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O Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos – IMB – atua na 

produção e sistematização de informações sobre aspectos socioeconômicos, na 

divisão administrativa e territorial do Estado de Goiás e na documentação geográfica 

e cartográfica do território goiano. Também elabora estudos socioeconômicos que, 

incluem o monitoramento e a avaliação de políticas públicas, assessoramento e 

produção de análises sobre a economia goiana e de seus indicadores 

macroeconômicos, bem como fornece bases de dados estatísticos, geográficos e 

cartográficos, operando para o fortalecimento da área de geoprocessamento do 

estado. 

Focado em sua missão de oferecer pesquisas e estudos que contribuam para o 

planejamento e elaboração de políticas e ações públicas, o IMB apresenta este 

relatório referente às ações e atividades realizadas durante o ano de 2022. 

É imprescindível informar que o IMB disponibiliza, em fluxo contínuo, uma gama de 

trabalhos que subsidiam a tomada de decisão não só em nível estadual, mas também 

pelos agentes públicos municipais, por meio dos relatórios de assessoramento 

estratégicos e análises estruturais e conjunturais.  

O IMB tem a missão de pensar Goiás. Como citado, um pilar importante do IMB é a 

disseminação de informações socioeconômicas. Nesse sentido, se insere uma 

ferramenta indispensável para a sociedade que é o Banco de Dados de Goiás 

BDE/IMB (https://www.imb.go.gov.br/bde/), pois permite acesso a inúmeras 

informações e estatísticas, com possibilidade de sistematização, de acordo com a 

necessidade do usuário. Assim, foi implantado um projeto modernização da 

inteligência de dados Business Intelligence (BI), de modo a tornar as consultas mais 

rápidas, interativas e didáticas, o que facilita o acompanhamento de diversos 

indicadores de resultados do estado, por meio de dashboards (painéis de 

visualização). A plataforma contém mais de 300 variáveis em dezenas de painéis com 

gráficos e mapas, podendo ser acessada no site do IMB 

(https://www.imb.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Item

id=216). Vale ressaltar também a disponibilização de base cartográfica no Portal SIEG 

(https://www.sieg.go.gov.br/), versando sobre diversos temas e possibilitando a 

visualização e localização de fenômenos geográficos. 

O intuito deste relatório é apresentar, sinteticamente, os trabalhos produzidos pelo 

IMB em 2022. Desse modo, consta o resumo de cada trabalho, sendo também 

disponibilizados os links das publicações no site do instituto e processos SEI 

relacionados.  

  

Introdução 
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Tabela Síntese 

Indicador Quantidade 

Estudos e informes técnicos publicados 22 

Relatórios Conjunturais 8 

Relatórios de Assessoramento Estratégico e outros trabalhos 22 

Emissão de certidões de localização de área 140 

Elaboração de mapas temáticos 96 

Avaliação de limites municipais 10 

 

 

 

Estudos, Informes técnicos e Textos para Discussão 

 (Publicados no site do IMB) 

Compete ao IMB realizar estudos socioeconômicos, incluindo o monitoramento e a 
avaliação de políticas públicas, para apoiar o desenvolvimento sustentável do Estado 
de Goiás. São realizados estudos e informes técnicos, inclusive em parceria com 
outras instituições, parte sem uma periodicidade definida, e têm como propósito 
aprofundar o conhecimento sobre o estado de Goiás, predominantemente em temas 
socioeconômicos.  

a) Relatório de Atividades – 2021 

O relatório do ano anterior, publicado em 2022, apresenta 
sinteticamente os trabalhos produzidos e publicados no site do IMB. 
Destacam-se os estudos relacionados ao monitoramento e à avaliação 
de Políticas Públicas, que fazem parte da prestação de contas do 
Governador. 

Processo SEI: 202111867001857 

 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/relatorio_de_atividades/Relatorio_Anual_IMB_2021.pdf  

Responsáveis técnicos: Guilherme Resende Oliveira; Alex Felipe Rodrigues Lima; 
Evelyn de Castro Cruvinel; Amilton Zoccoli Junior; Regiany Andrizia Alves 

Magalhães; e Valéria Nogueira Affiune. 
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b) Perfil da mulher goiana – 2022 

Este estudo traça o perfil das mulheres goianas, considerando os 
aspectos socioeconômicos, vulnerabilidade e saúde. Os principais 
resultados mostram que: as mulheres têm uma longevidade maior que 
os homens; houve aumento na proporção de cobertura de mulheres que 
realizaram sete ou mais consultas no pré-natal; e queda na proporção 
de nascidos vivos por mães adolescentes de 10 a 19 anos. 

Processo SEI: 202218037001387 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/estudos/2022/01_perfil_mulher_goiana_2022.pdf 

Responsáveis técnicos: Clecia Ivânia Rosa Satel; Evelyn de Castro Cruvinel; 
Fernanda Vitória da Mota Marinho; Jalda Claudino; e Marcelo Eurico de Sousa. 

 

 

c) Regiões de Planejamento do Estado de Goiás: uma revisão para a gestão 
pública 

O estudo discute as Regiões de Planejamento do Estado. O Plano 
Plurianual (PPA) de 2004-2007 instituiu as Regiões de Planejamento do 
Estado de Goiás a fim de que as ações dos programas governamentais 
fossem planejadas, executadas e avaliadas regionalmente. No entanto, 
percebe-se que vários órgãos possuem região própria, dificultando o uso 
de unidade regional pelo Estado. 

Processo SEI: 202117604006333 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/estudos/2022/Estudo_regionalizacao.pdf 

Responsáveis técnicos: Guilherme Resende Oliveira; Evelyn de Castro Cruvinel; 
Jalda Claudino; e Marcelo Eurico de Sousa. 

 

d) Relatório de Renúncia da Fiscal 2021 

O relatório tem como objetivo mensurar e analisar a evolução dos 
programas de renúncia fiscal do Estado de Goiás, em especial no que 
tange aos valores relacionados ao ano de 2021.  

Processo SEI: 202111867001857 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/estudos/2022/Relatorio_Renuncia_Fiscal_2021.pdf 

Responsáveis técnicos: Anderson Mutter Teixeira; Evelyn de Castro Cruvinel; e 
Guilherme Resende Oliveira. 
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e) Estudo sobre agricultura familiar no estado de Goiás 

Com intuito de trazer informações sobre o cenário da agricultura familiar 
em Goiás, por meio de uma parceria entre a Emater e o IMB, foi 
desenvolvido e aplicado um questionário com os principais atores do 
setor, a fim de captar suas percepções e consolidá-las em um documento 
que sirva de insumo aos policy makers. Além disso, apresenta um 
panorama da agricultura familiar no Estado de Goiás, com dados do 
Censo Agropecuário de 2017 e outras bases do IBGE.  

Processo SEI:  202218037003127 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/estudos/2022/Plano_de_Pesquisa_para_Goias_2021_Emater.pdf 

Responsáveis técnicos: Evelyn de Castro Cruvinel; Guilherme Resende Oliveira; 
Clécia Ivânia Rosa Satel; Fernanda Vitória da Mota Marinho; e Cláudia Barbosa 

Pimenta. 

 

f) Relatório 10 anos do IMB 

O IMB comemorou seu aniversário de 10 anos de criação em 2022. Esta 
publicação apresenta o Instituto, seus estudos e suas principais entregas, 
ao longo de sua existência, com foco nos resultados da atual gestão. 

Processo SEI: 202218037002733 

 

https://www.imb.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2318:relatorio-10-anos-do-imb&catid=10&Itemid=212 

Responsáveis técnicos: Guilherme Resende Oliveira; Evelyn de Castro Cruvinel; 
Jalda Claudino; e Fernanda Vitória da Mota Marinho. 

 

g) Aspectos Gerais da Economia Criativa em Goiás 

O informe técnico apresenta  à sociedade goiana uma plataforma interativa (painel de 
indicadores) com dados relacionados ao tema, das mais variadas fontes de 
informação. 

Processo SEI:  202118037006384  

 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/informes-tecnicos/2021/Informe_Tecnico_Economia_Criativa.pdf 

Responsáveis técnicos: Murilo Rosa de Macedo; Fabianne Garcia Vitoreli Bassi de 
Carvalho; Amilton Zoccoli Junior; e Alex Felipe Rodrigues Lima. 
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h) Creches: é preciso investir rapidamente 

O informe técnico mensura o déficit de vagas nas creches no Estado de Goiás e 
analisa possíveis consequências da falta de investimento nesta etapa de ensino. 

Processo SEI:  202118037006384  

 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/informes-tecnicos/2022/Informe_tecnico_2022_03.pdf 

Responsável técnico: Alex Felipe Rodrigues Lima. 

 

i) Crianças goianas de 6 e 7 anos que não sabem ler nem escrever: quais as 
características mais impactadas com a pandemia?  

Este informe técnico verificou quais as características socioeconômicas que foram 
mais impactadas com o choque da covid-19, com vistas a oferecer um diagnóstico 
para os gestores públicos da Educação, indicando o perfil do grupo mais vulnerável. 

Processo SEI:  202218037003650 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/informes-tecnicos/2022/Informe_tecnico_2022_06.pdf 

Responsáveis técnicos: Murilo Rosa Macêdo e Alex Felipe Rodrigues Lima. 

 

j) Monitoramento do Índice Multidimensional de Carência das Famílias – 
Dezembro/2021 

O IMCF identifica as principais carências dos domicílios goianos, para assim poder 
direcionar as políticas públicas que visam transformar as condições de vida da 
população mais carente do estado. Esse trabalho apresenta os principais resultados 
do monitoramento do IMCF com dados referentes a dezembro/2021. 

Processo SEI: 202118037004744 

 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/estudos/2022/IMCF_Monitoramento_dezembro_2021_final_v3(1).pdf 

Responsáveis técnicos: Evelyn de Castro Cruvinel; Guilherme Resende Oliveira e 

Jalda Claudino. 

 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/informes-tecnicos/2022/Informe_tecnico_2022_03.pdf
https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/informes-tecnicos/2022/Informe_tecnico_2022_03.pdf
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k) Avaliação de Impacto da Escola Estadual de Tempo Integral nos Resultados 

de Desempenho Educacional do Estado de Goiás 

Primeiro Texto para Discussão do IMB, o trabalho investiga os efeitos da 
política de escolas em tempo integral do Estado de Goiás. O resultado 
mais relevante da pesquisa aponta que quanto maior a duração das 
atividades escolares na educação básica, maior será a performance dos 
discentes, acarretando melhores indicadores do IDEB e, 
consequentemente, notas significativamente elevadas nas provas de 
português e matemática. 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/textos_discussao/Texto_para_Discussao_2022_01.pdf      

Responsáveis técnicos: Alex Felipe Rodrigues Lima; Erik Alencar de Figueiredo; 

Felipe Resende Oliveira; e Rodrigo Nobre Fernandez. 

 

l) Análise para concessões Rodoviárias Federais no Estado de Goiás 

O trabalho avalia o efeito das concessões rodoviárias no desempenho 
econômico dos municípios goianos. As estimativas não evidenciaram um 
efeito entre o programa de concessões e as duas variáveis de resultado: 
o PIB per capita e o salário médio dos funcionários 
 

Processo SEI:  202118037005863 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/textos_discussao/Texto_para_Discussao_2022_02.pdf 

Responsáveis técnicos: Rodrigo Nobre Fernandez; e Alex Felipe Rodrigues Lima. 

 

m) Experiência de programa educacional no centro-oeste brasileiro: um estudo 
para o caso 

O Texto para Discussão avalia a experiência de programa educacional 
no Centro-Oeste brasileiro: um estudo para o caso de Goiás. Os 
resultados indicam que a ADA apresenta efeitos positivos e significativos 
nos indicadores educacionais no Ensino Fundamental, mas  com menor 
intensidade para o Ensino Médio, podendo servir de diretriz no auto 
aperfeiçoamento e, também, de base para políticas educacionais nos 
demais estados brasileiros. 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/textos_discussao/Texto_para_Discussao_2022_03.pdf 

Responsáveis técnicos: Alex Felipe Rodrigues Lima; Felipe Resende Oliveira; e 

Gibran da Silva Teixeira. 
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n) Caracterização socioeconômicas dos municípios do Caminho de Cora  

Esse trabalho retrata os municípios que compõem o caminho de Cora 

Coralina, por meio do Índice de Desempenho dos Municípios (IDM) e 

Índice Multidimensional de Carência das Famílias (IMCF), os quais 

contêm os principais indicadores socioeconômicos utilizados pelo 

Estado de Goiás para compreender os seus municípios e planejar 

políticas territoriais.  

Processo SEI: 202218037004313 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/estudos/2022/IMB-EstudoCaminhodeCora.pdf  

Responsáveis técnicos: Evelyn de Castro Cruvinel; Fernanda Vitória da Mota 
Marinho; Jalda Claudino; Marcelo Eurico de Sousa; e Guilherme Resende Oliveira. 

 

o) Monitoramento do Índice Multidimensional de Carência das Famílias – 
junho/2022  

O IMCF identifica as principais carências dos domicílios goianos, para 
assim poder direcionar as políticas públicas que visam transformar as 
condições de vida da população mais carente do estado. Esse 
trabalho apresenta os principais resultados do monitoramento do 
IMCF com dados referentes a junho/2022. 

Processo SEI: 202118037004744 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/informes-tecnicos/2022/6IMCFjun2022.pdf  

Responsáveis técnicos: Evelyn de Castro Cruvinel, Guilherme Resende Oliveira; e 

Jalda Claudino 

 

p) Análise das despesas das famílias goianas: 2008 e 2017 

Este trabalho analisa, com base nos dados das duas últimas edições da Pesquisa de 
Orçamentos Familiares (POF) do IBGE, as despesas das famílias goianas 
estratificadas por faixa de renda, faixa etária e composição familiar. 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/estudos/2022/Comportamentodasdespesasdomiciliaresgoianas-final.pdf  

Responsáveis técnicos: Clécia Ivânia RosaSatel; Fernanda Vitória da Mota Marinho; 
Marcelo Eurico de Sousa 

 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/estudos/2022/IMB-EstudoCaminhodeCora.pdf
https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/informes-tecnicos/2022/6IMCFjun2022.pdf
https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/estudos/2022/Comportamentodasdespesasdomiciliaresgoianas-final.pdf
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q) Desempenho e potencial das aglomerações identificadas nos municípios 
goianos no ano de 2020 (Estudo sobre os Arranjos Produtivos Locais a nível 
Estadual - Demanda: Secretaria da Retomada) 

Este trabalho apresenta um primeiro esboço dos municípios que apresentam 
vantagens produtivas e que podem se transformar em vetores de desenvolvimento 
regional. Tais vetores são denominados na literatura como Sistemas Locais de 
Produção (SLP), Arranjo Produtivo Local (APL) ou clusters. 

Processo SEI: 202218037002887 

Responsáveis técnicos: Luiz Batista Alves; e Rafael dos Reis Costa. 
 

 

r) Índice de Gestão Eficiente (IGE) 

O IMB, em parceria com Federação Goiana de Municípios (FGM), desenvolveu o 
Índice de Gestão Eficiente com interesse de avaliar a gestão municipal baseado em 
quatro pilares: Transparência, Gestão Pública, Desenvolvimento Social e Educação. 

Processo SEI: 202218037002887 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/informes-tecnicos/2022/IMB_indice_FGM.pdf  

Responsáveis técnicos: Evelyn de Castro Cruvinel; Guilherme Resende Oliveira; 
Fernanda Vitória da Mota Marinho. 

 

 

s) Atualização do Estudo das áreas prioritárias do Programa Universitário do 
Bem 

Este trabalho lança luz à discussão sobre as áreas prioritárias do 
Estado de Goiás e o seu uso para embasar desenhos de políticas 
públicas, especificamente, sobre o Programa Universitário do Bem 
(PROBEM). Assim, o estudo apresenta uma proposta de relação entre os cursos 
superiores apoiados pelo programa, as profissões do futuro e as áreas estratégicas 
definidas pela FAPEG, SEDI, SGG e outras instituições. 

Processo SEI:202200058004786 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/informes-tecnicos/2022/IMB_Informetecnico5.pdf  

Responsável técnico: Bernard Silva de Oliveira; Evelyn de Castro Cruvinel; 
Guilherme Resende Oliveira; Jalda Claudino; e Marcelo Eurico de Sousa.       

 

 

 

 

 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/informes-tecnicos/2022/IMB_indice_FGM.pdf
https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/informes-tecnicos/2022/IMB_Informetecnico5.pdf
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t) Proposta de Definição de Municípios Prioritários 

Atualização do estudo que propõe uma lista de municípios prioritários com base em 
dados socioeconômicos para que eles possam usufruir de benefícios diferenciados 
em programas de incentivo.  

Em andamento. 

Responsáveis técnicos: Evelyn de Castro Cruvinel; Guilherme Resende Oliveira. 

 
 

 

u) Desigualdade em Goiás: um diagnóstico em busca do desenvolvimento 
sustentável. 
 
O estudo, baseado nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua do IBGE (PNAD-C), busca analisar a trajetória das desigualdades nos 
estados de Goiás na última década. Embora foque nas desigualdades provenientes 
da renda, o estudo também analisa outros tipos de desigualdade, como as 
relacionadas com raça, gênero e algumas características educacionais e dos 
domicílios. Além de ser um indicador social da extrema relevância, a desigualdade é 
importante por figurar nos Objetivos do desenvolvimento sustentável, iniciativa da 
Organização das Nações Unidas (ONU). 
 
Processo SEI: 2202218037006453 
 

https://www.imb.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2379:9-desigualdade-em-goias-um-
diagnostico-em-busca-do-desenvolvimento-sustentavel&catid=15&Itemid=191  

 

 
Responsáveis técnicos: Murilo Rosa Macêdo e Alex Felipe Rodrigues Lima 

 

 

 

V) Déficit Habitacional no Estado de Goiás. 

 

O estudo é uma publicação anual que busca quantificar a quantidade de pessoas e 

famílias vivendo em situação de déficit habitacional em Goiás. O trabalho usa como 

fonte de dados o Cadastro Único de Políticas Sociais do governo federal (CadÚnico). 

A partir dos dados do CadÚnico são calculadas as famílias e pessoas que vivem em 

um dos 5 tipos de déficit habitacional possíveis. Esse estudo é importante para se 

fazer um diagnóstico da situação habitacional no estado bem como orientar a tomada 

de decisão e a implementação de políticas públicas na área. 

 
https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/informes-tecnicos/2022/Defict_Modelo_Informe_Final.pdf  

 

Responsáveis técnicos: Murilo Rosa Macêdo Evelyn Cruvinel e Guilherme Guerra 

 

 

https://www.imb.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2379:9-desigualdade-em-goias-um-diagnostico-em-busca-do-desenvolvimento-sustentavel&catid=15&Itemid=191
https://www.imb.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2379:9-desigualdade-em-goias-um-diagnostico-em-busca-do-desenvolvimento-sustentavel&catid=15&Itemid=191
https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/informes-tecnicos/2022/Defict_Modelo_Informe_Final.pdf
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Relatórios conjunturais publicados 

 

Em 2021 o IMB deixou de publicar as análises conjunturais da maneira que era 
realizada, com periodicidade mensal e criou os Boletins trimestrais de economia 
goiana. Também criou o Relatório Conjuntural da Economia Goiana, com 
periodicidade anual, estudo que faz parte da prestação de contas do Governador. 

 

a) Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de Goiás – 2020 

O presente estudo apresenta os principais dados relacionados ao PIB anual do Estado 

de Goiás.  

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/pib-goias/PIB_Regional_2020.pdf 

 

Responsáveis técnicos:  Luiz Batista Alves; Juliana Dias Lopes; e Rafael dos Reis 

Costa. 

 

b) Produto Interno Bruto dos Municípios Goianos –      2020 

Por meio desta publicação, divulga-se os resultados consolidados do 

PIB e PIB per capita dos 246 municípios goianos. Apresenta-se 

também, tabelas detalhadas do Valor Adicionado Bruto (VAB) e de 

suas grandes atividades – Agropecuária, Indústria, Serviços e 

Impostos, líquidos de subsídios.  

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/pib-municipios/PIB_Municipal2020.pdf 

 

Responsáveis técnicos: Luiz Batista Alves; Juliana Dias Lopes; e Rafael dos Reis 

Costa. 

 

c) Relatório Conjuntural da Economia Goiana 2021 

Análise da conjuntura econômica do ano de 2021, focada na 
economia goiana, com apresentação dos principais indicadores 
econômicos do período. 

Processo SEI: 202111867001857 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/estudos/2022/Relatorio_Conjuntural_Economia_Goiana_2021.pdf 

Responsáveis técnicos: Anderson Mutter Teixeira; Clécia Ivânia Rosa Satel; 
Guilherme Resende Oliveira; Luiz Batista Alves; Marcelo Eurico de Sousa; e Rafael 
dos Reis Costa.  
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d) Boletim Trimestral da Economia Goiana –      Primeiro Trimestre de 2022 

A fim de contribuir com a compreensão do cenário econômico, 

publicou-se este boletim com vistas a discutir e analisar a economia 

goiana, contextualizando-a com os principais eventos econômicos do 

Brasil e do mundo. O foco desta análise contempla os dados do 

primeiro trimestre de 2022. 

Processo SEI: 202218037003899 

 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/estudos/2022/Boletim_EconomiaGoiana_1tri2022.pdf 

Responsáveis técnicos: Clécia Ivânia Rosa Satel; Juliana Dias Lopes; Guilherme 
Resende Oliveira; Luiz Batista Alves; Marcelo Eurico de Sousa; e Rafael dos Reis 

Costa.  

e) Boletim Trimestral da Economia Goiana –   Segundo Trimestre de 2022 
 

Com a finalidade de contribuir na compreensão do cenário econômico, 

publicou-se este boletim com o objetivo de discutir e analisar a economia 

goiana, contextualizando-a com os principais eventos econômicos do 

Brasil e do mundo. O foco desta análise contempla os dados do segundo 

trimestre de 2022. 

Processo SEI: 202218037005596  

 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/pib-trimestral/BoletimEconomiaGO_2tri2022.pdf 

Responsáveis técnicos: Clécia Ivânia Rosa Satel; Juliana Dias Lopes; Guilherme 
Resende Oliveira; Luiz Batista Alves; Marcelo Eurico de Sousa; e Rafael dos Reis 

Costa.  

 
f) Análise de Conjuntura Econômica do Segundo Trimestre publicada no Agro 

em dados 

Com o propósito de disseminar informações econômicas, publicou-se 

análise do segundo trimestre da economia goiana no Boletim Agro em 

Dados da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado 

de Goiás. 

Processo SEI: 202218037005596 

https://www.agricultura.go.gov.br/files/2022/AgroEmDados22/OUTUBRO-AGROEMDADOS.pdf 

Responsáveis técnicos: Clécia Ivânia Rosa Satel; Juliana Dias Lopes; Guilherme 
Resende Oliveira; Luiz Batista Alves; Marcelo Eurico de Sousa; e Rafael dos Reis 

Costa. 
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g) Boletim Trimestral da Economia Goiana –     Terceiro Trimestre de 2022 

No intuito de contribuir com a compreensão do cenário econômico, publica-se este 

boletim com vistas a discutir e analisar a economia goiana, contextualizando-a com 

os principais eventos econômicos do Brasil e do mundo. O foco desta análise 

contempla os dados do terceiro trimestre de 2022. 

Previsão de publicação: primeira semana de janeiro de 2023 

Responsáveis técnicos: Clécia Ivânia Rosa Satel; Juliana Dias Lopes; Guilherme 
Resende Oliveira; Luiz Batista Alves; Marcelo Eurico de Sousa; e Rafael dos Reis 

Costa.  

 

 

 

Relatórios de Assessoramento Estratégico 
 e outros trabalhos 

Em suma, esses trabalhos não são publicados por se tratar de demandas internas dos 
gestores públicos e, eventualmente, apresentarem dados sensíveis ou sigilosos, 
sobre as políticas públicas estaduais. Tratam-se de um subsídio técnico à tomada de 
decisão governamental. 

 

a) Pesquisa sobre perfil dos participantes e avaliação do Mutirões 

Desenvolvimento de pesquisa, aplicação, capacitação de 
aplicadores e análise dos questionários aplicados nos mutirões (2ª 
a 9ª edição) com objetivo de avaliar os serviços ofertados e obter a 
percepção do público em relação aos programas sociais. 

Responsáveis técnicos: Evelyn de Castro Cruvinel; Alex Felipe Rodrigues Lima; 
Guilherme Resende Oliveira; Evando Natal Fernandes de Oliveira; Amilton Zoccoli; e 

Jalda Claudino. 

 

b) Elaboração de base de dados do Programa Mães de Goiás para a SEDS 

Verificação mensal na base de dados do Cadastro Único das 
famílias que atendem aos critérios do Programa Mães de Goiás. 

Processo SEI: 202110319002801 

Responsável técnico: Evelyn de Castro Cruvinel. 
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c) Levantamento de referencial teórico sobre os benefícios de eventos 

automobilísticos/esportivos para uma região 

Busca de estudos na literatura técnica e acadêmica sobre o ganho de trazer eventos 
automobilísticos /esportivos para uma região, com levantamento dos principais 
resultados de estudos sobre o assunto.  

Responsáveis técnicos: Evelyn de Castro Cruvinel; Clecia Ivânia Rosa Satel; 
Fernanda Vitória da Mota Marinho; Jalda Claudino; e Marcelo Eurico de Sousa. 

 

d) Produto Interno Bruto (PIB) de Goiás: Estimativas para 2022 e 2023 

Resposta à demanda da Secretaria de Estado de Economia, para subsidiar o trabalho 
de elaboração do Projeto da LDO, na qual foi realizada uma estimativa para o 
crescimento goiano para 2022 e 2023.  

Processo SEI: 202200004023770 

Responsáveis técnicos: Alex Felipe Rodrigues Lima; Luiz Batista Alves; e Guilherme 
Resende Oliveira. 

 

e) Análise do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Análise do Decreto Federal 9.283/2018, que tem como objetivo regulamentar 
dispositivos do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei Federal 13.243, 
de 2016), além de promover alterações à temática de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(CT&I). 

Processo SEI: 202200004017316 

Responsáveis técnicos: Evelyn de Castro Cruvinel; e Marcelo Eurico de Sousa. 

 

f) Estudo sobre efeito do programa Mães de Goiás na renda per capita  

O impacto em números absolutos e em percentual do Programa Mães 
de Goiás, sobre o aumento da renda per capita (atualmente R$ 105), 
utilizando aplicação de índices que reverberam na capacidade de 
aquisição de alimentos por parte dessas famílias. 

Processo SEI: 202210319003627 

Responsáveis técnicos: Evelyn de Castro Cruvinel; Marcelo Eurico de Sousa; e 
Clecia Ivânia Rosa Satel. 
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g) Pesquisa sobre o Perfil dos Usuários do Vapt-Vupt 

Estudo sobre os usuários do Vapt Vupt, o qual contou com 
levantamento primário por meio da aplicação de questionário 
(online e in loco), aplicação de pré-testes, produção de textos 
para orientação de preenchimento, produção de painel com 
dados preliminares e apresentação técnica de resultados. 

Processo SEI: 202118037004407 

Responsáveis técnicos: Murilo Rosa Macedo; Paulo Jackson Bezerra Vianna; 
Amilton Zoccoli Jr .; e Alex Felipe Rodrigues Lima, integrantes da SEAD. 

 

h) Pesquisa de Opinião com os Servidores Públicos Estaduais sobre o 
Programa de Compliance Público de Goiás 

Este trabalho é resultado de uma parceria entre a Controladoria Geral 
do Estado (CGE) e o IMB, visando a apreensão da opinião de      
servidores públicos do executivo estadual, sobre o Programa de 
Compliance Público do Estado de Goiás (PCP). Para atingir esse 
objetivo, utilizou-se como instrumento de pesquisa a aplicação de 
questionário online, disponibilizado para que os servidores públicos 
do poder executivo estadual participassem. Os resultados estão 
divididos em características dos respondentes, dados gerais sobre o 
Programa, Eixo Ética, Eixo Transparência, Eixo Responsabilização, 
Eixo Gestão de Risco, Relacionamento entre variáveis de alguns 
resultados. 

Processo SEI: 202111867001190 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/estudos/2022/Pesquisa_de_Opiniao_com_os_servid
ores_publicos_sobre_o_Programa_de_Compliance_Publico_de_Goias___VFINAL.docx.pdf  

Responsáveis técnicos: Rui Rocha Gomes; e Paulo Jackson B. Vianna. 

 

i) Atualização dos indicadores do monitoramento da Regionalização da Saúde 

Atualização dos dados públicos (indicadores) referentes aos 
indicadores de monitoramento da Regionalização da Saúde 

https://docs.google.com/presentation/d/1t_1ooo8Ikn5RQBvudyEvPE1CRnKtoUJB/edit#slide=id.g108d
5a0b1db_2_55  

Responsável técnico: Paulo Jackson B. Vianna 

 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/estudos/2022/Pesquisa_de_Opiniao_com_os_servidores_publicos_sobre_o_Programa_de_Compliance_Publico_de_Goias___VFINAL.docx.pdf
https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/estudos/2022/Pesquisa_de_Opiniao_com_os_servidores_publicos_sobre_o_Programa_de_Compliance_Publico_de_Goias___VFINAL.docx.pdf
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j) Acompanhamento do Projeto Prioritário: Programa Leitura Todo Dia 

Elaboração de relatório com as considerações sobre o Programa Leitura 
Todo Dia. 

Responsáveis técnicos:   Alex Felipe Rodrigues Lima  

k) 3º Relatório de Monitoramento do Plano Estadual de Educação e Painel dos 
Indicadores do PEE 

Elaboração do Relatório de Monitoramento do PEE contendo análise 
de 37 indicadores e, montagem dos scripts para extração dos dados 
estratificados (rede de ensino, localidade, sexo, idade) dos indicadores 
do PEE.  

Processo SEI: 202218037004192 

Responsável técnico: Rui Rocha Gomes. 

l) Acompanhamento do Projeto Prioritário: construção de 27 escolas padrão 
Século XXI 

Inserção das informações acerca do andamento das obras das referidas escolas. 

Responsável técnico: Rui Rocha Gomes. 

m) Painel Interativo – Sistema Socioeducativo IMB / SEDS  

O objetivo desse dashboard foi monitorar o comportamento 
dos indicadores do Sistema Socioeducativo do Estado de 
Goiás, demandado pela SEDS que, sofre com a ausência 
de um sistema, sendo cobrada pelos órgãos de controle e 
poder judiciário, além da própria gestão do órgão. 

 

Responsáveis técnicos: Alex Felipe Rodrigues Lima; Fabianne G. V. B. Carvalho; e 
Amilton Zoccoli Jr. 

 

Criação de planilhas para a Central de Vagas  

Criação de planilhas para a Central de Vagas do sistema 
Socioeducativo com o objetivo de facilitar e melhorar o 
trabalho diário de seu preenchimento e visando, também, a 
criação de Painéis interativos 

Responsável técnico: Fabianne Vitoreli. 
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n) Painel do monitoramento do PPA 20-23 do Estado de Goiás 

Painel construído a partir do monitoramento sistemático 
dos indicadores do PPA 20-23 em que      as informações 
podem ser acessadas de maneira ágil e claras. 
Disponível no Portal Goiás e no site do IMB. 

 

https://www.imb.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=216 

Responsável técnico: Fabianne G. V. B. Carvalho.       

 

o) Planilha Ranking de Competitividade dos Estados versus PPA 20-23 do 
Estado de Goiás e Indicadores do Plano de governo 

Monitoramento dos indicadores do Plano de Governo, em consonância com o PPA 
20-23. Breve comparação dos 75 indicadores do Ranking de Competitividade dos 
Estados com os indicadores do PPA/GO 20-23. 

Responsável técnico: Fabianne G. V.      B. Carvalho.  

 

p) Painel das Populações Tradicionais e Específicas com base no Cadúnico em 
Goiás 

Esse painel tem o interesse de apresentar as principais 
informações sobre as pessoas que compõem as 
populações tradicionais e específicas presentes no 
território goiano e inscritas no Cadastro Único de junho de 
2022.  

 

Processo SEI:202200010038857 

https://www.imb.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=216  

 Responsáveis técnicos: Evelyn de Castro Cruvinel; Jalda Claudino; e Amilton 
Zoccoli Jr. 

  

https://www.imb.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=216
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q) Levantamento de referencial teórico sobre a acessibilidade de internet e 
desenvolvimento econômico 

Investiga a relação entre a acessibilidade de internet e o crescimento econômico, além 
de outras variáveis relacionadas, por meio da pesquisa na literatura técnica-científica.  

Responsáveis técnicos: Evelyn de Castro Cruvinel; Fernanda Vitória da Mota 
Marinho; Jalda Claudino; Luiz Batista Alves; e Marcelo Eurico de Sousa;  

 

r) Mensuração de impacto do decreto de ajuste de ICMS de combustíveis e 
variação de preços da gasolina na arrecadação estadual 

Estudo respeito da política de alteração do preço dos combustíveis. Foi estimada a 
perda ao Estado sobre a arrecadação de ICMS, para diferentes cenários. 

Responsável técnico: Guilherme Resende Oliveira. 

 

s) Ranking de Indicadores de Goiás 

O trabalho teve o objetivo de apresentar os principais indicadores nas áreas de 
Demografia, Economia, Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Infraestrutura, 
Segurança, Inovação, Sustentabilidade Social, Saúde, Educação e Setor Público. São 
30 indicadores que permitem a comparabilidade entre as Unidades Federativas e 
foram baseados especialmente no Ranking de Competividade dos Estados e Plano 
Plurianual do Estado. Para cada indicador são apresentados os valores de Goiás nos 
anos analisados, posição no ranking nacional, área, descrição, fonte, polaridade, se 
foi usado no Ranking de Competividade dos Estados ou no Plano Plurianual do Estado 
de Goiás, e se tem alguma relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS da ONU).  

Responsáveis técnicos: Evelyn de Castro Cruvinel; Fabianne Vitoreli; Jalda 
Claudino;  Amilton Zoccoli Jr; e Guilherme Resende Oliveira. 

 

t)  Déficit Habitacional 2021 

Apresenta a quantidade de domicílios e pessoas em situação de Déficit Habitacional 
por tipo para o ano de 2021 em resposta a Agência Goiana de Habitação. Destaca-se 
que foram utilizados os dados do CadÚnico para o mês de novembro/2021. 

Processo SEI: 202200031004928  

Responsáveis técnicos: Evelyn de Castro Cruvinel; Alex Felipe Rodrigues Lima 
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u)  Estudos e Nota Técnica sobre a proposta de Contribuição agropecuária 

Contribuição ao debate sobre a alteração do sistema tributário estadual, subsidiando 
a decisão do Governo do Estado de Goiás em especificar as alíquotas e eleger os 
produtos a terem contribuições, preservando a justiça tributária, simplicidade e 
eficiência econômica. Foi realizado um diagnóstico sobre a situação socioeconômica 
do estado e mapeadas as principais cadeias produtivas dos produtos selecionados 
(Soja, Milho, Cana-de-açúcar, Carne bovina e alguns minérios), além de levantamento 
bibliográfico e estudos técnicos sobre tributação ótima, foram consultadas as 
legislações de outros estados que possuem fundos com a mesma finalidade, 
identificando suas (des)vantagens, para adaptação ao caso goiano. 

Responsáveis técnicos: Guilherme Resende Oliveira, Juliana Dias Lopes, Luiz 
Batista Alves, Evelyn Cruvinel, Rafael dos Reis Costa e servidores da Secretaria de 

Estado de Economia. 

v) Apoio ao Grupo Especial Planejamento e Inovação (GEPI) e definição para 
monitoramento de indicadores 

Seleção, levantamento e análise de indicadores a compor o planejamento estratégico 
do Estado de Goiás 2023-2026. Elaboração de texto e tabela de indicadores para 
inclusão no Anexo do documento oficial.  

Responsáveis técnicos: Guilherme Resende Oliveira, Alex Lima, Evelyn Cruvinel, 
Fabianne Salazar Pereira, Evando Oliveira, José de Paula Moraes Filho; Bernard 

Silva de Oliveira e Rui Rocha. 
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Projetos de Geoinformação 
 

 

a) Atlas do Estado de Goiás 2021  

O Atlas do Estado tem como objetivo a 
disponibilização de informações atualizadas 
sobre o estado e seus municípios, oriundas 
de uma coletânea de dados estratégicos 
obtidos de diversas fontes e abrigados, em 
sua maioria, no Banco de Dados Estatísticos 
do Estado de Goiás (BDE). Foram impressos 
1.500 exemplares do Atlas em formato A3 
(297x420mm), para serem distribuídos a 
todos os órgãos do Estado (100 na versão 
com capa dura) e os demais para todas as 
escolas públicas estaduais. Para serem 
distribuídos juntamente com o Atlas, foram 
impressos 1.500 mapas do Estado de Goiás. 
Além da versão impressa, há também a 
versão digital do Atlas 2021 em nosso 
website, que pode ser consultada de forma 
interativa e seus mapas estão disponíveis 
para download nos formatos PNG e PDF. 

http://www.sieg.go.gov.br/maps/atlas/   

 

Processo SEI: 202218037003757 

 

Equipe técnica: José de Paula Moraes Filho (responsável); Bernard Silva de Oliveira;      
Carlos Antônio Melo Cristóvão; Evando Natal Fernandes de Oliveira; Guilherme 

Resende Oliveira; Helber de Carvalho; Lorenna Rodrigues de Oliveira Santos;      
Priscila Midori Miyashita; e Rejane Moreira da Silva. 

Colaboradores: Alex Felipe Rodrigues Lima; Amilton Zoccoli Junior; Anderson Mutter 
Teixeira; Cristiane Silva Bernardo; Evelyn de Castro Cruvinel; Fabianne Salazar 

Pereira; Luiz Batista Alves; Murilo Rosa Macedo; Paulo Jackson Bezerra Vianna;      
Regiany Andrizia Alves Magalhães; Rui Rocha Gomes; e Valéria Nogueira Affiune. 
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b) Novo website do IMB 

Desde 14 de julho de 2022 o 
IMB conta com um novo 
website. Além de seguir o 
padrão dos demais sites do 
governo estadual, foram 
adotadas como premissas ser 
mais amigável, moderno e 
inteligente, com uma 
navegação mais simples e 
direta, com uma linguagem 
mais visual do que textual. 
Aliado a isso, com a introdução 
de ferramentas de busca e 
apresentação de conteúdo, 
buscou-se melhorar a 
experiência do usuário do site, 
aumentando seu tempo de 
permanência e sua satisfação. 

 

Equipe técnica: Bernard Oliveira (responsável); e Evando Fernandes de Oliveira. 

Colaboradores: Guilherme Resende Oliveira; Amilton Zoccoli Junior; Evelyn de 
Castro Cruvinel; Juliana Dias Lopes; Regiany Andrizia Alves Magalhães,       

 

c) Projeto de Revisão dos Limites Territoriais 

Este projeto tem como objetivo a atualização da lei 8.111 (14/05/1976) que 
estabeleceu a divisão territorial-administrativa do Estado de Goiás. Nesses últimos 46 
anos, houve a criação de 75 novos municípios e a alteração de limites de quatro 
municípios, sem que houvesse a atualização dos memoriais descritivos e dos traçados 
de 119 municípios vizinhos, afetados pelas alterações. Dessa forma, apenas 48 
municípios permanecem com os limites que existiam em 1976.  

Além da defasagem de atualização de memoriais descritivos e traçados dos limites, 
os proprietários rurais e as administrações municipais demandam melhores acurácia 
e precisão dos limites de suas propriedades e de seus municípios, compatíveis com 
as fontes de dados e equipamentos disponíveis atualmente. 
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O IMB, juntamente com a Comissão de 
Organização dos Municípios da 
Assembleia Legislativa do Estado de 
Goiás (ALEGO), está efetuando a 
revisão e a atualização dos memoriais 
descritivos desatualizados. No passo 
seguinte, será feita uma conferência 
dos traçados com os respectivos 
memoriais descritivos e, nos casos de 
divergências, o assunto será 
encaminhado à ALEGO para 
providenciar as alterações nas leis. 

Em 2022 foram analisados ou 
encontram-se em análise os 
memoriais e traçados dos seguintes 
municípios: 

 
 

 

● Anápolis com vizinhos (Leopoldo de Bulhões, Silvânia e Gameleira de 
Goiás) (SEI 202118037005392); 

● Britânia com Jussara (SEI 202218037002203); 
● Caiapônia e Palestina de Goiás (SEI 202100004063001); 
● Campos Verdes e Santa Terezinha de Goiás1; 
● Corumbá de Goiás com Abadiânia (SEI 202100063000934); 
● Goiânia e Goianira (SEI 202218037001549 e 202218037002261); 
● Itaguari com Itaguaru (SEI 202100017003303); 
● Mara Rosa com Campinorte (SEI 202218037004174); 
● Orizona com Pires do Rio (SEI 201900004110871); 
● Paranaiguara com São Simão e Cachoeira Alta1; 
● Santa Rita do Novo Destino com São Luiz do Norte (SEI 

202118037004584); 
● São Domingos e Guarani de Goiás (SEI 202218037002448); 
● Silvânia com Gameleira de Goiás (SEI 201700005012165); 
● Teresina de Goiás e Alto Paraíso (SEI 202018037005364); 
● Uruana com Carmo do Rio Verde (SEI 202218037002068); 
● Goiânia e seus vizinhos (SEI 202218037004671); 
● Campinorte e Nova Iguaçu de Goiás (SEI 202218037004966). 
● Chapadão do Céu e Mineiros (SEI 202218037005752 e SEI 

202200063001123) 
● Ipameri e Campo Alegre de Goiás (SEI 201800005015763) 

 

Foram realizadas reuniões presenciais ou virtuais com as prefeituras 
municipais de: Bela Vista de Goiás, Britânia, Campos Verdes, Corumbá de Goiás, 

 
1 Foram enviadas poucas informações, insuficientes ainda para abrir um processo no SEI. 
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Goianira, Itaguari, Mara Rosa, Orizona, Planaltina de Goiás, São Luiz do Norte, 
Goiânia, Abadia de Goiás e Ipameri. 

Processo SEI: 202118037005423 

Equipe técnica: Evando Natal Fernandes de Oliveira (responsável); Helber de 

Carvalho; Priscila Midori Miyashita; Rejane Moreira; e Marcos Freitas.      

 

d) Automatização da emissão da certidão de localização de bens imóveis 

O projeto tem como objetivo a automatização do processo de requisição, análise e 

emissão da Certidão de Localização de Bens Imóveis, também conhecida como LDA. 

Esta certidão é solicitada pelos cartórios de registro de imóveis ao IMB com o objetivo 

de atestar em qual município encontra-se localizada uma determinada propriedade. 

Normalmente os cartórios solicitam essa certidão nos casos em que uma propriedade 

está localizada em uma área fronteiriça e há dúvidas sobre qual ou quais são os 

municípios nos quais ela se encontra. 

Em 2022 foi realizado aproximadamente 60% do projeto. Quando concluído, o novo 
processo terá início com a solicitação de localização de área, feita pelo proprietário 
rural, no Portal Expresso. Com as informações básicas de identificação do proprietário 
e de sua propriedade, serão buscadas informações no INCRA por meio da API 
SIGEF/GEO. A análise da localização geográfica da propriedade será feita por meio 
de algoritmos de análise espacial e o processo se encerrará com a emissão da 
certidão solicitada. 

 

Processo SEI: 202218037004082 

Responsável técnico: Evando Natal Fernandes de Oliveira 

 

e) Formação na Linguagem Python  

Este projeto capacitou a equipe da Gerência de Dados e Estatísticas (GEDE) para 
usar a linguagem Python como ferramenta nas atividades da gerência, seja na área 
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de geoprocessamento, seja na área de dados estatísticos. O projeto foi dividido em 
quatro fases, sendo que a primeira ocorreu com aulas presenciais, ministradas por 
instrutor do IMB. A segunda fase compreendeu estudos em grupo com base no 
conteúdo da disciplina Algoritmos e Programação de Computadores I, da 
Universidade Virtual de São Paulo (UNIVESP), via ensino a distância. A terceira fase 
consistiu em um curso de Python 3, ministrado via ensino a distância pelo Professor 
Gustavo Guanabara, do canal Curso em Vídeo. A quarta e última fase compreendeu 
a mentoria no desenvolvimento de atividades da competência da GEDE. 

 

Processo SEI: 202218037001300 

Equipe técnica: Evando Natal Fernandes de Oliveira (responsável pelo projeto); e 
Bernard Oliveira. 

 

 

f) Goiás em Dados 

Em novembro foi disponibilizada no site do IMB uma nova versão da publicação 
Goiás em Dados com informações atualizadas até o mês de setembro de 2022, 
eliminando a defasagem atual dos dados. A primeira publicação ocorreu em 1991 e, 
de lá pra cá, foram publicadas 17 outras versões, sendo que a última ocorreu em 2017. 

Goiás em Dados é um conjunto de informações socioeconômicas 
do Estado de Goiás, agrupadas em séries históricas      que permite 
a análise da dinâmica econômica. A publicação contém 
informações complementares ao Atlas do Estado de Goiás e são 
as mais recentes disponibilizadas pelas instituições oficiais. O 
conteúdo está dividido em cinco temas e 22 subtemas com 
aproximadamente 150 tabelas e gráficos. 

https://www.imb.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2361:goias-
em-dados-2022&catid=19&Itemid=151  

Processo SEI: 202218037004208 

Equipe técnica: Bernard Oliveira (responsável); e Lorenna Rodrigues Santos. 
 

https://www.imb.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2361:goias-em-dados-2022&catid=19&Itemid=151
https://www.imb.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2361:goias-em-dados-2022&catid=19&Itemid=151
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Atividades correntes ou sob demanda – GDE 

 

a) Emissão de Certidão de Localização de Bens Imóveis (LDA) 
 

10 processos a serem analisados 

46 notificações emitidas e aguardando retorno de documentos  

140 certidões LDA emitidas 

 

Responsável técnico: Antônio Alves Pacheco Júnior e José de Paula Moraes Filho 

 

b) Atualização do BDE 
 

Atualização anual das variáveis socioeconômicas no Banco de Dados Estatísticos de 

Goiás (BDE-GO). 

 

Responsável técnico: Bernard Oliveira e Lorenna Rodrigues de Oliveira Santos 

 

c) Confecções de mapas temáticos e interativos 
 

● Desenvolvimento da plataforma web do Atlas do Estado de Goiás 2021 para 

visualização e download dos mapas desta publicação. 

o Responsável técnico: Bernard Oliveira 

 

● Desenvolvimento da plataforma web do mapa interativo para uso pela equipe 

de conferência de memoriais descritivos e limites municipais do Projeto de 

Revisão de Limites Municipais. 

o Responsável técnico: Bernard Oliveira 

 

● Confecção de 30 mapas com regiões de planejamento da EMATER e mapas 

municipais. 

o Responsável técnico: Helber de Carvalho 

 

● Confecção de quatro mapas temáticos para compor o estudo “Distribuição 

das aglomerações segundo potencial de alavancagem do desenvolvimento 

dos municípios goianos em 2020". 

o Responsável técnico: Rejane Moreira da Silva e Luiz Batista Alves 

 

● Confecção do Mapa Multitemático do Estado de Goiás contendo a divisão 

político-administrativa, sedes municipais, localidades, malha urbana, principais 

rodovias federais e estaduais, ferrovia em operação, gasodutos e oleodutos, 

unidades de conservação e massas d’água.  

o Responsável técnico: José de Paula Moraes Filho 
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● Confecção de 110 mapas temáticos de diversas naturezas. 

o Responsável técnico: José de Paula Moraes Filho 

 

● Confecção de 7 mapas temáticos para apoio ao Projeto Goiás de Fibra. 

o Responsável técnico: José de Paula Moraes Filho e Evando Oliveira 

 

 

d) Confecção de painéis e atualização de dados no PowerBI 
● Painel do Turismo Goiano – Atualização da base de dados Microdados do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e da Pesquisa 

Mensal de Serviços (PMS). 

 

Responsável técnico: Alex Felipe R. Lima (Coordenação) e Rejane da Silva 

 

● Painel da Ouvidoria – Seleção das localidades nas quais houve emissão de 

processos e geocodificação das mesmas de acordo com o centroide da 

mancha urbana da cidade. O par de coordenadas foi utilizado para a 

elaboração de gráficos de mapas dos pontos no Power BI.  

 

Responsável técnico: Alex Felipe R. Lima (Coordenação), Paulo Jackson Bezerra 

Vianna e Rejane Moreira da Silva 

● Painel do Censo da Educação Superior – reformulação dos painéis em função 

de uma alteração significativa nos dados promovida pelo INEP, em função da 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Deixaram de existir os 

dados sobre Alunos e Docentes, restando somente os de Cursos e IES, além 

da mudança na quantidade e na nomenclatura de parte das variáveis.  

 

Responsável técnico: Rejane Moreira da Silva (Coordenação) 
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Projetos de Pesquisa em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de Goiás (FAPEG) 

 

a) Avaliação do Programa Bolsa Universitária (PBU)  

Este projeto constitui um subprojeto de pesquisa que tem como objetivo a avaliação 

dos programas sociais ligados à Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). 

Especificamente, os objetivos são a colaboração técnica no redesenho das regras que 

disciplinam o funcionamento do programa PBU e avaliação de impacto do PBU, 

conforme o desenho vigente, em dimensões educacionais e de mercado de trabalho. 

Além disso, pretende-se também auxiliar no processo de construção dos pilares para 

o monitoramento e avaliação do futuro programa.  

Processo SEI: 202010267000116 

Responsável técnico – Evelyn de Castro Cruvinel 

 

b) Avaliação do Programa Restaurante do Bem  

Este projeto constitui um subprojeto de pesquisa que tem como objetivo a avaliação 

dos programas sociais ligados à Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). 

Especificamente, este projeto tem como objetivo a avaliação do Programa 

Restaurante do Bem (PRB). Os principais objetivos da pesquisa é a identificação do 

perfil dos usuários do programa, análise locacional das unidades em operação e a 

avaliação dos benefícios sociais e nutricionais geradas pelo programa. 

Processo SEI: 202010267000116 

 

Responsável técnico – Murilo Rosa Macêdo. 

 

c) Avaliação e desenvolvimento de estratégias para gestão da Dívida Pública do 

Estado de Goiás. 

O objetivo deste projeto é a avaliação da gestão da dívida pública do Estado de Goiás. 

A sua execução se ocupa do desenvolvimento de estratégias de gestão da dívida, 

incrementando técnicas de padronizações de rotinas e apoio ao avanço do sistema 

integrado de gestão da dívida. Espera-se ao longo do projeto desenvolver estratégias 

que permitam a gestão da dívida pública do Estado de Goiás, bem como criar 

condições para que as rotinas operacionais de gestão e de evidenciação da dívida 

sejam processadas diretamente no Sistema da Dívida Pública (SDP). Dessa forma, 

espera-se obter informações de maneira tempestiva e segura, dando maior 

transparência e segurança à gestão da dívida pública. 

Processo SEI: 202000004040735 

Responsável técnico – Clécia Ivânia Rosa Satel 

 

 

 



 

30 

 

 

d) Modelo estrutural para análise de eventos fiscais do Estado de Goiás. 

O projeto teve como objetivo desenvolver um modelo de equilíbrio geral dinâmico 

estocástico (DSGE) de médio porte para simulações dos efeitos de políticas 

econômicas em variáveis macroeconômicas, principalmente, variáveis fiscais do 

Estado do Goiás. Em relação aos modelos existentes deste tipo, este modelo 

incorpora dois recursos importantes. Primeiro, considera-se uma estrutura com o 

Brasil, o Estado do Goiás e o Setor Externo. Segundo, introduz no modelo um 

relevante nível de desagregação do lado das despesas do governo, distinguindo 

explicitamente entre investimento público (que aumenta a produtividade), compras 

públicas e a massa salarial do setor público e do lado das receitas do governo, 

separando impostos sobre consumo, renda do trabalho, renda do capital etc. 

Processo SEI: 202000004040735 

Responsável técnico – Anderson Mutter Teixeira 

 

 

 

e) Previsão e determinantes do equilíbrio fiscal para o Estado de Goiás. 

O projeto utiliza técnicas de análise de séries de tempo e aprendizagem estatística 

para encontrar as principais variáveis determinantes da previsão do resultado fiscal 

para o Estado de Goiás. Para isso foi necessário decompor as receitas e despesas 

do Estado e estimar modelos de previsão que possibilitem projeções das contas 

públicas para diferentes cenários, além de realizar uma classificação da importância 

de cada uma das rubricas contábeis no equilíbrio fiscal. A análise dos determinantes 

também é decomposta em curto, médio e longo prazo. Com os resultados desta 

pesquisa, identificou-se os melhores modelos de previsão para o resultado fiscal, 

incluindo a arrecadação de ICMS, bem como as principais variáveis determinantes do 

mesmo no curto, médio e longo prazo, possibilitando um ajuste mais adequado das 

contas públicas e com isso assessorando a tomada de decisão da Secretaria de 

Economia do Estado de Goiás. 

Processo SEI:  202000004040735 

Responsável técnico – Alex Felipe Rodrigues Lima 
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Processos Gestão de Risco - Diretoria do IMB 
 

Verificação do Gerenciamento dos Riscos no (órgão/entidade) conforme escopo 

definido na Matriz Integrada de Planejamento e Procedimento de cada departamento. 

Considerações e avaliação de cada ação das áreas de riscos. As áreas devem ter os 

riscos mais relevantes mapeados no aplicativo da CGE ('smartsheet'), atentando-se 

para a definição dos objetivos estratégicos e operacionais. Atualizar estas 

informações, se necessário. Atualizar datas e etapas dos Planos de Ação. 

Processo SEI:      202111867001884, 202211867000018, 202218037001099, 

202218037004058 e 202218037000009 

 

Responsável técnico:  Regiany Andrizia Alves Magalhães, Guilherme Resende de 
Oliveira 

 

 

 

Eventos 

 

a) Seminário Políticas Públicas para Mulheres em Goiás - Desafios e 
Perspectivas 

O evento foi realizado dia 31 de maio no auditório PUC - Goiás Área VI pelo Conselho 
Regional da Mulher. Participação como apresentadoras no painel Mulheres, 
Autonomia e Economia. 

Responsável técnico: Evelyn de Castro Cruvinel 

b) Lançamento do Painel de Dados Estatísticos da Ouvidoria-Geral do Estado 

Em parceria com o IMB, a Controladoria lança 
ferramenta que permite à população acesso a dados 
e informações referentes às manifestações realizadas 
junto ao Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo do 
Estado de Goiás. 

 

https://www.controladoria.go.gov.br/noticias/15925-cge-lan%C3%A7a-painel-de-dados-estat%C3%ADsticos-da-
ouvidoria-geral-do-estado.html 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTQxNWMwOWMtY2MwZC00MDU2LWJjNWUtOTA3YzllOGNkZTg0IiwidCI6IjY3ZmQ0
MzFjLWIyYWQtNDg2Ny04MWJjLWQ3NTYyMjBiNTZkNCJ9   

Responsáveis técnicos: Alex, Amilton, Paulo, Rejane e equipe da CGE 
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c) GLocal 2022 
 

Mesa 1: Histórico, Avanços e Perspectivas dos 

Sistemas de M&A 

Mesa 2: O uso da Tecnologia em Políticas 

Públicas da Educação e suas evidências 

https://glocalevalweek.org/pt-pt/event-detail/44290  

Responsáveis técnicos: Alex Felipe Rodrigues 
Lima; Amilton Zoccoli Junior; Regiany Andrizia 
Alves Magalhães; Guilherme Resende Oliveira.  

 

 

 

 

d) Evento de comemoração de 10 anos do IMB 
 

Evento de comemoração de aniversário de 10 anos de criação do IMB. Ocasião em 

que foram apresentados os estudos e principais entregas do Instituto ao longo de sua 

existência. Além disso, houve homenagem à Primeira-Dama do Estado, Dona 

Gracinha, ex-servidores e equipe do Instituto. Por fim, foi apresentada palestra com o 

Presidente do IPEA. 

 

Responsáveis técnicos: Guilherme Resende Oliveira; Alex Felipe Rodrigues Lima; 
Amilton Zoccoli Junior; Regiany Andrizia Alves Magalhães; Valéria Nogueira Affiune. 

 

 



 

33 

 

e) II Fórum de Economia Goiana 
 

Tema: Desigualdades Socioeconômicas em Goiás 

Objetivo de reunir economistas, empresas, governo, entidades de 

classe, centros de pesquisa e universidade, a fim de discutir as 

causas e consequências da desigualdade socioeconômica no 

Estado. 

 

Dia 08/08/2022 - Setor Agropecuário 

Mediadora do debate: Juliana Dias Lopes 

 
Dia 09/08/2022 - Setor Industrial 

Palestrante: Guilherme Resende Oliveira 
 

f) Economia Goiana em Debate 
 

Conselho Regional de Economia – Corecon Goiás realizou o Economia Goiana em 

Debate com transmissão pelo youtube. 

SETEMBRO /2022 
 

 

Live Economia Goiana em Debate - Guilherme Rezende Diretor 

do IMB participa como palestrante abordando o tema 

“Conjuntura econômica Goiana e Perspectivas para 2022” 

https://youtu.be/15B5ZIPsQFA  
 

Economia Goiana em Debate - Guilherme Rezende Diretor do 

IMB participa como mediador da Live com o tema “Turismo em 

Goiás e no Brasil” 

https://youtu.be/6hiSzgSt4o4  
 

 

Economia Goiana em Debate - Guilherme Rezende Diretor do 

IMB participa como mediador da Live com o tema “Pesquisa e 

Desenvolimento Econômico Goiano” 

https://youtu.be/0M1p4mp_NCw  

 

Economia Goiana em Debate - Live com o tema “Agricultura 

Familiar e Cooperativismo”  

https://youtu.be/2g3C6FvObcU  

https://youtu.be/15B5ZIPsQFA
https://youtu.be/6hiSzgSt4o4
https://youtu.be/0M1p4mp_NCw
https://youtu.be/2g3C6FvObcU
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Economia Goiana em Debate - Live com o tema “Conjuntura 

do setor de serviços em Goiás, uma análise de pós pandermia”  

https://youtu.be/UQaByghtbA0  

 

Economia Goiana em Debate - Live com o tema “História de 

Goiás, 300 anos da Bandeira do Anhanguera” 

https://youtu.be/tXu0s0YYXds  

 

Economia Goiana em Debate - Live com o tema “O Setor da 

Indústria em Goiás” 

https://youtu.be/EUlYE_I0WwY  

 

 

g) Encontro Anual de Gestores Desafios e Perspectivas 

 
Evento promovido pela Federação Goiana de Municípios 

(FGM), com o tema: A Força Que Vem do Interior, proferida 

por Fred Rocha. Entrega do Prêmio Iris Rezende Machado, 

baseado no Índice de Gestão Eficaz (IGE) desenvolvido 

pelo IMB com parceria da FGM. 

Dia: 07/12/2022 

https://www.fgm-go.org.br/fgm-realiza-encontro-anual-de-gestores-municipais/  

 

h) Participação no programa Retomada em Conexão (TBC) 

 
Tema: “Goiás registra a menor taxa de desemprego a longo 

prazo no Brasil”. 

Comentário das estatísticas da PNAD contínua, em que 

Goiás registra a menor taxa de desemprego dos últimos 8 

anos.  

Entrevistada: Juliana Dias Lopes 

Dia: 16/12/2022 

https://www.youtube.com/watch?v=zR2JdDXH0DQ  

  

https://youtu.be/UQaByghtbA0
https://youtu.be/tXu0s0YYXds
https://youtu.be/EUlYE_I0WwY
https://www.fgm-go.org.br/fgm-realiza-encontro-anual-de-gestores-municipais/
https://www.youtube.com/watch?v=zR2JdDXH0DQ
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Participações e Representações em Reuniões 

 

a) Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico de Goiás / Câmara Deliberativa do Fundo Constitucional do 
Centro-Oeste (CDE/FCO-SIC) 

Objetivos: Reunião de aprovação das Cartas-Consultas Rurais e Empresariais, assim 
como Revalidações/Alterações. 

Periodicidade: Reuniões quinzenais 

Participantes: Guilherme Resende Oliveira, Luiz Batista Alves, Juliana Dias Lopes. 

 

b) Reuniões Ordinárias e Extraordinárias da Câmara de Conciliação da Cadeia 
Láctea de Goiás 

Objetivos: Acompanhar a divulgação do Boletim Mensal de 
Mercado do Setor Lácteo Goiano em que são apresentados o 
índice de preços da cesta de derivados lácteos definida pela Câmara Técnica e de 
Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. 

Periodicidade: Reuniões mensais 

Participantes: Guilherme Resende Oliveira, Luiz Batista Alves, Juliana Dias Lopes. 

 

c) Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Grupo de Trabalho Resíduos 
Sólidos e Logística Reversa (SEMAD) 

Objetivos: Tratar de tema sobre resíduos sólidos e logística reversa em decorrência 
da Lei 12.305 de 02/ago/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Periodicidade: Reuniões mensais 

Participantes: Guilherme Resende Oliveira, Luiz Batista Alves. 
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Capacitações 

Inicialmente, foi feito um levantamento por meio do Grupo de Trabalho do IMB para 
compreender a demanda de qualificações e capacitações dos servidores do Instituto, 
que elaborou um relatório sintético em Power BI para apresentação e repasse à 
diretoria do Instituto e RH da SGG. Seguem abaixo os cursos realizados no ano. 
 

a) Introdução à linguagem R de programação 
Carga horária: 12 horas 
Instituição: Escola de Governo – maio/2022 

Participantes: Clecia Ivânia Rosa Satel; Jalda Claudino; Fabianne Vitorelli; Murilo 
Macêdo; Rui Rocha; Luiz Batista Alves. 

 

b) Indicadores de desempenho 
Carga horária: 20 horas 
Instituição: Escola de Governo 

Participante: Fabianne Vitorelli  
 

 

c) Líder em Projetos 
Carga horária: 32 horas 
Instituição: Secretária-Geral da Governadoria 

Participantes: Alex Felipe Rodrigues Lima; Evelyn de Castro Cruvinel; Guilherme 
Resende Oliveira 

 

d) Redação Oficial 
Carga horária: 28 horas 
Instituição: Escola de Governo 

Participantes: Amilton Zoccoli  
 

e) Pesquisas de Opinião Para Políticas Públicas 
Carga horária: 16 horas 
Ministrado pelo Professor Pedro Santos Mundin – fevereiro/2022. 

Participantes: Alex Felipe R Lima; Amilton Zoccoli; Clecia Ivânia Rosa Satel; 
Fabianne Carvalho; Guilherme Ribeiro Guerra; Jalda Claudino; Marcelo Eurico de 

Sousa; Murilo Rosa Macêdo; Paulo Jackson; Rui Rocha Gomes; Luiz Batista Alves. 
 
f) Construção de Painéis (Dashboards) com Power BI – Nível Básico 
Carga horária: 32 horas 
Instituição: Escola de Governo 
Ministrado por Bruno Póvoa Leal – janeiro-fevereiro/2022. 

Participante: Rui Rocha Gomes 
 

g) SEI – Avançado 
Carga horária: 20 horas 
Instituição: Escola de Governo 

Participante: Amilton Zoccoli 
 

h) Técnica de resolução de conflitos 
Carga horária: 20 horas 
Instituição: Escola de Governo 

Participante: Murilo Rosa Macêdo 
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i) Formação na linguagem Python 
Carga horária: 40 horas 

 
● Módulo 1 

Antônio Alves Pacheco Júnior; Carlos Antônio Melo Cristovam; Clecia Ivânia Rosa 
Satel; Helber de Carvalho; Jose de Paula Moraes Filho; Lorenna Rodrigues de 
Oliveira Santos; Luiz Batista Alves; Priscila Midori Miyashita; Regiany Andrizia Alves 
Magalhães; Rejane Moreira da Silva. 

 
● Módulo 2 

Lorenna Rodrigues de Oliveira Santos; Priscila Midori Miyashita; Rejane Moreira da 
Silva. 
 

● Módulo 3 
Lorenna Rodrigues de Oliveira Santos; Priscila Midori Miyashita; Rejane Moreira da 
Silva 
 
 
j) Introdução ao JavaScript 
Carga horária: 20 horas 
Instituição: Fundação Bradesco (Virtual) 

Participantes: Bernard Silva de Oliveira 
 

 
k) Modelagem de Dados 
Carga horária: 8 horas 
Instituição: Fundação Bradesco (Virtual) 

Participantes: Bernard Silva de Oliveira 
 
 

l) Power BI - Básico 
Carga horária: 20 horas 
Instituição: Escola de Governo 

Participante: Jalda Claudino 
 

m) Power BI - Avançado 
Carga horária: 20 horas 
Instituição: Escola de Governo 

Participante: Juliana Dias Lopes e Rui Rocha Gomes  
 
 

n) Pessoas, Performance e Bem-Estar no Trabalho 
Carga horária: 03 horas 
Instituição: Escola de Governo - Agosto/2022 

Participante: Luiz Batista Alves 
 
 

o) Ciências Comportamentais Aplicadas ao Setor Público 
 

Carga horária: 02 horas 
Instituição: Escola de Governo - Setembro/2022 

Participante: Luiz Batista Alves 
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p) Encontro de Contas Regionais - IBGE 

Encontro Nacional do Sistema de Contas Regionais (SCR) e PIB dos Municípios. 

Carga horária: 20 horas 

 

Instituição: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) - Setembro/2022. 

Participantes: Juliana Dias Lopes, Luiz Batista Alves, Rafael dos Reis Costa. 
 

 

 

 

Projetos para captação de recursos – SUDECO 
 

 

O IMB, juntamente com a SIC, elaborou 
dois projetos para captação de recursos 
com a Superintendência do 
Desenvolvimento do Centro-Oeste – 
SUDECO – o convênio já foi assinado e 
a estimativa é que sejam transferidos R$ 
1,2 milhões.  

 

 

 

 

a) Diagnóstico do Setor Mineral de Goiás 
 

b) Diagnóstico Econômico e Social Regionalizado do Estado de Goiás 
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IMB na mídia 2022 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  A Redação       

  Agência Cora Coralina    

 Altair Tavares   

 Brasil em Folhas   

 

 Comunicação UFG  

 Corecon Goiás Edição 4   

 Diário da Manhã   

 

 Diário do Estado   

 Governo de Goiás   

 Hora Extra   

 

 Jornal Opção   

 Mais Goiás  

 O Popular  

 

 Portal 6  

 Portal Alego Goiás   

 Sagres   

VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICAÇÕES SOBRE ESTUDOS DO IMB 
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JANEIRO  

As cidades goianas que ficam na divisa com a capital 

federal estão entre as mais bem posicionadas no 

ranking do Índice de Desempenho dos Municípios 

Goianos 2020/2021 (IDM), divulgado em outubro do 

ano passado, pelo Instituto Mauro Borges (IMB), do 

governo estadual. 

 

http://www.revistaqualimovel.com.br/noticias/cidades-goianas-vizinhas-ao-df-

melhoram-seus-indicadores-de-desenvolvimento 

 

MARÇO  

 

Todos os produtos pesquisados tiveram variação 

positiva de preço médio no mês de março: o leite 

UHT integral subiu 10,53%; o queijo muçarela, 

7,48%; o leite em pó integral, 6,20%; o leite 

condensado, 1,88%; e o creme a granel, 0,59%.O 

informativo é uma parceria entre Secretaria de 

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Seapa), Secretaria-Geral da Governadoria 

(SGG), Instituto Mauro Borges (IMB), Secretaria 

de Estado da Economia, Sindicato das Indústrias 

de Laticínios no Estado de Goiás (Sindileite) e 

Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás 

(Faeg).  

 

https://brasilemfolhas.com/goias-registra-aumento-de-preco-de-todos-os-produtos-da-cesta-de-derivados-lacteos/ 

 

MAIO 

Anápolis tem se destacado no cenário nacional devido 

estar entre os 10 maiores municípios goianos com 

participação no setor industrial, atingindo o segundo 

lugar neste segmento, segundo dados do Instituto 

Mauro Borges de Estáticas e Estudos Socioeconômicos 

(IMB). 

 

https://portal6.com.br/2022/05/06/entenda-por-que-anapolis-esta-na-rota-de-grandes-investimentos-imobiliarios-destinados-

para-o-interior/  

http://www.revistaqualimovel.com.br/noticias/cidades-goianas-vizinhas-ao-df-melhoram-seus-indicadores-de-desenvolvimento
http://www.revistaqualimovel.com.br/noticias/cidades-goianas-vizinhas-ao-df-melhoram-seus-indicadores-de-desenvolvimento
http://www.revistaqualimovel.com.br/noticias/cidades-goianas-vizinhas-ao-df-melhoram-seus-indicadores-de-desenvolvimento
https://brasilemfolhas.com/goias-registra-aumento-de-preco-de-todos-os-produtos-da-cesta-de-derivados-lacteos/
https://portal6.com.br/2022/05/06/entenda-por-que-anapolis-esta-na-rota-de-grandes-investimentos-imobiliarios-destinados-para-o-interior/
https://portal6.com.br/2022/05/06/entenda-por-que-anapolis-esta-na-rota-de-grandes-investimentos-imobiliarios-destinados-para-o-interior/
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A Controladoria-Geral do Estado (CGE) 

disponibiliza à sociedade o Painel de Dados 

Estatísticos da Ouvidoria-Geral do Estado, fruto 

de parceria com o Instituto Mauro Borges de 

Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB). A 

ferramenta, que é de uso público, fornece ao 

cidadão acesso a dados e estatísticas 

registrados pelas ouvidorias setoriais do Poder 

Executivo estadual (pedido de acesso à 

informação, reclamação, denúncia, sugestões, 

elogios, solicitação e comunicação). 

 

https://www.controladoria.go.gov.br/noticias/15925-cge-lan%C3%A7a-painel-de-dados-estat%C3%ADsticos-da-ouvidoria-geral-

do-estado.html     

 

JUNHO  

IMB e SGG realizam a Comemoração 

de 10 ANOS DO IMB 

Presença de autoridades e da Primeira 

Dama Dona Gracinha Caiado.  

O evento foi realizado no auditório Mauro 

Borges, no dia 10/07 com a presença de 

autoridades e da primeira dama Dona 

Gracinha, com a entrega das placas em 

homenagem ao corpo técnico do IMB e 

Homenagem póstuma a Suedy ex 

colaboradora .  Palestra do Sr. Erik 

Alencar Figueiredo Presidente do 

Instituto de Pesquisa Econômica e 

Aplicada (IPEA) intitulada "A 

contribuição das instituições de 

planejamento, pesquisa e estatísticas 

para a administração pública, academia, 

imprensa e sociedade", promovida no 

evento de comemoração dos 10 anos do 

Instituto Mauro Borges de Estatísticas e 

Estudos Socioeconômicos. 

 

https://www.imb.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2308:imb-e-sgg-realizam-a-comemoracao-de-10-

anos-do-imb&catid=8&Itemid=208  

 

https://www.controladoria.go.gov.br/noticias/15925-cge-lan%C3%A7a-painel-de-dados-estat%C3%ADsticos-da-ouvidoria-geral-do-estado.html
https://www.controladoria.go.gov.br/noticias/15925-cge-lan%C3%A7a-painel-de-dados-estat%C3%ADsticos-da-ouvidoria-geral-do-estado.html
https://www.imb.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2308:imb-e-sgg-realizam-a-comemoracao-de-10-anos-do-imb&catid=8&Itemid=208
https://www.imb.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2308:imb-e-sgg-realizam-a-comemoracao-de-10-anos-do-imb&catid=8&Itemid=208
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O evento teve por objetivo iniciar as comemorações do aniversário de 10 anos do 

Instituto Mauro Borges de Estatísticas 

e Estudos Socioeconômicos 

(IMB/SGG) do Estado de Goiás. Para 

isso, convidou-se renomados 

palestrantes para apresentarem no 1° 

dia do evento, logo após a abertura 

oficial, as suas visões sobre o o 

histórico, o contexto atual e as 

perspectivas de futuro dos Sistemas 

de M&A em nível nacional e estadual. 

No 1° dia do evento, a abertura 

contará com o Secretário-Geral de 

Governadoria do Estado de Goiás, 

Adriano da Rocha Lima, do Diretor-

Executivo do IMB/SGG, Guilherme Resende Oliveira, e dos convidados Gustavo 

Guimarães (Secretário Parlamentar - Senado) e Robert Bonifácio (Professor adjunto 

de ciência política na Universidade Federal de Goiás (UFG)).No 2° dia termos a 

presença dos pesquisadores José Frederico Lyra Netto (Congresso Nacional) e João 

Paulo Cossi Fernandes (BID) que abordarão o tema do uso das tecnologias nas 

Políticas Públicas educacionais e suas evidências. 

https://glocalevalweek.org/pt-pt/event/imb-10-anos-ma-no-estado-de-goias-e-no-brasil-e-o-uso-da-tecnologia-nas-politicas  

 

 

JULHO 

 

Segundo dados de 2019 do Instituto Mauro Borges 

(IMB), há 285 mil analfabetos funcionais em Goiás. 

São aqueles que, embora saibam reconhecer letras 

e números, não conseguem compreender textos 

simples e tampouco realizar operações 

matemáticas mais elaboradas. 

https://sagresonline.com.br/alfabetizacao-na-idade-certa-deve-ser-

prioridade-no-ensino-publico-em-goias/  

 

 

 

 

https://glocalevalweek.org/pt-pt/event/imb-10-anos-ma-no-estado-de-goias-e-no-brasil-e-o-uso-da-tecnologia-nas-politicas
https://sagresonline.com.br/alfabetizacao-na-idade-certa-deve-ser-prioridade-no-ensino-publico-em-goias/
https://sagresonline.com.br/alfabetizacao-na-idade-certa-deve-ser-prioridade-no-ensino-publico-em-goias/
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AGOSTO  

Empresas e ocupação 

O levantamento mostra ainda destaque para o setor de 

comércio por atacado, cujo total de empresas saltou de 

8.939 para 11.546, um aumento de 29,2%. Neste mesmo 

ramo, o número de pessoal ocupado saltou de 59.525, 

em 2019, para 67.990, em 2020, uma variação de 14,2%. 

No comércio de veículos, peças e motocicletas, o 

quantitativo de empregados passou de 37.580, em 2019, 

para 40.111, em 2020, com variação de 6,7%.Os dados 

da pesquisa apontam, também, que em 2020 houve 

aumento nos gastos com salários, retiradas e outras 

remunerações nas empresas do comércio goiano, com 

somatória de R$ 7,6 bilhões e aumento de 2% em relação 

ao ano anterior. Para a economista Juliana Borges, do 

Instituto Mauro Borges (IMB), as estatísticas mostram que Goiás criou condições 

melhores para enfrentar o impacto da pandemia, mesmo no setor do comércio que foi 

fortemente afetado pelas medidas de isolamento. “Verificamos isso nos bons 

indicadores econômicos, com registro positivo tanto na quantidade de empresas 

comerciais ativas, quanto no pessoal ocupado no Estado”, reforça. 

https://www.jornalopcao.com.br/economia/goias-tem-cenario-positivo-para-comercio-no-primeiro-ano-de-

pandemia-422901/ 

 

 

 

O segundo dia de Fórum vai acontecer na Federação 

das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG). Os 

debates começam a partir das 15h, com o Diretor do 

Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos (IMB), Guilherme Resende. Ele 

vai tratar do desenvolvimento regional e como as 

regiões de Goiás estão divididas.  

 

https://jornalhoraextra.com.br/ii-forum-de-economia-goiana-comeca-segunda-feira-08/ 
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SETEMBRO  

 A última pesquisa feita pelo Instituto Mauro Borges 

de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB) 

mostrou crescimento de 5,7% do Produto Interno 

Bruto (PIB) de Goiás no segundo trimestre de 2022, 

na comparação com o mesmo período do ano 

passado. O número é superior ao crescimento 

nacional que foi de 3,2%. O resultado foi puxado 

pelos desempenhos registrados na agropecuária, 

indústria e serviços. No mercado de trabalho, dados 

divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) mostraram queda significativa na 

taxa de desemprego, que passou de 12,4% para 

6,8%, no período. 

https://www.jornalopcao.com.br/economia/pib-goiano-cresce-57-no-segundo-trimestre-e-supera-novamente-crescimento-

nacional-427910/ 

Segundo o IBGE, o analfabetismo no Brasil está 

diretamente ligado à idade. Isso quer dizer que 

quanto mais velho o grupo populacional, maior a 

proporção de analfabetos. No estado de Goiás, em 

2019, eram cerca de 172 mil analfabetos com 60 

anos ou mais de idade, cerca de 60% do total. O 

Índice Multidimensional da Carência das Famílias do 

final de 2021, medido pelo IMB, aponta para o 

aumento absoluto no indicador de analfabetismo na 

fase adulta. A última estimativa do IMB gira em torno 

de 285 mil analfabetos funcionais nesta faixa etária 

em Goiás. 

https://portal.al.go.leg.br/noticias/127321/educacao-pode-mudar-tudo 

OUTUBRO  

Rodada de entrevistas à imprensa nesta 

segunda-feira (03/10), um dia depois de ser 

reeleito para o cargo, o governador Ronaldo 

Caiado declarou que seu segundo mandato terá 

foco no desenvolvimento social e que o objetivo é 

romper o ciclo da pobreza em Goiás. O 

governador apontou que o IMB, que é ligado à 

Secretaria Geral de Governo (SGG), será 

responsável por levantar dados para aprimorar a 

eficiência das políticas sociais já existentes e a 

necessidade de criar novas estratégias para 

promover a efetiva inclusão dos goianos em 

vulnerabilidade social. 

HTTPS://JORNALHORAEXTRA.COM.BR/GOVERNO-DE-GOIAS-VAI-INTENSIFICAR-TRABALHO-NO-SOCIAL/ 

https://jornalhoraextra.com.br/governo-de-goias-vai-intensificar-trabalho-no-social/
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Novembro                          

O ProBem conta atualmente com 12,8 mil bolsas ativas 

e destinará parte das cinco mil novas vagas às chamadas 

profissões do futuro e para aquelas áreas de formação 

que atendem às demandas por mão de obra em todas as 

regiões do Estado, de acordo com levantamento do 

Instituto Mauro Borges (IMB). 

 

https://www.goias.gov.br/servico/24-social/127991-governo-de-goi%C3%A1s-lan%C3%A7a-edital- 

para-cinco-mil-novas-bolsas-do-probem.htm 

 

 

Segundo levantamento do Instituto Mauro 

Borges (IMB), de 2015,Goiás contava com 6,5 

milhões de habitantes, sendo que 60,22% deles 

se declaram negros . As comunidades 

tradicionais incluem comunidades quilombolas, 

ciganas, ribeirinhas, indígenas e povos de 

terreiro. São Grupos Culturalmente 

diversificados. Eles possuem formas próprias 

de organização social, tendo nos recursos 

reprodução cultural, social, religiosa, econômica 

e ancestral. 

 

Com um percentual de 0,5% de pessoas desocupadas que estão há mais de dois 

anos procurando emprego, Goiás tem a menor taxa de desemprego a longo prazo 

do país, que tem uma média superior a 2,4%. O levantamento é do Instituto Mauro 

Borges de Pesquisas e Estatísticas (IMB). 

 

https://sagresonline.com.br/levantamento-aponta-que-goias-tem-a-menor-taxa-de-desemprego-a-

longo-prazo-do-pais/ 

 

 

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), consolidados pelo levantamento estadual feito pelo 

Instituto Mauro Borges de Pesquisas e Estatísticas (IMB), Goiás 

registra a menor taxa de desemprego a longo prazo do país. O 

percentual de pessoas desocupadas que estão há mais de dois 

anos procurando emprego no Estado é de 0,5%, enquanto que a 

média nacional é superior a 2,4%. 

https://diariodegoias.com.br/taxa-de-desemprego-a-longo-prazo-em-goias-e-a-menor-do-brasil/263179/ 

https://www.goias.gov.br/servico/24-social/127991-governo-de-goi%C3%A1s-lan%C3%A7a-edital-para-cinco-mil-novas-bolsas-do-probem.html
https://www.goias.gov.br/servico/24-social/127991-governo-de-goi%C3%A1s-lan%C3%A7a-edital-para-cinco-mil-novas-bolsas-do-probem.html
https://sagresonline.com.br/levantamento-aponta-que-goias-tem-a-menor-taxa-de-desemprego-a-longo-prazo-do-pais/
https://sagresonline.com.br/levantamento-aponta-que-goias-tem-a-menor-taxa-de-desemprego-a-longo-prazo-do-pais/
https://diariodegoias.com.br/pelo-terceiro-mes-consecutivo-goiania-registra-queda-na-inflacao-diz-ibge/254469/
https://diariodegoias.com.br/pelo-terceiro-mes-consecutivo-goiania-registra-queda-na-inflacao-diz-ibge/254469/
https://diariodegoias.com.br/taxa-de-desemprego-a-longo-prazo-em-goias-e-a-menor-do-brasil/263179/
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Goiás registrou a menor taxa de desemprego a longo prazo 

do país, de acordo com levantamento realizado pelo 

Instituto Mauro Borges de Pesquisas e Estatísticas (IMB), 

unidade de pesquisa do governo estadual. O percentual de 

pessoas desocupadas que estão há mais de dois anos 

procurando emprego no Estado é de 0,5%, enquanto a 

média nacional é superior a 2,4%. 

https://diariodoestadogo.com.br/goias-tem-a-menor-taxa-de-desemprego-a-longo-prazo-do-pais-223027/ 

 

 

DEZEMBRO   

 

Ao G1, o governo de Goiás explicou que em dezembro deve 

ser publicado o decreto, que será baseado em um estudo 

feito pelo Instituto Mauro Borges, que implanta o fundo, onde 

será destacada a porcentagem da contribuição de cada 

produto: da carne, do milho, da soja, entre outros. A 

justificativa detalhada pelo governo é que no projeto 

sancionado foi apenas estabelecido o limite de contribuição, 

que é de 1,65%, sem grandes especificações. 

https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2022/12/07/taxa-do-agro-ronaldo-caiado-sanciona-projeto.ghtml 

 
 

Honra ao mérito 
Nessa edição, a novidade foi o Índice FGM de Gestão Eficaz 
(IGE), desenvolvido em parceria com o Instituto Mauro Borges 
e que serviu de base para a premiação que foi entregue durante 
o evento. O IGE foi gerado a partir da análise de quatro 
áreas: transparência, educação, social e gestão. 
 
 

 

https://ovetor.com.br/gestao-eficaz-sao-joao-dalianca-e-avaliado-como-1o-lugar-em-evento-promovido-pela-fgm/ 

 

  

https://diariodoestadogo.com.br/goias-tem-a-menor-taxa-de-desemprego-a-longo-prazo-do-pais-223027/
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2022/12/07/taxa-do-agro-ronaldo-caiado-sanciona-projeto.ghtml
https://ovetor.com.br/gestao-eficaz-sao-joao-dalianca-e-avaliado-como-1o-lugar-em-evento-promovido-pela-fgm/
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Entrevistas realizadas aos veículos de comunicação 

Guilherme Resende Oliveira – Diretor Executivo do IMB ao Jornal 

Brasil Central da Televisão Brasil Central por duas ocasiões 

sobre o cenário de crescimento da economia goiana só não é 

melhor por conta dos fatores internacionais, como a guerra na 

Ucrânia. Mas o mesmo mercado exterior é uma das explicações 

para o avanço do PIB, já que o Estado tem um agronegócio forte. “Mesmo nesse 

cenário, Goiás tem batido recordes nas exportações e tem crescido bastante suas 

atividades comerciais (externas)”, afirmou o presidente do Instituto Mauro Borges 

(IMB), Guilherme Resende. Desde o ano de 2012, o Instituto Mauro Borges divulga 

também o PIB trimestral. De acordo com a gerente de Estudos do Instituto, Juliana 

Lopes, no segundo trimestre de 2022 o PIB goiano registrou crescimento de 5,7%, 

quando comparado a igual período de 2021. Os três setores econômicos 

apresentaram elevação: agropecuária (5,4%); serviços (5,5%) e indústria (5,9%). Para 

o diretor-executivo do IMB, Guilherme Resende, o Governo do Estado adotou uma 

série de iniciativas para dar fôlego a essa retomada do crescimento econômico, a 

exemplo dos cursos de qualificação profissional, oferta de vagas, crédito social, entre 

outras. 

 

Representando a Retomada, a gerente de 

Avaliações e Informações, Suellen Mara, 

participou de reunião com a presidente do 

Conselho Regional de Economia de Goiás 

(Corecon/GO), Kerssia Preda Kamenach, e com o diretor do Instituto Mauro Borges 

(IMB), Guilherme Resende Oliveira, na quarta (12), sobre a parceria com a pasta, 

iniciada em 2021. O grupo discutiu a realização de uma série de debates ao longo do 

ano sobre desenvolvimento regional, conectando setor privado, universidade e 

sociedade civil. 

 

Evando Natal Fernandes – Gerente de Dados e Estatísticas ao 

Jornal Bom Dia Goiás – TV anhanguera sobre os limites 

municipais do município de Gameleira de Goiás 

 

Evelyn de Castro Cruvinel – Gerente de Assessoramento 

Estratégico – Record TV – Entrevista sobre Migração - 

MARANHENSES EM GOIÁS: ESTADO ATRAI NORDESTINOS 

EM BUSCA DE VIDA MELHOR - 

https://www.youtube.com/watch?v=eTeXgBAcrdE 
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Equipe 
 

 

Diretoria-Executiva do IMB 

Diretor-executivo: Guilherme Resende Oliveira 

Economista, Mestre e Doutor em Economia – UnB 
E-mail: imb@goias.gov.br 

Assessora Técnica: Regiany Andrizia Alves Magalhães 
Contadora 
E-mail: regiany.magalhaes@goias.gov.br  

Assessora Técnica: Valéria Nogueira Affiune 
 Advogada, Especialista em Direito Administrativo e Constitucional 
 E-mail: valeria.affiune@goias.gov.br   

 

Gerência de Assessoramento Estratégico 

Gerente: Evelyn de Castro Cruvinel 
Estatística e Matemática, Especialista em Matemática e Mestra em Estatística 
E-mail: evelyn.cruvinel@goias.gov.br 

Clécia Ivânia Rosa Satel 
Economista, Mestre em Economia 
Economia Social 
E-mail: clecia.satel@goias.gov.br 

Jalda Claudino 
Administração de empresas 
E-mail: jalda.claudino@goias.gov.br 

 Marcelo Eurico de Sousa 
Economista 
Inflação e Cenário de Preços em Goiânia 
E-mail: marcelo.esousa@goias.gov.br 

 

Gerência de Dados e Estatísticas 

Gerente: Evando Natal Fernandes de Oliveira 
Matemático, Especialista em Geoprocessamento e Gerenciamento de Projeto e Mestre em Ciência da 
Computação 
Geoprocessamento, Análise de Imagens de Sensoriamento Remoto, Aprendizado de Máquina e 
Reconhecimento de Padrões  
E-mail: evando.oliveira@goias.gov.br 

Antônio Alves Pachêco Júnior 
Licenciado e Bacharel em Geografia e Especialista em Biologia da Conservação pela PUC 
Cartografia, Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto  
E-mail: antonio.pacheco@goias.gov.br 

Bernard Silva de Oliveira 
Tecnólogo em Geoprocessamento, Especialista em Business intelligence, big data e analytics (ciência 
de dados) e Mestre em Geografia 
Geoprocessamento, Sensoriamento Remoto, SIGWeb, Banco de dados  
E-mail: bernard.oliveira@goias.gov.br 

Helber de Carvalho 
Tecnólogo em Geoprocessamento, Especialista em Perícia Ambiental e em Educação Ambiental, 
Mestre em Geografia 
Geoprocessamento e Meio Ambiente  
E-mail: helber.carvalho@goias.gov.br 

José de Paula Moraes Filho 
Bacharel em Geografia e Especialista em Gestão de Turismo 
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Geoprocessamento e Meio Ambiente 
E-mail: jose.pmoraes@goias.gov.br 

Lorenna Rodrigues de Oliveira Santos 
Licenciada em Geografia 
Processamento de Dados e Publicações Estatísticas 

E-mail: lorenna.santos@goias.gov.br 

Priscila Midori Miyashita 
Engenheira Cartógrafa e Mestre em Ciências Cartográficas 
Cartografia, Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto 
E-mail: priscila.miyashita@goias.gov.br 

Rejane Moreira da Silva 
Tecnóloga em Geoprocessamento e Especialista em Planejamento Urbano e Ambiental 
Cartografia, Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto 
E-mail: rejane.silva@goias.gov.br 

Rui Rocha Gomes 
Licenciado, Bacharel e Mestre em Geografia 
Temas relacionados à Geografia, educação e população 
E-mail: rui.gomes@goias.gov.br 

  

Gerência de Estudos Macroeconômicos 

Gerente: Juliana Dias Lopes 
Economista, Mestre em Agronegócio 
PIB Regional e Municipal/ Análises Conjunturais 
E-mail: juliana.lopes@goias.gov.br  

Luiz Batista Alves 
Economista, Mestre em Economia Aplicada, Doutor em Ciências Ambientais 
PIB Regional e Municipal/ Inovação e Meio Ambiente 
E-mail: luiz.alves@goias.gov.br 

Rafael dos Reis Costa 
Economista, Mestre em Administração 
Produto Interno Bruto Trimestral/ Indicadores Socioeconômicos 
E-mail: rafael.costa@goias.gov.br 

 

Gerência de Estudos Socioeconômicos e de Avaliação de Políticas Públicas 

Gerente: Alex Felipe Rodrigues Lima 

Estatístico, Mestre em Estatística  
Temas relacionados à Estatística e avaliação de políticas públicas  
E-mail: alex-rlima@goias.gov.br  

Amilton Zoccoli Junior 
Bacharel em Filosofia 
Temas relacionados à Políticas públicas 
E-mail: amilton.zoccoli@goias.gov.br 

Fabianne Garcia Vitoreli Bassi de Carvalho 
Engenheira Agrônoma, Especialista em Perícia Ambiental 
Indicadores socioeconômicos, Temas relacionados à Políticas públicas e PPA 
E-mail: fabianne.carvalho@goias.gov.br 

Murilo Rosa Macedo 
Cientista Social, Especialista em Políticas Públicas e Mestre em Sociologia 
Temas relacionados à questão social e Avaliação de Políticas Públicas 
E-mail: murilo.rmacedo@goias.gov.br 

Paulo Jackson Bezerra Vianna 
Economista, Mestre em Economia 
Temas relacionados à políticas públicas e indicadores socioeconômicos 
E-mail: paulo.vianna@goias.gov.br 

mailto:juliana.lopes@goias.gov.br
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