
4ª Reunião do Grupo Executivo do Comitê de Estatísticas Sociais
Realizada em 15 de dezembro de 2009 no IBGE do Rio de Janeiro

 Participantes
Carine Cristina de Almeida dos Santos – MTE
Elias Antônio Jorge – MS
Elizabeth Belo Hypólito – IBGE
Jacques Levin – MS/DATASUS
Jailson Mangueira Assis – IBGE
Jomar Álace Santana – MDS
Luiz Scultori Jr. – MS/DATASUS
Marcia Maria Melo Quintslr – IBGE
Rachel Pereira Rabelo – INEP
Ricardo José Grossi Fabrino – MEC
Tassia Gazé Holguin – MS
Willians Kaizer – INEP
Zelia Bianchini – IBGE

 A  reunião  foi  iniciada  com  a  diretora-substituta,  Zélia  Bianchini,  informando  que  será 
providenciada outra portaria interministerial que nomeará os novos participantes do Comitê de 
Estatísticas Sociais. Além disto, informou que deve ser marcada uma reunião do Comitê Gestor 
para o início de 2010.

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

 Inventário/Quadro comparativo
• Marcia  Quintslr  sugeriu  que  fosse  mantido  o  formato  atual  dos  inventários  e 

posteriormente adequá-los às novas instruções.
• Foi sugerido que a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania do MDS precedesse o 

nome  da  Caixa  Econômica  Federal  no  campo  da  Instituição  Responsável  pela 
pesquisa.

• No quadro comparativo é importante ter a identificação do Ministério responsável 
pela base de dados.

• Jacques Levin do DATASUS sugeriu que fosse utilizado o termo limitações ao invés 
de lacunas.

• Rachel Rabelo argumentou que a identificação das lacunas foi  entendida no Inep 
como dos instrumentos e não como dificuldades no processo de coleta.

• Marcia  Quintslr  declarou que entende que para o  objetivo do Comitê  as  lacunas 
seriam limitações geográficas e conceituais.

• Elias Jorge questionou se também seria considerada a questão da confiabilidade dos 
dados. Neste ponto, Marcia Quintslr entende que esta questão seria um avanço para 
um momento posterior.

• Jomar Santana disse que as lacunas das bases do MDS seriam atualizadas na nova 
versão dos metadados, pois foram consideradas como lacunas algumas variáveis que 
não são divulgadas.

• Houve uma sugestão de que as lacunas dos instrumentos fossem desmembradas em 
duas:  aquelas  que  não  foram  previstas  e  as  que,  por  alguma  razão,  não  foram 
contempladas.

•  Os registros administrativos podem ser alterados com freqüência. Neste caso qual 



deveria ser o nível de detalhamento a ser expresso no item histórico?
• Rachel Rabelo sugeriu que no item histórico seja incluída a informação de quando 

foi  atualizada  a  base  de  dados.  No item de  lacunas  poderiam ser  informadas  as 
variáveis faltantes, a cobertura esperada versus a alcançada e a comparabilidade no 
que se refere à dimensão temporal.

• Foi sugerido que talvez seja necessário realizar uma reunião para tratar apenas sobre 
a definição e escopo das lacunas.

• Sintetizando  as  discussões  do  grupo,  Elias  Jorge  identificou  que  as  lacunas  e 
limitações poderiam conter as seguintes possibilidades:

1. Ausência de variáveis nas bases de dados.
2. Cobertura não alcançada do universo da pesquisa.
3. Comparação temporal.
4. Ausência de periodicidade regular.
5. Natureza viva dos instrumentos de coleta.
6. Não publicidade de algumas informações. 

 Demandas para o Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares
• Marcia  Quintslr  sugeriu  que a  discussão sobre  o preenchimento  das  lacunas  nas 

bases de dados pudesse ser tratada com base no que foi discutido no Fórum do SIPD 
realizado no dia anterior.

 Sítio do IBGE
• É preciso avaliar se é necessário colocar o quadro comparativo no sítio do Comitê, 

uma vez que a coluna que identifica as lacunas é mais pertinente ao trabalho do 
Comitê. Talvez liberar o quadro, mas sem a coluna de lacunas.

• Num primeiro momento apenas as fichas dos metadados devem ser colocadas no 
sítio. O quadro comparativo ainda deve ser mais trabalhado.

• Colocar links para as instituições responsáveis, assim como seus logos.

 Bases Consolidadas
• Esta discussão ficará para a próxima reunião.

 Cronograma de reuniões para 2010
• Elias  Jorge  sugeriu  que  as  reuniões  do  Grupo  Executivo  sejam  realizadas  nas 

primeiras terças-feiras dos meses ímpares, no horário de 09:00 às 13:00.

 Encaminhamentos
• As atas de todas as reuniões realizadas devem estar disponíveis para as próximas 

reuniões.
• Fazer contato com o Ministério da Previdência para verificar o andamento de seu 

inventário.
• Ricardo Fabrino vai avaliar as lacunas com o pessoal da Capes.
• A Classificação Brasileira de Ocupações deve ser retirada do inventário.
• Fazer uma folha de face com um índice das bases inventariadas e das colunas com 

suas informações.
• Marcia Quintslr vai pedir ao CDDI para pensar numa forma melhor de apresentação 

do quadro comparativo.



• Todas  as  instituições  devem  fazer  revisão  dos  metadados  inventariados  para 
publicação no sítio do Comitê até o dia 15 de janeiro de 2010.

• Preparar  uma lista  de pontos  tratados  pelo Grupo Executivo para encaminhar  ao 
Comitê Gestor.



ANEXO

4a Reunião do Grupo Executivo do Comitê de Estatísticas Sociais
15 de dezembro de 2009, das 9:30 às 16h

Local – IBGE – Avenida Chile 500, Rio de Janeiro
Segundo andar – sala 2

Sugestão de Agenda

1. Aprovação da Agenda pelos participantes.

2. Inventário – avaliar andamento da adaptação do preenchimento às instruções 
encaminhadas após a reunião de novembro.

3. Avaliação da primeira versão do quadro comparativo das bases de dados.

4. Definir  procedimentos  para  a  identificação  e  registro  de  demandas  para  o 
Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares - SIPD. 

5. Definição do texto de abertura do sítio do Comitê na página do IBGE. Definir 
sobre logos. Informar sobre data possível para o IBGE.

6. Retomar a discussão sobre as bases de dados consolidadas, tomando em conta, 
também, o exemplo que o Ministério da Saúde ficou de preparar.

7. Organizar um cronograma de reuniões para o ano de 2010.


