas em
dez anos (2002 a 2012) por meio
da Relação Anual de Informações Sociais (Rais/ Ministério do
Trabalho e Emprego), somada a
dados de exportações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e as
apresenta num formato interativo e de fácil uso.
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A ferramenta permite, em poucos cliques, saber o perfil populacional, os tipos de atividades desenvolvidas, as ocupações formais, a média salarial por categoria, além dos produtos e volumes
exportados em cada um dos 26 estados e milahres de municípios do
país e compará-los entre si.
“O DataViva acabou se tornou
algo muito mais complexo. Um sistema que agregou diversas bases
que nos permitem fazer comparações e predições mais ricas sobre a
economia de todo o país”, afirma
André Barrence, diretor presidente do Escritório de Prioridades Estratégicas do Governo de Minas,
que assina o projeto junto com os
professores do Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cesar
Hidalgo, e da Harvard Kennedy
School, Ricardo Hausmann .
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“

identificar vantagens
competitivas em
Minas. O projeto vai
evoluir e vamos
incluir outros dados
de movimentação
de mercadorias”
Dorothea Werneck

Sec. Desenv. Econ. de Minas Gerais
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Com investimento de R$ 1 milhão, 18 meses de trabalho e uma
equipe de sete profissionais no Brasil e nos EUA, a plataforma digital
conta com oito aplicativos onde é
possível ter acesso a mais de 100
milhões de visualizações. A ideia
inicial, conta André Barrence, era
que a ferramenta fosse de uso exclusivo do Estado de Minas, mas,
no meio do processo, o projeto aumentou de tamanho.
“O Cesar Hidalgo do MIT tinha
um projeto publicado que era o
Atlas de Complexidade da Economia, baseado apenas na exportação de produtos de todos os países. A partir deessa ideia, agregamos valor ao atrelar outra base rica, já pública porém pouco utilizada, que era a Rais”, explica o diretor presidente do Escritório de
Prioridades Estratégicas. Segun-
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do ele, um convênio com os ministérios do Trabalho e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio dará conta de atualizar periodicamente as informações da base.
Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas, Dorothea Werneck, diz que a
plataforma vai ajudar a aprimorar
políticas e metas do governo na
área de econômica. Ela antecipa
que o governo já vem colaborando, inclusive, para uma nova versão da plataforma.
“O DataViva vai nos ajudar a
identificar vantagens competitivas em Minas. O trabalho hoje realizado se baseia muito em números
do estado para a exportação, mas o
projeto vai evoluir e pretendemos
incluir dados de movimentação de
mercadorias, que serão passadas
pela Secretaria de Fazenda”, diz.
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