
8ª Reunião do Grupo Executivo do Comitê de Estatísticas Sociais
Realizada em 19 de outubro de 2010 no Anexo B do Ministério da Saúde

Brasília – DF

 Participantes
Andréia de Freitas – MS
Eduardo da Silva Pereira – MPS
Gilmar Trindade dos Santos – MDS
Herton Ellery Araújo – IPEA
Jacques Levin – MS
Jailson Mangueira Assis – IBGE
Liliane Aranha Oliveira – INEP
Marcia Maria Melo Quintslr – IBGE
Monalisa de Abreu Leite – INEP

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

 Lacunas das bases de dados.
• As  lacunas  nas  bases  de  dados  identificadas  pelo  próprio  produtor  devem  ser 

repassadas para o Jailson Assis o mais breve possível para divulgação no site do 
Comitê.

• É preciso avançar na identificação de lacunas nas bases de dados produzidas por 
outras instituições. Liliane Oliveira sugeriu analisar algumas bases de dados mais 
estruturadas e transversais. Eduardo Pereira sugeriu iniciar com as bases de dados 
relacionadas ao tema Trabalho.

 Informes sobre os questionários internacionais e sobre a atualização na Portaria de Criação do 
Comitê.

• A Portaria foi encaminhada para o Ministério do Planejamento pelo Gabinete da 
Presidência do IBGE para seguir com os trâmites para assinaturas dos ministros.

• Foi  feita  um  reunião  no  dia  18  de  outubro  de  2010  sobre  os  questionários 
internacionais  que  são  demandados  para  as  instituições  do  Comitê.  Participaram 
desta reunião: o gerente do IBGE encarregado por responder estes questionários, 
Jorge  Calian;  os  representantes  do  MDS Gilmar  dos  Santos  e  Heloina  Fonseca; 
Marcos  Faustino  do  MS;  Daniel  Capistrano  e  Juliana  da  Silva  do  INEP;  Maria 
Emília Veras do MTE; Martim Cavalcanti do MP; Marcia Quintslr e Jailson Assis do 
IBGE/Comitê. Nesta reunião foi discutido o seguinte:
1. Marcia Quintslr informou que o Comitê tem a preocupação de órgãos distintos 

preencherem o mesmo questionário com informações diferentes. Neste sentido, 
as instituições deveriam fazer um levantamento dos questionários que respondem 
para identificar  possíveis  replicações.  O Comitê poderia  exercer  um canal  de 
comunicação entre as instituições que respondem estes questionários.

2. Jorge Calian apresentou os questionários que o IBGE responde e comentou que 
já tem um contato forte com MTE.

3. Juliana da Silva falou sobre os questionários que chegam ao INEP e disse que 
chegam também pedidos de dados que são produzidos pelo IBGE, tendo como 
fonte a PNAD e o Cidades@.

4. Heloina Fonseca informou que a maioria das informações prestadas pelo MDS 



são relatórios demandados pelo MRE sobre políticas e projetos do MDS.
5. Marcos  Faustino  relatou  que  geralmente  os  questionários  chegam  por 

embaixadas  e  organismos  internacionais  relacionados  ao  SUS  para  saber 
descrições de políticas. Existem questionários que chegam diretamente à SVS, 
INCA e etc. Levantar todos os questionários que chegam ao MS será difícil, mas 
não há riscos de duplicações por serem informações específicas à área da saúde.

6. Maria  Emília  informou  que  os  questionários  chegam  ao  MTE  por  meio  da 
Assessoria Internacional do Ministério e buscam dados sobre salário, jornada de 
trabalho e etc.

7. Após  a  apresentação  dos  questionários,  Marcia  Quintslr  informou  que  as 
instituições deveriam enviar um conjunto de informações básicas para o Jailson 
Assis para fazer uma apresentação no 1º Seminário Nacional do CES. Além da 
relação  dos  questionários,  deveriam  ser  encaminhadas  informações  sobre  as 
principais informações pesquisadas, o organismo demandante, se existe interação 
com outras instituições e a periodicidade.

8. Martim Cavalcanti expressou sua preocupação com o fato de alguns organismos 
internacionais  não  utilizarem  os  dados  oficiais  produzidos  no  Brasil,  sendo 
importante ter uma conversa com estes organismos para não permitir que isto 
ocorra.

9. Jorge Calian disse que depois  de mandar  os  dados nos questionários  procura 
checar nas divulgações se os dados são os mesmo que foram enviados e isto 
poderia ser uma rotina adotada por todos.

10. Juliana  da  Silva  informou  que  existe  um  grupo  de  harmonização  de 
terminologias e indicadores relacionados à educação no Mercosul.

11. Marcia Quintslr citou que existe um convênio entre a Comunidade Europeia e o 
Mercosul que também trata desta questão.

• Eduardo Pereira informou que o MPS responde eventualmente parte de questionários 
enviados pelo MTE. 

 Relatório  analítico  das  informações  produzidas  pelas  instituições  integrantes  do  Comitê  de 
Estatísticas Sociais.

• Herton Araújo propôs usar como ponto de partida um estudo do IPEA sobre proteção 
social.

• Jacques Levin indicou que a publicação da RIPSA poderia servir como parâmetro 
para a publicação do Comitê.

• Eduardo  Pereira  entende  que  a  publicação  deve  ter  um  caráter  mais  técnico, 
abordando o que é produzido, a documentação das bases de dados e etc.

• Liliane  Oliveira  disse  que  a  definição  das  lacunas  e  o  levantamento  dos 
Questionários  Internacionais  podem  ser  usados  para  a  elaboração  do  relatório 
analítico.

 Informes sobre os convites e proposta de agenda para o 1º Seminário Nacional do Comitê de 
Estatísticas Sociais em 10/11/10.

• A data de realização do 1º Seminário do Comitê de Estatísticas Sociais precisou ser 
alterada para 10/11/10 devido a outros compromissos na agenda do presidente do 
IBGE. Desta  forma,  outro e-mail  deve ser encaminhado para os participantes  do 
Comitê informando a troca da data.

• Será encaminhado convite para todos os ministérios.
• Marcia Quintslr questionou aos participantes da reunião se teriam algum órgão que 

achassem importante  participar  do  seminário.  Jacques  Levin  indicou  a  ANS e  a 



Fiocruz. Liliane Oliveira citou as secretarias do MEC. Eduardo Pereira indicou a 
DATAPREV.  Também foram lembrados  a  ABRASCO,  ANPOCS,  ABEP,  ABET, 
ANPEC, SBPC e ANPED.

• O envio dos convites deve ser feito pela Secretaria Executiva do Comitê, com cópia 
para os representantes do Grupo Executivo.

• O seminário  deve  se  transformar  em um fórum anual  para  discutir  com outros 
ministérios e instituições os trabalhos realizados pelo Comitê.

• A programação do seminário deve ter o seguinte formato:
1. Abertura realizada pelo presidente do IBGE.
2. Mesa com a diretora de pesquisas do IBGE, Wasmália Bivar, apresentando os 

objetivos e diretrizes do Comitê.
3. Mesa  com  Marcia  Quintslr  apresentando  as  bases  de  dados  inventariadas, 

lacunas, demandas e informes sobre o SIPD.
4. Na parte da tarde uma mesa com apresentação dos questionários internacionais 

feita por Jailson Assis.
5. Mesa com discussão sobre os próximos passos do Comitê.

• Será  disponibilizado  espaço  para  exposição  de  publicações  das  instituições  que 
compõem o  Comitê.  O  material  deve  ser  enviado  para  o  Jailson  Assis  até  uma 
semana antes do seminário. Também podem enviar  folders impressos para colocar 
nas pastas que serão distribuídas aos participantes.

 Próxima reunião e compromissos.
• Proposta de realizar próxima reunião no Rio de Janeiro em data próxima ao fórum do 

SIPD.
• Fazer primeiro exercício de identificação de lacunas nas bases de dados do tema 

Trabalho.
• Fazer avaliação do Primeiro Seminário Nacional e seus desdobramentos.



ANEXO

8a Reunião do Grupo Executivo do Comitê de Estatísticas Sociais
19 de outubro de 2010, das 10:00 às 13:00h

Local – Anexo B do Ministério da Saúde – 4º andar
Brasília – DF

Sugestão de Agenda

1. Aprovação da Agenda pelos participantes.

2. Lacunas das bases de dados – prazos.
1. Finalização do tópico lacunas nas próprias bases de dados por cada órgão 

produtor, segundo a classificação geográfica, temática e temporal;
2. Plano de trabalho para catalogar lacunas identificadas em outras bases 

de dados.

3. Informes  sobre  os  questionários  internacionais  e  sobre  a  atualização  na 
Portaria de Criação do Comitê.

4. Relatório analítico das informações produzidas pelas instituições integrantes 
do Comitê de Estatísticas Sociais.

5. Informes  sobre  os  convites  e  proposta  de  agenda  para  o  1º  Seminário 
Nacional do Comitê de Estatísticas Sociais em 10/11/10.

6. Próxima reunião e compromissos.


