6ª Reunião do Grupo Executivo do Comitê de Estatísticas Sociais
Realizada em 28 de maio de 2010 no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Brasília – DF


Participantes
Anastassia S. Dimitrova Borborema – MPS
Andréia de Freitas – MS
Carine Cristina de Almeida dos Santos – MTE
Elizabeth Belo Hypólito – IBGE
Gilmar Trindade dos Santos – MDS
Jailson Mangueira Assis – IBGE
Jomar Álace Santana – MDS
Liliane Aranha Oliveira – INEP
Luís Otávio Farias – MDS
Luiz Scultori Júnior – MS/DATASUS
Marcia Maria Melo Quintslr – IBGE
Maria das Graças Parente Pinto – MTE
Tassia Gazé Holguin – MS

 A reunião foi iniciada com a apresentação dos participantes e a aprovação da agenda (Anexo).
 Site do Comitê
• Foi feita uma breve apresentação do site do Comitê de Estatísticas Sociais com a
intenção de ouvir dos participantes das instituições seus comentários e sugestões.
• Foi questionado aos participantes sobre a inclusão das logomarcas das instituições no
site, mas a maioria entendeu que o site ficaria mais limpo e direto da forma como
está.
• Marcia Quintslr pediu aos participantes sugestões a serem colocadas no item de
Questões mais Frequentes. Neste ponto, Liliane Oliveira disse que vai verificar a
possibilidade de disponibilizar um técnico do Inep para elaborar uma nota conjunta
com o IBGE para esclarecer as diferenças nas metodologias de coleta de frequência a
escola pelos dois órgãos.
• Anastassia Borborema vai conversar com o senhor Eduardo Pereira do MPS para
escrever nota sobre as diferenças entre benefícios e beneficiários para constar no
item de Questões mais Frequentes.
• Elizabeth Hypólito sugeriu que seja criado um link para cada tópico da
documentação dos metadados, de forma que o usuário tenha a visão de todos os
tópicos dos metadados de uma só vez, para que possa consultar com mais facilidade
o tópico desejado sem a necessidade de percorrer toda a página. Jomar Santana
sugeriu que os textos dos tópicos não fiquem explícitos, sendo mostrados quando o
usuário clicar sobre o link do tópico.
• Luiz Scultori Júnior sugeriu que seja adicionado um link de Novidades ou
Atualizações para destacar o que tiver sido modificado, uma vez que as
documentações serão constantemente atualizadas.
• É preciso explicitar que as Questões mais Frequentes são relativas às bases de dados.
• Foi apresentada aos participantes, uma versão atualizada do quadro comparativo
contendo todas as bases de dados que compõem a documentação do inventário de
estatísticas sociais. Com base neste quadro, Marcia Quintslr afirmou que ainda é
necessário um esforço para aprimoramento e padronização das bases de dados. Além

•

disto, sugeriu que este quadro comparativo, ou uma versão melhorada seja
disponibilizado no site do Comitê para que os usuários pudessem ver as bases de
dados comparativamente.
Luiz Scultori Júnior fez uma sugestão de que o próprio usuário pudesse escolher o
que comparar.

 Lacunas das bases de dados
• Marcia Quintslr iniciou o tema de lacunas informando que o que foi descrito por
algumas instituições são aprimoramentos no processo de coleta e que não deveriam
ser considerados como lacunas.
• Liliane Oliveira informou que as lacunas identificadas pelo Inep em suas bases de
dados ainda não foram enviadas devido à greve no Inep, mas que encaminhará
brevemente.
• Anastassia Borborema citou que uma periodicidade mensal ao invés de anual dos
anuários poderia ser uma lacuna.
• Maria das Graças Parente informou que não existem lacunas geográficas e temporais
nas bases de dados do MTE, mas que uma lacuna temática seria a ausência da
divulgação da variável raça/cor para os vínculos empregatícios dos estatutários,
devido que a mesma não apresenta o mesmo nível de qualidade das demais
informações da RAIS.
• Liliane Oliveira questionou se o fato do Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM
ser feito voluntariamente seria uma lacuna. Marcia Quintslr respondeu que não seria
uma lacuna, mas sim uma característica metodológica e que deveria ser destacada
em algum lugar na documentação.
• Luiz Scultori Júnior sugeriu a inclusão de um novo tópico nos metadados de
observações ou notas técnicas. Porém, como seria um campo muito aberto haveria
dificuldades de padronização, e Marcia Quintslr achou melhor que não fosse
incluído, pelo menos por enquanto.
• Luís Otávio Farias disse que o problema do alcance da pesquisa poderia ser
considerado uma lacuna geográfica caso houvesse diferencial significativo de adesão
entre as regiões onde o exame é feito. Entretanto, Liliane Oliveira disse que o Inep
ainda não tem valores sobre o percentual de adesão ao ENEM.
• Tassia Holguin informou que o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos
em Saúde – SIOPS têm 99% de transmissão dos municípios.
• Elizabeth Hypólito sugeriu que os problemas de alcance dos levantamentos deveriam
ser incluídos no tópico que trata da metodologia da pesquisa. Entretanto, Liliane
Oliveira acha que esta questão deve ter maior destaque na documentação, podendo
entrar nas Questões mais Frequentes e que, além disto, no caso específico do ENEM,
o tipo do processo deve constar Exame Individual por Adesão.
• Luís Otávio Farias informou que haverá uma revisão do CadÚnico para tornar seu
conteúdo mais acessível aos usuários, procurando utilizar menos termos técnicos.
Destacou ainda, que uma deficiência do CadÚnico é o não acompanhamento da
frequência escolar.
• A PNAD Contínua será iniciada em 2011 e é possível fazer demandas para serem
tratadas no âmbito do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares – SIPD. Alguns
exemplos de demandas: segurança alimentar, trabalho infantil e educação de adultos,
entre outros, uso do tempo.
• Liliane Oliveira disse que o Inep mandou duas demandas para o IBGE. Um era sobre
as Classes de Alfabetização que o IBGE ainda coleta, mas, segundo ela, não mais
existem no sistema educacional e a outra sobre o gasto com educação na POF, que o

•

Inep gostaria de esclarecimentos. Marcia Quintslr respondeu que o IBGE já está
tratando destas demandas apresentadas quando do planejamento do Censo 2010 e
que o problema apontado referente a Classes de Alfabetização já deve ser ajustado
no SIPD.
Marcia Quintslr comentou uma publicação preliminar do Comitê de Estatísticas de
Gênero e Uso do Tempo que é um esforço de uso de registros, buscando fazer
propostas e demandas na ótica de gênero. Inclusive, este trabalho contou com dados
do Ministério da Justiça, o que poderia servir de incentivo para que o Comitê de
Estatísticas Sociais avalie a possibilidade de inclusão deste ministério no Comitê, tal
como indicado em outras reuniões do Grupo Executivo.

 Informes Gerais
• Será realizada, com base em ata apresentada, a 2ª reunião do Comitê Gestor no dia
10 de junho de 2010, no salão nobre do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão. O horário será de 10h às 13h e todos os integrantes do Comitê Gestor foram
avisados que poderiam ser acompanhados por participantes do Grupo Executivo.
• Na mesma data e local, será realizado, a partir das 15h, o Seminário Sistema
Integrado de Pesquisas Domiciliares, cujo convite será encaminhado a todos
participantes do Comitê pela Diretora de Pesquisas do IBGE, Wasmália Bivar.
 Encaminhamentos
• O IBGE ficou de, a partir de análise do quadro comparativo, propor ajustes da
documentação divulgada, com vistas a avançar na padronização do material
publicado no site. Tais sugestões de padronização serão encaminhadas às Instituições
para aprovação.
• As instituições se comprometeram em revisar seus metadados e preencher o item
Lacunas Identificadas em suas bases seguindo a seguinte classificação acordada,
separando-as nas categorias: geográficas; temáticas; e temporais.
• As lacunas identificadas nas próprias bases de dados devem ser finalizadas até a
próxima reunião. As discussões das lacunas identificadas nas bases produzidas pelas
outras instituições serão iniciadas na próxima reunião, tomando por base o quadro
comparativo.
• Haverá contato com a área do IBGE responsável pelo site para passar as sugestões
desta reunião e pensar em um formato para o quadro comparativo, visando sua futura
divulgação no site do Comitê.
• A próxima reunião do Grupo Executivo ficou agendada para o dia 04 de agosto de
2010 no horário habitual e com local ainda a ser definido.

ANEXO
6a Reunião do Grupo Executivo do Comitê de Estatísticas Sociais
28 de maio de 2010, das 10:00 às 13:00h
Local – Ministério do Desenvolvimento Social – Esplanada dos Ministérios
Sugestão de Agenda

1. Aprovação da Agenda pelos participantes.
2. Site do Comitê:
a.
Sugestões e comentários;
b.
Links e logomarcas para as instituições participantes;
c.
Sugestões para perguntas mais frequentes;
d.
Criação de um índice de tópicos dos metadados;
e.
Criar texto introdutório para o link Eventos;
f.
Análise do quadro comparativo e aprimoramento
divulgados.

nos

metadados

3. Lacunas das bases de dados.
a. Apresentação do tópico lacunas nas próprias bases de dados por cada
órgão produtor, segundo a classificação geográfica, temática e temporal.
b. Lacunas identificadas em outras bases de dados – analisar quadro
comparativo e definir procedimentos para a identificação e registro de
demandas para o Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares - SIPD.
c.
Comentar exemplo do Comitê de Estatísticas de Gênero e Uso do Tempo.
4. Informes Gerais:
a.
Reunião do Comitê Gestor.
b.
Seminário no MPO sobre Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares.
5. Próxima reunião e compromissos.

