
1ª Reunião do Grupo Executivo do Comitê de Estatísticas Sociais
Realizada em 24 de junho de 2009 na Unidade Estadual do IBGE no DF

• Participantes
Ana Cristina de Lima Secchi – MTE
Bruno Siqueira do Valle – MEC
Carlos Eduardo Moreno Sampaio – Inep
Eduardo da Silva Pereira – MPS
Elias Antônio Jorge – MS
Elizabeth Belo Hypolito – IBGE
Fátima Valéria Ferreira de Souza – MDS
Jailson Assis – IBGE
Liliane Lúcia Nunes de Aranha Oliveira – Inep
Márcia Maria Melo Quintslr – IBGE
Márcio Andrade Monteiro – MDS
Ricardo José Grossi Fabrino – MEC
Ricardo Vidal de Abreu – MS

⇒ A reunião foi conduzida de acordo com a agenda (Anexo 1), após aprovação da mesma pelos 
presentes.

⇒ Sobre a atualização da Portaria de Nomeação dos membros do Comitê de Estatísticas Sociais

 Foi  mencionado  que  se  está  aguardando  a  nomeação  dos  representantes  do 
Ministério  do  Trabalho,  tanto  para  o  Comitê  Gestor,  quanto  pelo  Grupo 
Executivo.  A representante  do Ministério  do Trabalho  sugeriu  a  formalização 
dessa demanda junto ao Secretário Executivo do MTE. Foi esclarecido que o 
contato formal do IBGE foi com o Secretário de Trabalho e Emprego e com o 
respectivo Gabinete, mas que o IBGE estaria providenciando documento formal 
para encaminhamento ao dois secretários.

⇒ Sobre contatos e futuras reuniões

 Foi solicitado à secretaria executiva do Comitê de Estatísticas Sociais que seja 
disponibilizada a relação de contatos  de todos os participantes do Comitê,  de 
forma a viabilizar uma melhor comunicação entre os membros do grupo;

 Alguns participantes relataram que não receberam alguns e-mails,  então ficou 
decidido  que  os  contatos  para  as  próximas  reuniões  deverão,  também,  ser 
confirmados por telefone;

 Ficou acertado um rodízio entre os órgãos participantes do comitê para sediar as 
reuniões do grupo executivo, sendo que a próxima reunião será realizada no Inep.

⇒ Sobre  o  inventário  das  bases  de  dados  Sociais  produzidas  pelos  Ministérios  e  Instituições 
participantes do Comitê

 Conforme  orientação  do  Comitê  gestor,  esse  inventário,  tal  como  toda 
documentação referente ao Comitê de Estatísticas Sociais, vai constar do sítio do 
IBGE na Internet  e,  sugeriram-se links  para essas  informações  nos  sítios  dos 
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diversos participantes do Comitê.
 Em relação ao levantamento das bases de dados surgiram algumas dúvidas sobre 

quais deverão constar do inventário, uma vez que cada uma das Instituições e 
respectivas bases têm suas peculiaridades. Ademais discutiu-se se deveriam ser 
listadas todas as variáveis que existem no banco mas não são divulgadas;

 Surgiu uma dúvida de quais dados podem ser considerados sociais e quais deles 
devem fazer  parte  do inventário;  sugeriu-se que esses devem ser limitados,  a 
princípio, por bases que tenham por objeto investigar pessoas, equipamentos e 
estabelecimentos;



 Foi lembrado que um avanço importante a alcançar será,  além de levantar as 

informações de cada base de dados em separado, identificar suas inter-relações e 
possibilidades de integração e lacunas;

 Assim, a primeira tarefa do grupo executivo será a realização de inventário das 
pesquisas realizadas por cada órgão de acordo com um modelo a ser fornecido 
pelo  IBGE.  Neste  inventário  devem  constar  as  lacunas  das  pesquisas 
identificadas pelos próprios produtores e a indicação da disponibilidade pública 
das informações, bem como, de documentos de referência associados.

 Num segundo momento os demais órgãos devem apontar possíveis lacunas nas 
pesquisas realizadas pelos outros órgãos;

 Sugeriu-se que uma classificação útil seria no sentido de identificar se a base 
documentada  ou  colocada  como  lacuna  é  essencial,  necessário,  possível  e 
desejável na perspectiva das Instituições participantes. Além disto, cada órgão já 
deveria fazer esta classificação de suas pesquisas antes de apresentar aos demais 
membros.  Essa  categorização  se  daria  numa  etapa  posterior  a  elaboração  do 
inventário e identificação de lacunas.  

 No dia 10 de julho o IBGE deverá enviar aos demais membros do comitê um 
modelo  de  como  deverão  estar  dispostas  as  informações  que  devem  estar 
presentes no inventário, com base no projeto de construção de Metadados, em 
curso na Instituição e apresentado na reunião do Comitê Gestor de março de 
2009. 

 Os  órgãos  membros  do  comitê  terão  até  o  dia  10  de  agosto  para  enviar  o 
inventário de seus dados ao IBGE – Secretário Executivo do Comitê,  Jailson 
Assis.

 O IBGE deverá disponibilizar aos demais participantes o inventário de todos os 
órgãos no dia 17 de agosto, para que todos tenham tempo de avaliar as possíveis 
lacunas de todo inventário, com vistas a segunda reunião do Comitê.

 O Grupo  Executivo  voltará  a  se  reunir  no  dia  25  de  agosto  para  discutir  o 
inventário.

⇒ Construção, no sítio do IBGE de espaço para documentação do Comitê

 Os  representantes  do  IBGE não  tinham novidade  a  respeito,  vão  estabelecer 
encaminhamento interno e trarão informe na próxima reunião.

⇒ Identificação de demandas para o Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares

 O IBGE fará,  na  próxima  reunião,  apresentação  do  projeto  com o  foco  nas 
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lacunas  temáticas  a  preencher.  O  objetivo  é  dar  subsídio  a  discussão  e 
encaminhamento desse tema no âmbito do Grupo Executivo.

 Os representantes do IBGE estimularam a participação dos integrantes do Grupo 
Executivo nos fóruns semestrais, promovidos para a discussão do SIPD.

⇒ Organização de Seminário Internacional em junho/julho de 2009

 O Grupo Executivo  avaliou  pela  inviabilidade  dessa data  solicitou  adiamento 
desse evento, com data tentativa em setembro de 2009.

 Esse seminário, conforme definido pelo Comitê Gestor envolveria representante 
do  Grupo  das  Nações  Unidas  que  está  buscando  organizar  a  produção  das 
Estatísticas  Sociais  em nível  mundial.  Prováveis  países  convidados:  Austrália, 
Canadá e França, por serem exemplos de avanço na organização dos respectivos 
Sistemas Estatísticos Nacionais.

 Em decorrência, propor-se-á a próxima reunião do Comitê Gestora, seguida do 
Seminário “Estado das Artes no Brasil” para novembro.

 Será repassado, pelo IBGE, o endereço da página da Divisão de Estatísticas das 
Nações Unidas que contém o projeto do inventário das estatísticas sociais em 
nível mundial.

 Os representantes do IBGE ficaram com o compromisso de avaliar viabilidade do 
Seminário Internacional para setembro. Foi lembrada a disposição do MEC como 
Instituição patrocinadora do referido Seminário.
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ANEXO 1

1ª Reunião do Grupo Executivo do COMITÊ DE ESTATÍSTICAS SOCIAIS

24 de junho de 2009, das 9
 às 12h30 

Sala de Reuniões da Unidade Estadual do IBGE
Distrito Federal

SUGESTÃO DE PAUTA 

1.   Aprovação da pauta

2.  Análise das definições e diretrizes gerais estabelecidas pelo Comitê Gestor para a 
atuação do Grupo Executivo na reunião de 18 de março de 2009

• Informações/Documentos  básicos:  Portaria  de  Nomeação  dos 
integrantes do Comitê de Estatísticas Sociais; Resumo da reunião 
do Comitê Gestor em 18/03; Princípios Fundamentais das Nações 
Unidas; Apresentação sobre metadados no IBGE; Apresentação do 
Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares. 

3.  Discussão e formulação de um plano de trabalho para o Grupo Executivo para 
contemplar as seguintes ações

 Inventariar  a  produção  de  estatísticas  sociais,  identificando  o  estado  de 
avanço, as lacunas e as possibilidades de integração;

 Avaliar e implementar o projeto de metadados dos registros administrativos.
 Organizar as demandas das áreas representadas no Comitê que o Sistema 

Integrado de Pesquisas Domiciliares (SIPD), deverá atender; 
 Organizar e otimizar as demandas e propor ações que facilitem o acesso às 

bases  de  dados  existentes  nos  órgãos  participantes  do  Comitê  e  a  sua 
integração, sempre  que possível;

 Criar,   manter  e  utilizar   sítio  no  portal  do  IBGE,  contendo  as  atas  das 
reuniões e a documentação produzida pelo Comitê;

 Organizar  workshop,  preferivelmente  em  junho  ou  julho  de  2009,  com 
representantes  das  Nações  Unidas,  para  apresentação  do  projeto  de 
inventário  das  estatísticas  sociais  e  de  mais  dois  países  avançados  na 
organização  estatística,  para  apresentação  dos  respectivos  Sistemas 
Estatísticos Nacionais;

 Organizar de seminário do estado das artes das estatísticas sociais do país, 
levantamento  das  demandas  existentes,  estrutura  das  bases  de  dados  e 
possibilidades de integração – com data proposta para 07 e 08/10/2009. 

4.  Discussão sobre  periodicidade das reuniões  do Grupo Executivo  e  definição  de  
próxima data

4



5.  Primeiras atividades a cumprir e respectivas datas

6.  Aprovação da ata da reunião.
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