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17ª Reunião do Grupo Executivo do Comitê de Estatísticas Sociais 

Realizada em 30 de outubro de 2012 no MDS Brasília 

 

 

 Participantes 

  Adriana Pacheco Aurea – MS 

  Ana Luiza Machado de Codes – IPEA 

  Eduardo da Silva Pereira – MPS 

  Fabio Pereira Bravin – INEP 

  Herton Ellery Araujo – IPEA 

  Jailson Mangueira Assis – IBGE 

  Juliane Helriguel de Melo Perini – MDS/SESAN 

  Liliane Aranha Oliveira – INEP 

  Maciene Mendes da Silva – MS 

  Renata Mirandola Bichir – MDS/SAGI 

  Ricardo José Grossi Fabrino – MEC 

  Zélia Magalhães Bianchini – IBGE 

 

 

 A reunião foi iniciada com a aprovação da agenda (Anexo) pelos participantes. 

 

 

 Informe sobre o inventário de operações estatísticas para a Reunião Especializada de Estatísticas 

do MERCOSUL – REES. 

 Jailson Assis falou sobre o levantamento de metadados no padrão pedido pela REES 

para as bases de dados inventariadas pelo Comitê de Estatísticas Sociais. A próxima 

reunião da REES será realizada nos dias 22 e 23 de novembro de 2012, e é preciso 

que até esta data todas as bases do Comitê estejam já cadastradas neste padrão 

proposto pela REES. 

 Os ministérios que ainda não forneceram os metadados neste padrão se 

comprometeram a enviá-los o quanto antes. 

 

 Informe sobre o seminário conjunto do IBGE e das ONEs (Oficinas Nacionais de Estatística) do 

MERCOSUL em 21/11/12 e da V Reunião Especializada de Estatísticas, do MERCOSUL de 22 a 

23/11/12. 

 Zélia Bianchini informou que a REES foi criada com ajuda da União Europeia com 

o propósito principal de elaborar um Plano Estratégico Estatístico do MERCOSUL 

que permita a adoção de um Sistema Estatístico Harmonizado no âmbito do bloco. 

 Antes da reunião, que ocorrerá nos dias 22 e 23 de novembro de 2012, haverá um 

seminário de abertura no dia 21 de novembro de 2012. 

 Liliane Oliveira disse que há funcionários do Inep que participam de um grupo de 

Educação do MERCOSUL, mas não conhecem a REES. 

 Zélia Bianchini informou que a REES é uma iniciativa relativamente nova, foi criada 

em 2010, e que um dos objetivos do seminário de 21 de novembro de 2012 é a sua 

disseminação, visando à coordenação de esforços. 

 Os objetivos gerais da REES são os seguintes: 

a) Fomentar a coordenação com o conjunto de instituições que elaboram 

informações estatísticas nos Estados Partes, com a finalidade de facilitar a adoção 

de políticas públicas no MERCOSUL. 

b) Criar um sistema de fácil acesso para os usuários no qual se armazene a 

informação existente. 

c) Melhorar e ampliar os procedimentos para controlar a qualidade dos produtos 
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estatísticos que se elaboram. 

d) Gerar metodologias comuns e potencializar o uso de nomenclaturas e códigos 

equivalentes para alcançar, no menor prazo possível, um sistema estatístico 

harmonizado que proveja estatísticas comparáveis. 

e) Melhorar a formação técnico-profissional do pessoal que trabalha na função 

estatística pública, gerando programas de formação contínua. 

 Zélia Bianchini destacou que o preenchimento dos metadados no padrão pedido pela 

REES não está sendo fácil e contempla todas as informações dos sistemas nacionais 

estatísticos, não apenas se restringindo às estatísticas sociais. 

 

 Lacunas: definir lacunas que serão apresentadas no II Seminário do Comitê nas áreas de 

trabalho, educação, saúde e pobreza. 

 Zélia Bianchini entende que as lacunas devem ser apresentadas para os temas 

Trabalho, Educação, Pobreza e Saúde. 

 Liliane Oliveira destacou que existem diferenças de coleta de dados para o tema 

educação entre Inep e IBGE. 

 Ricardo Fabrino disse que a falta de informações com o gasto na educação privada 

pode ser considerada como lacuna de informação. Se forem somados os gastos com 

educação pública e privada, o Brasil terá um dos maiores do mundo. 

 Renata Bichir disse que Júnia Quiroga irá apresentar as lacunas referentes à pobreza, 

com maior ênfase na Segurança Alimentar. 

 Maciene da Silva informou que foi enviada uma minuta para todas as secretarias do 

Ministério da Saúde pedindo o levantamento das lacunas e espera ter resultados para 

apresentar no seminário. 

 Adriana Aurea disse que não existem lacunas na área de saúde tomando por base os 

indicadores internacionais, apenas algumas divergências conceituais. 

 Zélia Bianchini informou que a Diretora de Pesquisas do IBGE, Marcia Quintslr, 

criou grupos de estudos para discutir eixos da área social e que a área de saúde é um 

grupo piloto. 

 Herton Araujo sugeriu que as lacunas relacionadas ao tema trabalho sejam 

apresentadas por representantes do Ministério do Trabalho. Caso não seja possível, 

podem ser apresentadas por IBGE, MPS ou IPEA, nesta sequência. 

 

 II Seminário Nacional do Comitê de Estatísticas Sociais. 

 Zélia Bianchini disse que seria importante que alguns Secretários dos ministérios que 

compõem o Comitê estejam presentes na mesa de abertura do seminário, e fixou a 

data limite de 1º de novembro de 2012 para definição dos Secretários que poderiam 

participar da abertura. 

 O seminário será composto, além da mesa de abertura, de quatro mesas: Mesa 1 - 

Objetivos Gerais do Comitê de Estatísticas Sociais e Marco teórico das Nações 

Unidas sobre Políticas Sociais; Mesa 2 - Lacunas identificadas; Mesa 3 - 

Informações sociais demandadas ao Brasil no âmbito da Reunião Especializada de 

Estatísticas do MERCOSUL (REES) e outros organismos internacionais; Mesa 4 - 

Próximos passos do Comitê de Estatísticas Sociais. As mesas 1 e 2 ocorrerão na 

parte da manhã e as mesas 3 e 4 na parte da tarde. Além destas mesas, haverá um 

espaço para debates após a Mesa 2. 

 A Mesa 1 será coordenada por um representante do Ministério do Planejamento e 

terá uma apresentação da Diretora de Pesquisas do IBGE, Marcia Quintslr. 

 A Mesa 2 será coordenada pelo IBGE e cada uma das áreas temáticas (trabalho, 

educação, pobreza e saúde) fará uma apresentação sobre as lacunas. 

 A Mesa 3 será coordenada por Eduardo Pereira do MPS e contará com uma 
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apresentação da Diretora de Pesquisas do IBGE, Marcia Quintslr, e outra de David 

Montero Dias, Gerente de Relações Institucionais do IBGE. 

 A Mesa 4 será coordenada por Marcia Quintslr, terá uma apresentação de Zélia 

Bianchini e comentários de Ana Lúcia de Lima Starling, do Ministério do 

Planejamento. 

 Os debates após a Mesa 2 serão coordenados por Herton Araujo do IPEA. 

 Cada órgão membro do Comitê deverá indicar uma lista com cerca de dez nomes 

para serem convidados para o seminário. Os convites serão assinados pela 

Coordenadora do Comitê Gestor do Comitê de Estatísticas Sociais, Marcia Quintslr, 

e serão enviados por e-mail pelo Secretário Executivo do Comitê, Jailson Assis. 

 

 Informe sobre portaria interministerial. 

 Zélia Bianchini informou que o IBGE está esperando a indicação dos nomes dos 

representantes dos órgãos que compõem o Comitê para publicar uma portaria com 

seus nomes. 

 

 Atualizações da página do Comitê. 

 Zélia Bianchini informou que o IBGE está fazendo um trabalho de reformulação de 

suas páginas na internet para facilitar o acesso aos usuários. A página do Comitê de 

Estatísticas Sociais está incluída neste processo de reformulação e será apresentada 

no II Seminário Nacional do Comitê. 

 

 Outros Informes. 

 Zélia Bianchini informou que a POF Contínua faz parte do Sistema Integrado de 

Pesquisas Domiciliares – SIPD, assim como a PNAD Contínua. A POF Contínua 

será realizada a partir de 2014. Há uma previsão de divulgação de resultados da 

PNAD Contínua no segundo semestre de 2013. 

 Em 2015 será feita a Contagem da População e pode ser que seu questionário seja 

um pouco maior que o questionário básico do Censo Demográfico. 
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ANEXO 

17
a
 Reunião do Grupo Executivo do Comitê de Estatísticas Sociais 

30 de outubro de 2012, das 14h às 17h30min 

 

 

 

Local – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

Esplanada dos Ministérios - Bloco A - Sala 304 

 

Brasília – DF 

 

 

 

 

 

Sugestão de Agenda 

 

 

 

1. Aprovação da Agenda pelos participantes. 

 

 

2. Informe sobre o inventário de operações estatísticas para a REES. 

 

 

3. Informe sobre o seminário conjunto do IBGE e das ONEs (Oficinas Nacionais de 

Estatística) do MERCOSUL em 21/11/12 e da V Reunião Especializada de Estatísticas, do 

MERCOSUL de 22 a 23/11/12. 

 

 

4. Lacunas: definir lacunas que serão apresentadas no II Seminário do Comitê nas áreas de 

trabalho, educação, saúde e pobreza. 

 

 

5. II Seminário Nacional do Comitê de Estatísticas Sociais: 

1. Definir programa final, com indicação dos nomes que vão compor as mesas e dos que 

farão as apresentações. 

2. Definir lista de convidados. 

3. Avaliar convite para Secretários dos Ministérios que fazem parte do Comitê para, junto 

com a Presidenta do IBGE, comporem a mesa de abertura do seminário. 

 

 

6. Informe sobre portaria interministerial. 

 

 

7. Atualizações da página do Comitê. 


