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24a Reunião do Grupo Executivo do Comitê de Estatísticas Sociais 
28 de agosto de 2015, das 10h às 13h 

 
 

Local: SAGI/MDS – Esplanada dos Ministérios, Bloco A, sala 304 
Brasília – DF 

 
 
Participantes: 
 

Alexandre Zioli Fernandes – MPS 
Alexandro Rodrigues Pinto – MDS 
Anderson José Rocha da Silva – MS 
Aurélio de Araújo Maia – MS 
Fábio Pereira Bravin – INEP 
Herton Ellery Araujo - IPEA 
Jailson Mangueira Assis – IBGE 
Marconi Fernandes de Sousa – MDS 
Maria das Graças P. Pinto – MTE 
Maria Luiza Zacharias – IBGE 
Milena Lins F. Soares – MEC 
Vinicius Augusto Lambert Soares – MJ 
Zélia Bianchini – IBGE 

 
 
Informes sobre a 7ª reunião do Comitê Gestor do CES 

 Zélia Bianchini fez um breve relato sobre a 7ª Reunião do Comitê Gestor, realizada em 12 

de maio de 2015, destacando os seguintes pontos: 

 A Portaria que atualiza os membros do CES deve ser publicada em breve, restando 

apenas as definições dos representantes suplentes do Comitê Gestor do Ministério 

da Saúde e do Ministério da Previdência Social. Pediu apoio dos representantes do 

Grupo Executivo destes ministérios para dar celeridade às indicações. 

 Também deve ser atualizada a portaria com os representantes do Grupo de 

acompanhamento do envio e uso de dados oficiais encaminhados a organismos 

internacionais (GADOI). Espera que o GADOI retome as atividades o mais breve 

possível. 

 O IBGE fez uma proposta de criação de um objetivo no PPA 2016-2020 visando a 

concepção e implementação de uma infraestrutura do Sistema Nacional de 

Informações Oficiais. Cópia deste documento será enviada aos representantes do 

Grupo Executivo. 

 Recomendação para que os produtores do Sistema Estatístico Nacional avancem 

na organização de seus metadados, buscando uma padronização que permita a 

ampliação do potencial de uso e de intercâmbio dos dados produzidos. 

 O Comitê Gestor apoiou a realização do IV Seminário Nacional do CES, que 

deverá ter como temas a Agenda Pós-2015 e a governança do Sistema Estatístico 

Nacional. 
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Informes sobre os trabalhos da proposta de indicadores para o acompanhamento dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

 Zélia Bianchini informou que o Brasil foi eleito membro do Inter-Agency and Expert Group 

on Sustainable Development Goal Indicators (IAEG-SDGs), representando o bloco 

Mercosul ampliado (Mercosul + Chile). A primeira reunião do (IAEG-SDGs) foi realizada em 

1 e 2 de junho em Nova Iorque e contou com a participação da Missão Permanente do 

MRE em Nova Iorque. 

 De 29 de junho a 1º de julho de 2015, o IBGE realizou no Rio de Janeiro o Encontro de 

Produtores visando à Agenda de Desenvolvimento Pós-2015. O encontro teve por objetivo 

iniciar a definição dos indicadores para o acompanhamento dos ODS, na perspectiva de 

possibilitar o atendimento de demandas relacionadas à Agenda Pós-2015. Participaram 

cerca de 330 pessoas de 70 instituições, incluindo Ministérios, Secretarias do Governo 

Federal e agências das Nações Unidas no Brasil.  

 Foram formados GTs por ODS para avaliar os indicadores, considerando adequação 

internacional, metodologia de cálculo e disponibilidade de bases de dados. 

 O IBGE, como membro do IAEG-SDGs, enviará a proposta consolidada do Mercosul e 

Chile para a UNSD no dia 4 de setembro de 2015. De 26 a 28 de outubro ocorrerá a II 

Reunião IAEG-SDGs em Bangkok – Tailândia, onde serão avaliados os indicadores a 

serem submetidos à 47ª Sessão da Comissão de Estatística das Nações Unidas, que será 

realizada no período de 8 a 11 de março de 2016. 

 Segundo Zélia, é muito importante articular as informações no âmbito do CES e do 

Sistema Estatístico Nacional – SEN para responder as muitas demandas que virão. 

 
Desdobramentos da proposta de organização e padronização de metadados pelos órgãos 

produtores de dados e estatísticas 

 Maria Luiza entende que a articulação do SEN para responder as demandas que virão 

passa pelo levantamento e documentação de todas as bases de dados que podem ser 

utilizadas para construção dos indicadores dos ODS. Neste sentido, é importante a adoção 

de um padrão comum para documentação dessas bases e geração dos respectivos 

metadados. . O padrão DDI (Data Documentation Initiative) de metadados é o que mais 

está sendo usado internacionalmente e oferece várias vantagens. O IBGE resolveu adotar 

este padrão, permitindo que seu banco de metadados faça exportação de informações 

para o DDI. 

 Para difundir conceitos sobre metadados, bem como promover a capacitação no Padrão 

DDI, o IBGE, em parceria com o Banco Mundial, oferecerá treinamento para as instituições 

participantes do CES nos dias 29 e 30 de setembro de 2015. O curso será realizado na 

ENAP - Escola Nacional de Administração Pública, em Brasília, utilizando o software livre 

Nesstar da International Household Survey Network – IHSN. O Nesstar é um editor com 
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recursos para a preparação de metadados, permitindo também a incorporação de 

microdados. 

 Uma vez que as instituições possuam o mesmo padrão de metadados, será possível 

construir um repositório central de dados e metadados do SEN, gerando grande potencial 

de intercâmbio entre as instituições e facilitando o acesso à informação por parte dos 

usuários. O IBGE já tem um protótipo de página na internet para ser o portal do SEN, com 

os metadados de todas as informações produzidas. 

 Zélia acrescentou que após adoção do padrão DDI o próximo passo seria a utilização do 

padrão SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange), que permitiria a 

interoperabilidade de dados e metadados entre organizações nacionais e internacionais de 

estatística. 

 
Inventário das Operações Estatísticas do Mercosul 

 Maria Luiza informou que neste ano haverá novo inventário de operações estatísticas 

realizado pela REES – Reunião Especializada de Estatísticas do Mercosul. O inventário 

consiste no levantamento de metadados de operações estatísticas das instituições que 

integram o SEN, não se detendo apenas à área social. Mais informações sobre o 

inventário podem ser encontradas em https://ioemercosur.indec.gov.ar. 

 Maria Luiza enviará aos representantes do CES um modelo para preenchimento dos 

metadados que servirá para a atualização tanto na página do CES quanto para as 

operações estatísticas da REES. 

 
Seminário CES - Agenda Pós-2015 e a organização do Sistema Estatístico Nacional 

 O IV Seminário Nacional do CES será realizado no dia 24 de novembro de 2015 no 

auditório do Ministério do Planejamento em Brasília e terá como temas principais a Agenda 

Pós-2015 e a organização do Sistema Estatístico Nacional. 

 O seminário poderá promover maior visibilidade ao objetivo do PPA 2016-2020 que trata 

da concepção e implementação de uma infraestrutura do Sistema Nacional de Informações 

Oficiais. 

 Herton Araújo sugeriu uma apresentação de como é organizado o SEN atualmente e uma 

discussão sobre um sistema ideal. 

 Zélia disse que a área econômica também deve ser convidada para o seminário. Alexandro 

Pinto sugeriu que o CES deve avaliar o convite a institutos estaduais de estatística para o 

seminário. Herton lembrou da ANIPES e da CODEPLAN, esta última sediada em Brasília. 

 Deve ser enviada nota aos representantes do Comitê Gestor sobre o seminário para que 

estes reservem a data em suas agendas. 

 O Grupo Executivo deve avaliar se realiza outra reunião antes do seminário. 

 

https://ioemercosur.indec.gov.ar/
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Assuntos gerais 

 Em dezembro de 2015 será realizado novo Seminário de Metodologia do IBGE – SMI que 

focará em modernização e qualidade, visando discutir uma maior racionalidade na 

produção de informações. O SMI também abrangerá a área de geociências. 

 Está prevista a realização de seminário sobre “Experiência e Perspectivas do Uso de 

Registros Administrativos em Censos Populacionais” no IBGE, Rio de Janeiro, na semana 

de 9 de novembro de 2015. Desta vez será discutido o uso de registros administrativos nos 

censos de população com países que têm experiências ou estão elaborando projetos 

nesta área para a rodada de 2020. 

 Maria Luiza entende que os registros administrativos devem ser mais utilizados para fins 

estatísticos, pois é irracional coletar tantos dados sendo que muitas vezes podem ser 

encontrados em registros administrativos. 

 Fábio Bravin informou que o Inep deve divulgar em outubro um estudo para estimar salário 

dos professores utilizando, além de dados do próprio Inep, informações da RAIS do MTE. 

 Na última semana de julho de 2015 foi realizado no Rio de Janeiro o 60º Congresso 

Mundial do Instituto Internacional de Estatística (ISI 2015), que contou com cerca de 1500 

especialistas de mais de cem países. Além de diversos temas discutidos, foram abordados 

a mensuração das metas dos ODS e desenvolvimento e aprimoramento do SEN. 
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24a Reunião do Grupo Executivo do Comitê de Estatísticas Sociais 

 
28 de agosto de 2015, das 10h às 13h 

 
Local: SAGI/MDS - Esplanada dos Ministérios, Bloco A, sala 304  

 
 
 

Proposta de Agenda  
 
 

1. Aprovação da Agenda pelos participantes 

 

2. Informes sobre a 7ª reunião do Comitê Gestor do CES 

 

3. Informes sobre os trabalhos da proposta de indicadores para o acompanhamento dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

 
4. Desdobramentos da proposta de organização e padronização de metadados pelos órgãos 

produtores de dados e estatísticas 

4.1 - Treinamento em metadados para representantes das instituições do CES 

 

5. Inventário das Operações Estatísticas do Mercosul 

 

6. Seminário CES - Agenda Pós-2015 e a organização do Sistema Estatístico Nacional 

 

7. Assuntos gerais 


