COVID-19: IMPACTO NAS ESTATÍSTICAS
O CCSA – Comité para a Coordenação das Atividades Estatísticas das Nações
Unidas, desenvolveu um estudo com o intuito de garantir que dados e estatísticas
com a maior qualidade desejada estejam disponíveis para apoiar a tomada de
decisões durante e após a crise pandémica provocada pelo vírus COVID-19.

O COVID-19 tem tido um enorme e imprevisível impacto em todo o Mundo nas
diversas vertentes de análise, alterando a forma como se vive e se interage, como
se trabalha e se comunica, como se move e se viaja.
As decisões assumidas agora e nos próximos meses serão algumas das mais
importantes tomadas em gerações, as mesmas afetarão as pessoas de todo o
Mundo nos próximos anos. Assim sendo, torna-se imperativo que os governos que
tomam essas decisões tenham acesso às melhores informações e dados
disponíveis.
Apresenta-se de seguida um mapa que reflete a disponibilidade de informação
sobre o COVID-19 nos Institutos de Estatística Nacionais:

Fonte: PARIS21, 2020

Verifica-se que, sobretudo, na região africana prevalece a
carência de informação estatística sobre o vírus.
A comunidade internacional de estatísticas tem
trabalhado em parceria com os institutos e organismos
nacionais de estatística de todo o Mundo, para garantir
que dados e estatísticas da maior qualidade desejada
estejam disponíveis para apoiar a tomada de decisões.

Fonte: Mundo Conectado, https://mundoconectado.com.br

O estudo refere os desafios enfrentados pelos Institutos Nacionais de Estatística, destacando a necessidade de
investir em dados e estatísticas e a importância de se desenvolverem sistemas nacionais de estatística modernos
e infraestrutura de dados robustos e fiáveis.
Mensagem a reter: O COVID-19 apresentou-se com o potencial de “desligar” a indústria mundial de "estatísticas
oficiais", uma vez que os sistemas estatísticos nacionais enfrentaram grandes interrupções nas suas operações.
Contudo, em vez de encerrarem, os sistemas estatísticos nacionais da maioria dos países, através da inovação,
resiliência e cooperação internacional foram capazes de garantir um fluxo contínuo de estatísticas oficiais para
seus cidadãos e políticos no momento em que mais precisavam e mantêm essa capacidade.
O estudo do CCSA pode ser consultado em: https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19report-ccsa.pdf
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