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Nossos Projetos 



 Educação 
– Programa de Intervenção Pedagógica 

Estadual e Municipal  

– Reinventando o Ensino Médio 
 

 Defesa Social 
– IGESP – Integração da Gestão em 

Segurança Pública 
 

 Emprego de Qualidade 
– Pacto da Educação Profissional 

– MIT Media Lab 

– SEED – Startups and Entrepreneurship 
Ecosystem Development 

– DataViva 

 

 

Alguns dos nossos projetos 





A construção do 
DataViva 



Como responder as questões tradicionais de 
desenvolvimento de territórios? 

 Por que alguns territórios conseguem alcançar níveis elevados de 
desenvolvimento econômico e social mais rápido do que outros? 

 O que pode ser feito para acelerar o processo de desenvolvimento? 

R. Hausmann Cesar Hidalgo 
PhD MIT PhD Harvard 



Foram 19 meses de trabalho, iniciado em abril 
de 2012 e concluído em novembro de 2013 com 
o lançamento da plataforma 

Jan/2012 
Escritório submete 
projeto à Fapemig 
 
Fapemig aprova 
projeto 

2012 

Abr/2012 
 
Contratação da 
Growth Ventures 
 
Início dos trabalhos 

Ago/2012 
 
1º Workshop – Iniciação 
ao Product Space 

2013 

Mai/2013 
 
2º Workshop – Apresentação 
da versão preliminar da 
plataforma  com realização de 
testes de uso 

NOV/2013 

 

LANÇAMENTO 

OFICIAL DA 

PLATAFORMA 

DATAVIVA 

2014 



O trabalho que envolveu dezenas de técnicos 
de instituições do sistema de desenvolvimento 
econômico em Minas Gerais 

 3 workshops com participação dos desenvolvedores 

 9 encontros com técnicos do sistema de desenvolvimento econômico 

 Dezenas de reuniões de disseminação da metodologia do Product Space  

 Dezenas de videoconferências 



Técnicos de Secretarias de Estado, Órgãos do 
Governo e Entidades Representativas do setor 
privado participaram do projeto 



Base de dados do DataViva 



Dados aberto utilizados na construção do 
DataViva 

Exportações 

Atividades Econômicas e 
Empregos Formais 

Também são utilizados os dados das 

exportações mundiais para cálculos do 

Product Space 

 Empregados e Estabelecimentos 
Formais 

 5.570 municípios 
 427 atividades econômicas 
 614 ocupações 
 Período 2002 a 2012 
 50 milhões de registros por ano 

 Exportações 
 5.570 municípios 
 1.241 produtos (HS4) 
  Período 2000 a 2012 
 2 milhões de registros por ano 



Uma plataforma, open source, inovadora de 
análise econômica e planejamento 
governamental 

Quê?  
Exportações, transações internacionais, atividades econômicas e empregos 
formais 
 
Como? 
08 aplicativos de visualização de dados, entre eles o Product Space (Rede) 
 
Quanto? 
Mais de 1.200 produtos,  400 atividades econômicas e 600 ocupações 
 
De onde? 
Todos os 5.570 municípios brasileiros 
 
Quando? 
2000 a 2012 



Aspectos técnicos 



Processo de obtenção e carga dos dados 

Extração Transformação Homologação Carga 

SECEX 
(2000 a 2013) 

 2gb 

RAIS 
(2000 a 2013) 

223Gb 

SECEX e RAIS  
2000 a 2013 

50Gb 



Ambiente de desenvolvimento compartilhado na 

comunidade open source 

Arquitetura de web possibilita alta produtividade no 

desenvolvimento, pouca necessidade de configuração e 

boa performance para um grande número de acessos  

Inovadora biblioteca de 

visualização de dados 

desenvolvida para o DataViva. É 

um complemento do D3.JS 

Ferramentas de TI foram utilizadas na 
construção da plataforma para apresentação 
dos dados de forma atrativa  



Exemplos de 
Visualizações 



D3 JS – Exemplos Tradicionais 



D3 JS – Exemplo Tradicional 



D3 JS – Exemplos Diferenciados 



D3 JS – Exemplo Treemap 



Network - Rede 

Scatter - Dispersão 

Stacked – Barras/Pilha Rings - Anéis 

D3 Plus - Gráficos 



Descobrindo 
oportunidades com o 

DataViva 



Temos municípios 
exportadores em todos os 

estados brasileiros em 2012? 



Todos os estados 



1.836 municípios 



O que e quanto os 
municípios exportaram? 



Angra dos Reis: US$ 12,2 Bi 



São Paulo: US$ 9,02 Bi 



Parauapebas: US$ 8,96 bi 



Betim: US$ 1,4 bilhões 



Mas qual a diferença entre 
exportar autopeças ou 

minério de ferro? 







E o que isso diz sobre as 
possibilidades do Brasil? 



Quem exporta 
Minério de 

Ferro, exporta 
Produtos 
Ferrosos 

Reduzidos 



Quem exporta 
autopeças 
também 
exporta 

turbinas... 



E como está evoluindo a 
exportação de turbinas 

no Brasil? 



Cresceu 10 vezes em 10 anos 



Exportamos para o mundo todo 



E quanto à exportação de 
outros produtos da 

indústria aeroespacial? 



Peças de aeronaves:  
Exportações de US$ 344 milhões  



Aviões e helicópteros:  
Exportações de US$ 4,6 bilhões  



O mercado é enorme e 
São Paulo é o grande 

exportador. 



Quem trabalha na 
fabricação de 

aeronaves no Brasil? 



São 19.300 trabalhadores. 



Quanto ganham estes 
trabalhadores? 





Repercussão do 
DataViva e  

próximos passos 



A repercussão na mídia nacional e internacional foi 
significativa e desde o lançamento a plataforma foi 
acessada por quase 43.000 acessos desde 30/11/13 



Próximos passos no desenvolvimento do 
DataViva: incorporação de novas bases de 
dados e desenvolvimento de novos aplicativos 

Educação Superior Ensino Técnico 

Nota Fiscal Eletrônica 



Visite: dataviva.info 



Éber Gonçalves 
eber.gonconcalves@escritorio.mg.gov.br 

Obrigado! 


