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 Participantes 

  Ana Lúcia Starling – MP 

  Anastassia S. D. Borborema – MPS 

  Claudio Dutra Crespo – IBGE 

  Claudio Stenner – IBGE 

  Fernando Sertã Meressi – MP 

  Herton E. Araújo – IPEA 
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  Júnia Quiroga – MDS 

  Luís Otávio P. Farias – MDS 

  Marcia Maria Melo Quintslr – IBGE 
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  Marilia Biangolino Chaves – IBGE 

  Martim Ramos Cavalcanti – MP 

  Miriam Chaves – MP 

  Renan Carlos Dourado – INEP 

  Ricardo Fabrino – MEC 

  Vinícius de Faria Silva – MP 

  Zélia Magalhães Bianchini – IBGE 

 

  

 Marcia Quintslr iniciou a reunião apresentando os objetivos, diretrizes e composição do Comitê 

de Estatísticas Sociais. Citou os avanços do Comitê, como a documentação e padronização dos 

metadados, assim como a identificação de lacunas. Em seguida, passou a agenda da reunião 

(Anexo 1), com as apresentações das novas iniciativas para integração, documentação, 

harmonização e acesso às bases de dados. 

 

 

 INDE (Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais) 

• Claudio Stenner fez apresentação sobre a INDE (Anexo 2), destacando que a iniciativa 

ainda é nova e está em processo de formação. Seu propósito é catalogar, integrar e 

harmonizar dados e informações geoespaciais (IG) existentes nas instituições do 

governo brasileiro, produtoras e mantenedoras de IG, facilitando a sua localização, 

exploração e acesso para os mais diversos usos. 

• Cada instituição que aderiu a INDE permanece como gestora de suas informações, 

podendo optar por mantes suas informações no servidor do IBGE ou em seus próprios 

servidores. 

• O Atlas do Censo Demográfico de 2010 já está sendo feito com a INDE. 

• O acesso à INDE pode ser feito através da internet, com uma página para os metadados 

registrados (www.metadados.inde.gov.br) e outra para o visualizador geoespacial dos 

dados armazenados (www.visualizador.inde.gov.br). 

• É possível fazer análises cruzadas com informações de diferentes indicadores no mapa. 

• Marcia Quintslr informou que vários ministérios podem vir a integrar a INDE. Claudio 

http://www.metadados.inde.gov.br/
http://www.visualizador.inde.gov.br/


Stenner disse que existe um termo de adesão à INDE que pode ser feito pelo sítio. 

Também existe programas de treinamento e mais de dez instituições já estão avançadas 

neste processo. 

• Martim Cavalcanti questionou como está sendo feita a disseminação no Governo e se 

está sendo apresentada nos ministérios. Marcia Quintslr respondeu que houve reunião 

com os secretários executivos de diversos ministérios para estimular adesões e que é 

importante mobilizar as instâncias superiores como as técnicas também. 

• Miriam Chaves entende que é importante integrar a divulgação da INDE e da INDA e 

que a demanda por informações é muito alta. Citou exemplo de que a Presidenta Dilma 

sempre pede que as políticas públicas sejam mostradas espacialmente. Tem que ter 

esforço para migrar as informações para a INDE e abandonar o Google Maps e outros 

similares. 

• Claudio Stenner mostrou várias funcionalidades do visualizador e disse que a ferramenta 

não tem como objetivo responder todas as perguntas, mas tem potencial para servir de 

ponto de partida para estudos mais específicos. 

• Martim Cavalcanti falou da importância de fazer apresentação e treinamento para o 

Banco do Nordeste do Brasil – BNB. Quanto mais usuários, maior a potencialidade da 

ferramenta. 

• Marcia Quintslr entende que a INDE é uma instância estratégica governamental, citando 

como exemplo o mapeamento do trabalho infantil para gerar políticas focalizadas para 

enfrentar o problema. Ainda segundo Marcia, no Comitê de Estatísticas Sociais estão 

catalogadas mais de quarenta bases de dados que podem gerar milhares de indicadores 

para a INDE. 

• Para Fernando Meressi o caminho a ser seguido é o de sensibilizar quem tem as 

informações para aumentar o uso da INDE. 

• Luís Otávio Farias questionou se as instituições são responsáveis por fazer o upload de 

suas informações. Claudio Stenner respondeu que as instituições de maior porte são 

responsáveis por todo o processo. 

• Herton Araújo questionou qual a menor unidade territorial. Claudio Stenner disse que 

tem dados até mesmo em nível de aglomerados subnormais. Zélia Bianchini ressaltou 

que o nível geográfico depende da origem do dado, se por censo ou amostra. 

 

 

 INDA (Infraestrutura Nacional de Dados Abertos) 

• Miriam Chaves apresentou a Infra Estrutura Nacional de Dados Abertos – INDA (Anexo 

3), que é o conjunto de padrões, tecnologias, procedimentos e mecanismos de controle 

necessários para atender às condições de disseminação de dados abertos. O acesso pode 

ser feito pelo portal de dados abertos (www.dados.gov.br). 

• Os metadados possuem links que apontam para a pesquisa. Está sendo elaborado um 

projeto em convênio com a UFRJ e UnB para uma ferramenta de buscas semânticas, 

mas ainda não está pronto. 

• Miriam Chaves mostrou que com os dados os usuários podem construir seus próprios 

aplicativos e disponibilizá-los na página da INDA. Destacou ainda que são 

disponibilizados cerca de quarenta terabites para INDA e INDE. 

• Maria Emília Veras questionou como é feita a atualização do portal. Miram Chaves 

respondeu que como são links, a atualização é feita de forma automática. 

• Herton Araújo demostrou preocupação com a possibilidade de aplicativos desenvolvidos 

por usuários serem disponibilizados no sítio, uma vez que estes podem ter erros, ou 

mesmo induzir outros usuários a interpretações erradas. Esta página tem a chancela do 

Governo. Miriam Chaves respondeu que a responsabilidade é de quem faz e tem que ter 

http://www.dados.gov.br/


nota dizendo que não é oficial do Governo. Acrescenta a necessidade de ter um comitê 

para avaliar este item. 

• Miriam Chaves concluiu mostrando que o desafio é a integração de catálogos da INDE e 

INDA, além disto, a adoção do SDMX seria boa para ambas. 

• Marcia Quintslr também entende que deve haver integração da INDE com a INDA e que 

se deve evitar duplicação de esforços. 

 

 

 Implantação da LAI (Lei de Acesso à Informação) no IBGE 

• Zélia Bianchini apresentou como o IBGE está implantando a Lei de Acesso à 

Informação – LAI para seus dados (Anexo 4). 

• Segundo Zélia, mesmo o acesso à informação se tornando regra e o sigilo exceção, a 

LAI não revoga leis específicas de sigilo da informação que permanecem válidas. 

• Citou o Art. 13 do Decreto 7.724, de 16/05/2012 que regulamenta a LAI. Neste artigo, 

são listados os casos que não serão atendidos os pedidos de acesso à informação: I – 

genéricos; II – desproporcionais ou desarrazoados; ou III – que exijam trabalhos 

adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço 

de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade.  

• A LAI não impactou muito o IBGE, pois já fazia divulgação proativa de suas 

informações (transparência ativa).  

• Foi criado um Serviço de Informações ao Cidadão – SIC. 

• Citou a Lei Nº 5.534, de 14/11/1968 sobre a obrigatoriedade de prestação de 

informações e sigilo estatístico. 

• As Informações em preparo são consideradas como indisponíveis. No caso de cadastros 

e registros administrativos – interpretação de informação resguardada pelo sigilo, por 

derivação – pois a partir dos registros pode chegar ao informante. 

• Até hoje foram feitos cento e noventa pedidos, dos quais cento e vinte e cinco já foram 

atendidos. O número de pedidos está aumentando e é um problema não trivial classifica-

los para encaminhar a unidade responsável. 

• Anastassia Borborema informou que o Ministério da Previdência Social foi um dos 

primeiros a disponibilizar dados na internet, desde 1992. Os pedidos sempre aumentam, 

mas por enquanto todos estão sendo respondidos sem grandes problemas. Cada 

coordenação geral do ministério tem um endereço para contato. 

• Ricardo Fabrino disse que o MEC vem enfrentando menos problemas que o esperado. 

Citou que há pedidos desarrazoados. Diferentemente do IBGE que faz pesquisas 

individualizadas, o MEC tem registros administrativos que têm que ser informados. 

• Júnia Quiroga informou que a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação – SAGI 

do MDS já disponibilizava microdados e sumários executivos na internet. Alguns 

pedidos mostraram que as informações não estavam dispostas da melhor maneira, o que 

se mostrou positivo para sua reorganização na internet. Há problemas internos como a 

existência de duas páginas paralelas e funcionários contratados que divulgam o que 

ainda não está fechado. Entende que só devem ser divulgados microdados e relatórios 

executivos e finais. 

• Maria Emília Veras disse que não houve muitos problemas no Ministério do Trabalho e 

Emprego. Se a demanda é do próprio trabalhador não tem problemas. Não tinha se 

atentado ao item do Art. 13 sobre informações que necessitam de trabalhos adicionais. 

• Renan Dourado informou que a LAI mudou pouca coisa no INEP, pois estavam 

avançados na transparência ativa. O instituto está procurando desenvolver novas 

ferramentas para facilitar o acesso dos usuários. 

• Miriam Chaves relatou que o Ministério do Planejamento é o quarto órgão mais 



demandado por pedidos de informação. Tem tomado cuidado para entregar apenas 

informações concluídas. Há problemas com relatórios de auditoria que não são apenas 

factuais, mas apresentam juízo de valor. 

• Luís Otávio Farias disse que como coordenador do Censo SUAS do MDS, notou que a 

LAI trouxe mais visibilidade a estes dados, sendo benéfica neste ponto. Entretanto, há 

dados sobre instituições privadas que ofertam serviços públicos e que não sabe como 

proceder. Por enquanto está limitando o acesso. Maria Emília Veras relatou que 

enfrentou problemas semelhantes no MTE e que repassa estes casos para a Consultoria 

Jurídica do ministério e decide de acordo com sua resolução. 

• Marcia Quintslr entende que o problema é complexo e que a saída seja limitar algumas 

informações. Informou que o IBGE está investindo em uma classificação de atividades 

estatísticas para melhorar o acesso ao site. 

 

 

 REES (Reunião Especializada de Estatísticas do MERCOSUL) 

• Marcia Quintslr fez apresentação sobre a Reunião Especializada de Estatísticas do 

MERCOSUL – REES (Anexo 5), cujo objetivo principal é elaborar um Plano 

Estratégico Estatístico do MERCOSUL que permita a adoção de um Sistema Estatístico 

Harmonizado no âmbito do bloco. 

• Destacou que esta instância é importante para entrar na vertente do atendimento a 

demandas internacionais. 

• A presidência pro tempore, no segundo semestre de 2012, está sendo exercida pelo 

Brasil. O próximo encontro será no Rio de Janeiro com o Seminário MERCOSUL no 

dia 21 de novembro de 2012 e o V Encontro nos dias 22 e 23 de novembro de 2012. 

Para o seminário, é esperada a participação dos diversos ministérios, bem como dos 

representantes dos grupos do MERCOSUL e dos representantes do Comitê de 

Estatísticas Sociais. 

• Está em andamento o inventário de operações estatísticas do MERCOSUL, que busca 

armazenar o conteúdo das estatísticas produzidas pelos países membros do Bloco para 

futura base de dados Regional que compreenda o inventário de todas as operações 

estatísticas nacionais de diferentes setores: Social, Econômico, Ambiental. Estas bases 

não devem ser apenas do IBGE, mas de todos os ministérios produtores de operações 

estatísticas. 

• Segundo Marcia Quintslr, o IBGE tentou convencer a REES a usar o padrão de 

metadados do IBGE, mas devido ao período de transição por qual passava o IBGE, não 

obteve êxito. Martim Cavalcanti lamentou que o padrão brasileiro não fosse adotado e 

citou que no Grupo de Monitoramento Macroeconômico – GMM o nosso padrão foi 

escolhido. 

• Renan Dourado mencionou que muitas vezes tem que responder a mesma demanda para 

diferentes instâncias, que não se falam. Citou o exemplo do INEP e MDS que 

participam de grupos do MERCOSUL sobre educação e pobreza, respectivamente. 

Marcia Quintslr respondeu que o MERCOSUL cria representações de cada tema 

separadamente. O tema Estatística, tratado pela REES, vem no sentido de juntar e 

harmonizar estes dados. Nem todos os temas têm grupos organizados, mas as estatísticas 

servem para todos. 

• Marcia Quintslr concluiu dizendo que o retrabalho é muito ruim, principalmente para 

instituições com maior volume de trabalho. Neste sentido, também está sendo criado o 

Comitê de Estatísticas Econômicas. É preciso fazer um esforço para acabar com esta 

replicação de trabalho. 

 

 

 



 SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) 

• Zélia Bianchini fez apresentação sobre o Statistical Data and Metadata eXchange – 

SDMX (Anexo 6), que é esforço de diversas organizações internacionais para armazenar 

dados agregados e seus metadados. Permite a interoperabilidade e a produção 

automatizada, processamento e troca de dados e arquivos de metadados SDMX entre 

organizações nacionais e internacionais de estatística. 

• É recomendação pela Comissão de Estatística das Nações Unidas como padrão preferido 

para troca de dados e metadados. 

• O IBGE está fazendo um estudo para sua implementação. 

• Martim Cavalcanti questionou se há um cronograma. Zélia Bianchini respondeu que não 

é um processo trivial e que depois de fazer um piloto vai ter uma melhor ideia de 

quando será fechado 

• Futuramente haverá uma integração entre o Banco Multidimensional de Estatísticas – 

BME do IBGE com o padrão internacional Data Documentation Initiative – DDI. 

Também haverá adequação dos metadados do padrão SDMX ao Banco de Metadados 

para a geração do padrão via SIDRA (banco de dados agregados do IBGE). 

• Mais detalhes sobre o SDMX podem ser vistos na página www.sdmx.org. 

• Miriam Chaves questionou se o padrão SDMX será apenas para os novos, pois para 

aqueles que já informaram seus dados e metadados seria muito complicado. Marcia 

Quintslr lembrou que o SDMX é para dados agregados e que seria importante fazer um 

pequeno piloto com indicadores com dimensão geográfica com o padrão SDMX. 

Claudio Stenner disse que vai fazer este teste para ver as dificuldades. 

• Marcia Quintslr sugeriu identificar uma linha de interesse para fazer este exercício. 

Claudio Crespo citou o exemplo da PeNSE para fazer cruzamento com dados das 

escolas que serviram de cadastro. 

• Zélia Bianchini disse que um primeiro exercício seria feito com indicadores apenas do 

IBGE, mas que depois teriam de ser usados indicadores de outros órgãos. 

• Marcia Quintslr ressaltou que as organizações internacionais frisam a importância de 

migração para o padrão SDMX. 

• Ricardo Fabrino entende que o Comitê ainda não cumpriu o dever harmonizar os dados 

de suas instituições. Antes de fazer exercícios com o SDMX deveria concentrar esforços 

em identificar as coincidências das bases do Comitê e também na construção de 

indicadores, pois além de produtoras as instituições também são consumidoras de 

estatísticas. 

• Marcia Quintslr encerrou afirmando que o longo tempo de existência do Comitê de 

Estatísticas Sociais é uma virtude e é importante conhecer trabalhos como os da INDE e 

INDA para ver em que sentido os trabalhos vão avançar. 

http://www.sdmx.org/
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Agenda 

 

 

 

10:00 às 11:00 

Apresentação sobre a INDE (Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais) 

Claudio Stenner – Analista do IBGE 

 

11:00 às 12:00 

Apresentação sobre a INDA (Infraestrutura Nacional de Dados Abertos) 

Miriam Chaves – Diretora de Programa da Secretaria-Executiva do Ministério do Planejamento 

 

12:00 às 12:30 

Apresentação sobre a Implantação da LAI (Lei de Acesso à Informação) no IBGE 

Zélia Bianchini – Diretora de Pesquisas substituta do IBGE 

 

12:30 às 14:00 

Intervalo para o almoço 

 

14:00 às 15:00 

Apresentação sobre a REES (Reunião Especializada de Estatísticas do MERCOSUL) 

Marcia Quintslr – Diretora de Pesquisas do IBGE 

 

15:00 às 15:30 

Apresentação sobre o SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) 

Zélia Bianchini – Diretora de Pesquisas substituta do IBGE 

 



ANEXO 2 



A Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais - 
INDE

Claudio Stenner
Coordenação de Geografia do IBGE

Claudio.stenner@ibge.gov.br



SUMÁRIO 

-O que é a INDE
- Motivações e Benefícios
- Seus Pilares Fundamentais
- Questões relevantes no seu processo de 
construção (Decreto,  Plano de 
Ação,Lançamento, criação do geoportal, ...)
- Gestores da INDE
- Ciclos da INDE previstos
- Conteúdo de informações atual
- Comitê de Implantação da INDE



Propósito e definição da INDE

 Propósito -  catalogar, integrar e 
harmonizar dados e informações 
geoespaciais (IG) existentes nas 
instituições do governo brasileiro, 
produtoras e mantenedoras de IG, 

facilitando a sua localização, exploração e 
acesso para os mais diversos usos

Conjunto integrado de tecnologias, 
políticas, mecanismos e 

procedimentos de coordenação e 
monitoramento, padrões e acordos, 
necessário para facilitar e ordenar a 

geração, o armazenamento, o acesso, 
o compartilhamento, a disseminação e 

o uso dos dados geoespaciais de 
origem federal, estadual, distrital e 

municipal
Decreto 6.666/08



Motivações e benefícios da INDE

Benefícios da INDE
•Compartilhar  a Informação Geoespacial - IG 
inicialmente na administração pública, e depois por 
toda a sociedade 

•Uso nas atividades de planejamento para o 
desenvolvimento social, ambiental e econômico 
levando em conta a dimensão espacial da 
informação

•Subsidiar a tomada de decisões de forma mais 
eficiente e eficaz

•Garantir aos cidadãos o direito de acesso à IG 
pública para tomada de decisões
•Fácil acesso aos dados geográficos existentes
•Uso da IG disponibilizada em vários projetos

• Desde a década de 90 a construção das Infraestruturas de Dados Espaciais – IDEs 
vem sendo considerada uma ação essencial de boa governança tanto pelo Estado quanto 
pela sociedade, em diversos países 
•No Brasil esse esforço inicia-se em 2005 – pela Comissão Nacional de Cartografia - 
CONCAR        



PESSOAS
DADOS 

GEOESPACIAIS

Tecnologia

Políticas

Padrões         

Pilares da INDE



Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais - INDE

 Marco Legal – Decreto 6.666 – 27 de nov 
2008

 Plano de Ação – 27 de Maio de 2009

 Lançamento oficial -  em 8 de abril de 
2010

   O compartilhamento e disseminação dos 
dados geoespaciais e seus metadados é 
obrigatório para todos os órgãos e 
entidades do Poder Executivo federal e 
voluntário para os órgãos e entidades dos 
Poderes Executivos estadual, distrital e 
municipal (Art. 3)

www.inde.gov.br



G
estores da INDE (Decreto 6.666/08)



11 22 33

Infraestrutura de 
hardware, software, 
telecomunicações e 
instalações do DBDG – 
10 nós instalados

Infraestrutura de dados, 
metadados e serviços, 
implantada e operacional 

Celebração de acordos 
de compartilhamento

Ações de coordenação, 
políticas de dados e 
outras

Lançamento da INDE e 
do Portal SIGBrasil

Consolidação do DBDG 
no governo federal 

Extensão para os demais 
níveis de governo

Fortalecimento das 
dimensões organizacional 
e humana

Sedimentação de normas 
e padrões

Consolidação do papel da 
INDE – principal 
fornecedora de dados geo

Integração das IDE em 
diferentes níveis → INDE 
do local ao global

A INDE reconhecida por 
sua capacidade de 
contribuir para projetos 
transnacionais

Construir uma vez, usar 
muitas vezes! 



 Aplicações disponíveis

• Portal INDE: www.inde.gov.br
• Catálogo de Metadados

www.metadados.inde.gov.br
• Ferramentas de Visualização

 Dados e metadados disponíveis

• Metadados - 7. 580 / Instituições – 
(CEAG/UNB / ICA / MDS / MPOG / IBGE / 
MMA)

• Dados: 213 serviços WMS / Instituições 
– ( MDS / MPOG / IBGE / MMA/ CPRM)

INDE – Conteúdo Atual



Objetivo: promover ações para implantação da INDE, com base no seu Plano de Ação

Estágio: o CINDE conta com o apoio de GTs ( 139 membros - 32 instituições)

CONCAR

CINDE

Normas e Padrões

Dados e Metadados

Tecnologia

Capacitação

Divulgação

G
ru

po
s 

de
 

G
ru

po
s 

de
 

Tr
ab

al
ho

Tr
ab

al
ho

Gestão

Comitê para Implantação da INDE – CINDE



                      

O Uso da INDE na elaboração de Atlas



                      

Atlas integrado a INDE

Fontes:

•Dados publicados na INDE;
•Possibilidade de uso de informações de caracter privado;

Características Básicas

•Padronização das informações;
•Gerenciamento de uma única base de dados e metadados;
•Facilidade para atualizações;
•Grande interoperabiladade.
•Maior visibilidade do trabalho;



                      



                      



                      



                      



                      



                      



                      



                      



                      



                      



                      



                      



ANEXO 3 



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Infra Estrutura 
Nacional de Dados 

Abertos- INDA

Brasília, 09/05/2012



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Roteiro

• INDA
•Integração INDE – INDA
•Repositório Federado de Dados
•Plataforma de Gestão e Indicadores Dados Gov



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

As três leis dos Dados Abertos

• Se o dado não pode ser encontrado e indexado na 
web, ele não existe.

• Se não estiver aberto e em formato compreensível 
por máquina, ele não pode ser reaproveitado.

• Se algum dispositivo legal não permitir sua 
reaplicação, ele não é útil.

David Eaves
http://eaves.ca/2009/09/30/three-law-of-open-government-data/



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
Benefícios do acesso a 

informações em formato aberto
• Mais transparência sobre a ação governamental
• Respeitado o direito de acesso a informação (LAI)
• Estímulo ao acompanhamento de políticas públicas
• Empoderamento de novos atores
• Estímulo à melhoria de resultados do governo
• Facilita o uso de informações intra e entre esferas de governo 
• Melhor suporte à tomada de decisão do governo e avaliação 

do cidadão
• Novos mercados para TIC (economia criativa) 
• Estimulo a inovação e pesquisa



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

INDA - Infraestrutura Nacional de Dados Abertos
Conjunto de padrões, tecnologias, procedimentos e mecanismos de controle 

necessários para atender às condições de disseminação de dados abertos
Principais objetivos:
• Proporcionar a busca, o acesso, o reuso e cruzamento dos dados públicos 

de maneira simples e eficiente.
• Coordenar a padronização na geração, armazenamento, acesso e 

disseminação dos dados e informações de governo.
• Incentivar a agregação de valor e fomentar a colaboração com o cidadão na 

implementação de novos serviços.

Participantes  de mais de 30 instituições: governo (CGU, MCT, ...), 
universidades, sociedade civil (W3C, Transparência Hacker, ...)



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

INDA
• IN discutida em consulta pública e publicada em maio 2012

• Comitê gestor: MP, CC, MS, MCT, CGU,MDS, SAE, IBGE, 
Sociedade Civil, Academia

• Wiki participativa  aberta ao governo e ao cidadão http://wiki.
gtinda.ibge.gov.br

• Portal Dados Abertos dados.gov.br
– Desenhado e construído de forma participativa

– Catalogo de dados abertos governamentais 

– Disponibiliza estrutura manuais, cartilhas, arquitetura, APIs  para 
publicação de dados (mais de 1000 arquivos em 3 meses)

http://wiki.gtinda.ibge.gov.br/
http://wiki.gtinda.ibge.gov.br/
http://wiki.gtinda.ibge.gov.br/
http://wiki.gtinda.ibge.gov.br/
http://wiki.gtinda.ibge.gov.br/
http://wiki.gtinda.ibge.gov.br/
http://wiki.gtinda.ibge.gov.br/
http://wiki.gtinda.ibge.gov.br/
http://wiki.gtinda.ibge.gov.br/
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ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS 

Mapa de 
Expansão das 
Creches
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Desafio: Integração de Catálogos

Dados Geo – Dados Abertos
Metadados INDE – INDA

Dados Abertos – Dados Geo 
Metadados INDA – INDE 
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METADADO 
INDE

METADADO 
INDAAGENTE 

INTEGRADOR 
AUTOMATO

CATÁLOGO
DE DADOS/
METADADOS 
INDA

CATÁLOGO
DE DADOS/
METADADOS 
INDE

ARQUITETURA DE INTEGRAÇÃO DE METADADOS

WEB 
SERVICE

INDE INDA
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Diretrizes para Dados Abertos - MP
• Alavancar a publicação de dados nos órgãos do governo federal
• Disponibilizar em formato aberto os dados dos sistemas estruturantes
• Acesso público e gratuito, sem prévia identificação ou justificativa de uso;
• Respeitar padrões de interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-PING) e 

de acessibilidade (e-MAG);
• Garantir URL única e permanente;
• Disponibilizar tempestivamente os dados;
• Publicação na forma mais completa e granular possível, salvo restrições 

de confidencialidade e privacidade
• Estimular a interlocução entre sociedade e governo na implementação de 

dados aberto
• Promover o políticas de dados abertos nos estados e municípios



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOCadeia de disponibilização dos dados Cadeia de disponibilização dos dados 
governamentais abertosgovernamentais abertos

GovernoGoverno
GovernoGoverno

Fornecedores Fornecedores 
de Governode Governo

Adaptado de W3C Dados AbertosAdaptado de W3C Dados Abertos

Sociedade civilSociedade civil

CidadãoCidadão
Dados e Dados e 
ProcessosProcessos
PadronizadosPadronizados

GestãoGestão

Provedor         deProvedor         de
  tecnologiatecnologia
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MICRODADOs

INDICADORES
DADOS 

GEO 
(INDE)

POLÍTICAS PUBLICAS

DADOS ABERTOS (INDA)

Arquitetura de Dados 



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOArquitetura Proposta da SoluçãoRepositório Federado de Dados

Repositório
Federado

MP
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Publicação em formatos abertos a partir da necessidade 
de integração de dados governamentais sem ônus 
extra para os Orgãos

• Automatiza o processo de extração de dados de 
sistemas para disponibilizá-los à varias aplicações 
inclusive para geração em formato aberto

• Diminui o  esforço de criação e manutenção as rotinas 
de exportação

• Catalogo de esquemas de extração e metadados  

• Armazena dados facilitando a busca e o reuso; 

Repositório Federado de Dados (RFD)
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Plataforma de Gestão de Indicadores
•  Catalogo de indicadores com  mais de 1.500 series históricas sobre a 
ação governamental  e  do Sistema Estatístico Nacional
•  Disponibilização em formatos abertos Xml, Jason de dados, 
metadados e arvores classificatórias
• Adoção de Padrão de metadados e protocolo de transporte de 
indicadores estatísticos (SDMX – OCDE, BID, FMI, BIS, IBGE, ..)
•Processos automáticos de disponibilização de dados em código
• Armazenamento, em URLs persistentes
• Catálogo, identificação e uso de indicadores do Sistema Estatístico 
Nacional (guardo metadados, e manutenção dos dados na origem)
•Disponibilização de formas de visualização: gráficos, painéis, mapa, ...



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOPlataforma de Gestão de Indicadores 

USO  /
VISUALIZAÇÕES

Paineis

Gráficos e Mapas

Sistemas
Estruturantes

Sistemas
Setoriais

INTEGRAÇÕES E
COLETA DE DADOS

PGI
Indicadores

RFD

FONTES

No Alvo

Sistema
Estatítico Nacional

INDA INDE
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Indicadores Chave - Exemplo

Expectativa 
de Vida – 

Impactos no 
curto prazo

Mortalidade 
Infantil

Gravidez de 
Risco

Doenças 
Congênitas

Pós-parto

Homicídio de 
Jovens

...

...

...

• Rede Cegonha Acompanhar no âmbito municipal 
os casos de Gravidez de Risco (ex: Mãe acima de 
35 anos, mãe usuária de drogas, mãe adolescente, 
etc.). 

• Meta-Meio: Garantir que nestes  casos sejam 
feitos pelo menos 6 pré-natais

•  

•  

•  

•  

Meta-Fim: Índice de 
Mortalidade Infantil de 
1 dígito.
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Arvore de Indicadores - BSM

BSM

Transferencia 
de Renda

N. Famílias
em extrema 
pobreza 
incluídas no BF

N. de  familias 
Bolsa Verde 

Inclusão 
Produtiva Índice de 

escolaridade 
das mulheres

N. Vagas em 
cursos 
Profissional.

N. Matriculas
 

...

•  

Meta-Fim: 16 mi de  
pessoas saem da EP

Programas Temáticos PPA

•Bolsa Família

•Biodiversidade
...

•Educação Prof. e Tecnológica

•Educação Prof. e Tecnológica

•Aperfeiçoamanto do Sistema Único de 
Assistência de Saúde (SUS)

•Educação Básica

•Energia Elétrica

Acesso a 
Serviços
Acesso a 
Serviços

N. Consultas 
Saúde Infantil 
N. Consultas 
Saúde Infantil 

...

N. Ligações LPT
 

OBS: Indicadores com 
recorte territorial e de 
renda
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Quais elementos 
devem compor o 

Monitoramento do 
Plano Brasil Sem 

Miséria?

Programa Biodiversidade
Meta: Remunerar 70 mil famílias em 
situação de extrema pobreza pela 
prestação de serviços de conservação de 
recursos naturais no meio rural.

Programa Energia Elétrica
Meta: Atender integralmente a população 
assistida pelo Programa Brasil Sem Miséria, 
através do Luz para Todos e 
Universalização.

Prog.  Educação Prof. e Tecnológica
Meta: Ampliar a oferta de cursos de 
profissionalização articulados com elevação 
de escolaridade para mulheres em situação 
de vulnerabilidade social.

Programa Bolsa Família
Meta: Incluir 800 mil famílias em extrema 
pobreza no Bolsa Família.

Programa Bolsa Família
Meta: Identificar e incluir as famílias de 
baixa renda no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal.

Programa Seg. Alimentar e Nutricional
Meta: Atender 142.100 agricultores 
familiares, povos indígenas e comunidades 
tradicionais em situação de vulnerabilidade, 
fomentando atividades produtivas diversas.

Programa Seg. Alimentar e Nutricional
Meta: Ampliar o número de agricultores 
familiares participantes do Programa de 
Aquisição de Alimentos para 450 mil, 57% 
dos agricultores participantes do PRONAF.

Programa Seg. Alimentar e Nutricional
Meta: Implantar 1.200 sistemas coletivos 
dessalinizadores de água em comunidades 
rurais.

Programa Seg. Alimentar e Nutricional
Meta: Universalizar o acesso à água para 
consumo humano, atendendo a 730 mil 
famílias da zona rural do semiárido, 
inscritas no CadÚnico.

Programa Agricultura Familiar
Meta: Distribuir sementes para 220 mil 
famílias no âmbito do Plano Brasil sem 
Miséria.

Programa Agricultura Familiar
Meta: Contratação de serviços de 
Assistência Técnica a 203 mil famílias de 
agricultores e 50 mil assentadas de reforma 
agrária no âmbito do BSM.

Programa Reforma Agrária
Meta: Conceder Crédito Fomento à 50 mil 
famílias assentadas no âmbito do Plano 
Brasil sem Miséria.

Programa Resíduos Sólidos
Meta: Incrementar 100 redes de 
comercialização 

Programa Resíduos Sólidos
Meta: Viabilizar infraestrutura para 280 mil 
catadores

Programa Resíduos Sólidos
Meta: Capacitar e fortalecer a participação 
na coleta seletiva de 60 mil catadores

Sistema Estatístico Nacional
Indicador: Proporção de Analfabetos no 
Cadastro Único de Programas Sociais 
(CadUnico).

Sistema Estatístico Nacional
Indicador: Saldo de Ocupação no Mercado 
de Trabalho Formal (CAGED).

Sistema Estatístico Nacional
Indicador: Número de Alunos do 
Programa Brasil Alfabetizado.

Ex. Agenda de 
Monitoramento do 

Plano Brasil Sem 
Miséria no PPA

PP
A

O
ut

ra
s 

Fo
nt

es
PPA - Brasil Sem Miséria
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Painel de Indicadores SOS Emergência -  Miguel Couto/ RJ
Dados do senso diário - mar 2012 

LEGENDA
               Capacidade Operacional (leitos de observação na Urgência)  ou valores da média do mês anterior 
  texto   Indicadores que só serão coletados com implantação dos módulos Totvs ou adaptações (gráficos ilustrativos 
               Adequado  ,        Atenção         Preocupante:  Carimbos relativos a faixas de valores ainda em discussão  com MS
                Tendência em relação ao valor médio do mês anterior.  Verde-desejável, Vermelho-indesejável, Cinza – sem juízo de valor 

Nº pacientes classificados com  atendimento médico

Nº pacientes em observação após 24h % pacientes em observação após 24h / total 

% pacientes em observação / classificadosNº de pacientes em observação

% pacientes c. atendimento médico /classificados

Nº de óbitos após 24 hNº pacientes acolhidos e classificados

Nº pacientes atendidos por 
classificação de  risco

Tempo médio de espera  entre a chegada e o 
atendimento médico por classificação de risco

Mar 2012
93

Mar 2012
344

Mar 2012
270

Mar 2012
23%

Mar 2012
36%

Mar 2012
77

Mar 2012
79%

Mar 2012
3,8

Fonte: Formulário NAQH/Hospital, MS

Painel de Monitoramento – Miguel Couto



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO   Cobertura de Agentes comunitários de Saúde
 Aplicação LOD, Karin Breitman, PUC/RJ



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO   Cobertura de Agentes comunitários de Saúde
 Aplicação LOD, Karin Breitman, PUC/RJ DBpedia

Geonames

Renda per capita

Nomes 
geo

Agente 
Comunitário

de Saúde

Dados 
Gov



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO    Meshup DadosGov(Br) Dados.gov (USA)
        Puc/RJ

% Pobreza extrema 
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Colaboração Governo, Academia, Sociedade

UFRJ, UFES e PUC-Rio

Diretrizes  Metodológicas

Publicação Consumo

Visualização, Geo

Tratamento Semântico

Colabo-Colabo-
raçãoração

Adaptado do projeto Se Liga (UFRJ,PUC,UFES)Adaptado do projeto Se Liga (UFRJ,PUC,UFES)
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Transparência Ativa: a lei estabelece que informações de interesse 
coletivo devem ser divulgadas pelos órgãos, proativamente, 
independentemente de solicitações. 

O art. 8°da Lei prevê um rol mínimo de informações que os órgãos e 
entidades públicas devem obrigatoriamente divulgar na internet.

Dados Abertos

art. 8°, parágrafo 3°:

“II    possibilitar  a  gravação  de  relatórios  em  diversos  formatos  
eletrônicos,  inclusive  abertos  e  não proprietários, tais como planilhas e 
texto, de modo a facilitar a análise das informações; “

“III    possibilitar  o  acesso  automatizado  por  sistemas  externos  em  
formatos  abertos,  estruturados  e legíveis por máquina;”

Lei de Acesso a Informação (LAI) n.12.527/11
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Estratégia Incremental -LAI
Metas
• Open Government Partnership (OGP): Inda,  SICONV 
• Dados de sistemas estruturantes 

– LAI Transparência ativa:  Pessoal (SIAPE), Contratos (SIASG, Compras Net), programas e 
ações PPA e LOA (SIOP), SIORG

– PAC, Passagens (SCDP), Estatais (SIEST)
• Plataforma de integração de dados do governo (demandas intra-gov, RFD)

Instrumentos
• Elaboração de ontologias para os domínios das ações de governo (orgãos, 

obras, pessoas, contabilidade pública, ...)
• Desenvolvimento de extratores, catálogos, repositórios de dados, 

esquemas de geração e serviços em dados abertos
• Desenvolvimento de aplicações para visualização de dados públicos
• Estímulo à capacitação para disponibilizar conhecimento para governo e  

sociedade sobre uso de dados abertos
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Casa Civil,  Gab-PR, SRI-PR, 
CGU
MCT
MEC
MDS
SERPRO
Dataprev
Universidades (UFRJ, PUC/RJ, Unirio, UFES, ...)
CGI, W3C

Parceiros
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Obrigada
miriam.chaves@planejamento.gov.br



ANEXO 4 



 

A implantação da Lei de Acesso à Informação 
Pública pelo IBGE

Zélia Magalhães Bianchini 
Diretora de Pesquisas Substituta 

Reunião ampliada do Comitê de Estatísticas Sociais 
Brasília, 28.08.12



Lei de Acesso à Informação 

• Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (LAI)
 dispõe os procedimentos a serem observados pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com 
o fim de garantir o acesso às informações

• Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012
 regulamenta a Lei nº 12.527



Princípio Fundamental

• Todas as informações produzidas ou custodiadas pelo 
poder público e não classificadas como sigilosas são 
públicas e devem ser acessíveis a todos os cidadãos.

• A LAI não revoga leis específicas de sigilo da 
informação que permanecem válidas.

O acesso à informação é a regra. 
O sigilo é a exceção.



Diretrizes
• É dever do Estado garantir o direito de acesso à 

informação;

• A publicidade é o preceito geral e o sigilo a exceção;

• A informação deve ser franqueada de forma ágil, 
transparente, clara e de fácil compreensão;

• A divulgação de informações de interesse público 
independe de solicitações;

• O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou 
conceder o acesso imediato à informação disponível; 
e

• A gestão da informação deve ser transparente e 
propiciar o amplo acesso.



Pontos Principais
• Novas regras para a classificação de documentos e 

informações e para os graus de sigilo.

• Divulgação proativa de informações, com a 
disponibilização na internet, independentemente de 
requisição. (Transparência ativa)

• Criação do Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, 
para o atendimento a requisições. (Transparência 
passiva)

• Estruturação de procedimentos e instâncias recursais 
em caso de negativa de acesso.

• Responsabilização dos órgãos, entidades e agentes 
públicos.

• A CGU é o órgão de controle e de recurso.



Decreto 7.724, de 16/05/2012
• Art. 13. Não serão atendidos pedidos de acesso à 

informação:
– I - genéricos;
– II - desproporcionais ou desarrazoados; ou
– III - que exijam trabalhos adicionais de análise, 

interpretação ou consolidação de dados e 
informações, ou serviço de produção ou tratamento 
de dados que não seja de competência do órgão ou 
entidade.



Decreto 7.724, de 16/05/2012
• Art. 17. Caso a informação esteja disponível ao 

público em formato impresso, eletrônico ou em outro 
meio de acesso universal, o órgão ou entidade deverá 
orientar o requerente quanto ao local e modo para 
consultar, obter ou reproduzir a informação.

• Parágrafo único. Na hipótese do caput o órgão ou 
entidade desobriga-se do fornecimento direto da 
informação, salvo se o requerente declarar não dispor 
de meios para consultar, obter ou reproduzir a 
informação.



IBGE - Estruturação legal

1. R.CD para a criação do SIC.

2. Normas de Serviços, de todas as áreas do IBGE, para 
definição de responsabilidades na prestação de 
informações.

3. Adequação dos arquivos divulgados na Internet aos 
formatos abertos definidos pelo ePing.

4. Página na Internet para atender a transparência ativa, 
organizada segundo orientação da CGU.

5. Estruturação do “Manual de Atendimento do SIC”.



Legislação (obrigatoriedade  de prestação de 
informações e sigilo estatístico – Lei Nº 5.534, de 
14.11.68)

• Art 1º.  Toda pessoa natural ou jurídica de direito 
público ou de direito privado que esteja sob a 
jurisdição da lei brasileira é obrigada a prestar as 
informações solicitadas pela Fundação IBGE  para a 
execução do Plano Nacional de Estatística (Decreto-lei 
número 161, de 13 de fevereiro de 1967, artigo 2º, 
§2º).

• Parágrafo único.  As informações prestadas terão 
caráter sigiloso, serão usadas exclusivamente para 
fins estatísticos, e não poderão ser objeto de certidão, 
nem, em hipótese alguma, servirão de prova em 
processo administrativo, fiscal ou judicial, excetuado 
apenas, no que resultar de infração a dispositivos 
desta lei.



Atendimento IBGE

• Informações em preparo são consideradas como 
indisponíveis.

• Toda produção de informações estatísticas do IBGE 
amparada na Lei específica de sigilo da informação 
individualizada.

• No caso de cadastros e registros administrativos – 
interpretação de informação resguardada pelo sigilo,  
por derivação – pois a partir dos registros pode 
chegar ao  informante 

• Não se aplica novas regras para a classificação de 
informações estatísticas e para os graus de sigilo 
(independente de prazo).

•  



Serviços de Atendimento do IBGE

Com a LAI, o Cidadão passou a ter, a partir de 
16.05.2012, mais caminhos de atendimento no IBGE:

•  Serviços de Atendimento atualmente oferecidos 
pelo IBGE de Biblioteca, Livraria, Atendimento 
telefônico e por correspondência

•  Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), no 
IBGE, a Av. Franklin Roosevelt, 166 Térreo - Rio de 
Janeiro/RJ

•  e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de 
Informações ao Cidadão)
http://www.acessoainformacao.gov.br



Serviços de Atendimento



Serviços de Atendimento
Referência à LAI no Portal do IBGE
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Reunião Especializada de Estatística do 
Mercosul 

REES 

Marcia Quintslr 
Diretora de Pesquisas - IBGE  

Reunião do Comitê de Estatísticas Sociais 
 

Brasília, 28 de agosto de 2012 



Reunião Especializada de Estatística do Mercosul 
REES 

 
•  O Grupo Mercado Comum, como órgão executivo do Mercosul,  através da 

Resolução 14/10 de 9 de abril de 2010 criou a Reunião Especializada de 
Estatística do Mercosul – REES. 

•  A Presidência Pro Tempore, no segundo semestre de 2012, está sendo exercida 
pelo Brasil. 

•  Representantes governamentais que coordenam os Sistemas Estatísticos 
Nacionais dos Estados membros. 
•  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Brasil 

•  Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, Argentina 

•  Instituto Nacional de Estadística, INE, Uruguay 

•  Instituto Nacional de Estadística, INE, Venezuela 

 

 

 



Reunião Especializada de Estatística do Mercosul 
REES 

 Objetivo Principal: 
•  Elaborar um Plano Estratégico Estatístico do Mercosul que permita a adoção de 

um Sistema Estatístico Harmonizado no âmbito do bloco. 
Objetivo Gerais: 

•  Fomentar a coordenação com os Institutos Nacionais de Estatística dos estados 
membros com a finalidade facilitar a adoção de políticas públicas no Mercosul; 

•  Criar um sistema de fácil acesso para os usuários para armazenamento de 
informação existente; 

•  Melhorar e ampliar os procedimentos para controlar a qualidade dos dados 
estatísticos; 

•  Gerar metodologias comuns e potencializar o uso de nomenclaturas e códigos 
equivalentes para alcançar num menor prazo possível um sistema estatístico 
harmonizado que forneça estatísticas comparáveis; 

•  Melhorar a formação técnico-profissional da equipe estatística do setor público 
gerando programas de formação contínua. 

 
 

 



Reunião Especializada de Estatística do Mercosul 
REES 

 
 

Organização e Forma de Trabalho: 

•  A REES organiza reuniões de trabalho nas quais participam os 
profissionais e técnicos dos Estados membros, para tratar de questões 
específicas. Também, realiza atividades para aperfeiçoar os processos de 
trabalho e produtos estatísticos desenvolvidos no âmbito do Mercosul. 

Temas Relacionados: 

•  Estatísticas demográficas e sociais; 

•  Estatísticas meio ambiente; 

•  Estatísticas econômicas; 

•  Processos e infraestrutura estatística. 

 
 

 



Reunião Especializada de Estatística do Mercosul 
REES 

 
Antecedentes sobre harmonização das estatísticas de Argentina, Brasil, Paraguai e 
Uruguai: 

•  Harmonização da estatísticas de trabalho e distribuição entre os países do 
Mercosul; 

•  Harmonização da medições dos conceitos relacionados com trabalho e 
rendimento nas pesquisas domiciliares sobre o mercado de trabalho; 

•  Medição da pobreza nos países do Mercosul – Uma proposta de 
harmonização; 

•  Classificação de Atividades Econômicas Mercosul – CAEM; 

•  Class i f icação de At ividades Econômicas para Pesquisas 
Sociodemográficas – CAES Mercosul 1.0; 

•  Conjunto mínimo de indicadores padrão de qualidade a serem aplicados 
no Mercosul. 

 
 

 



Reunião Especializada de Estatística do Mercosul 
REES 

 
Atividades: 
♦  Reunião Especializada de Estatística do Mercosul 

•  I Encontro - Dezembro de 2010, Rio de Janeiro, Brasil 

•  II Encontro - Março de 2011, Assunção, Paraguai 

•  III Encontro - Dezembro de 2011, Montevidéu, Uruguai 

•  IV Encontro - Abril de 2012, Buenos Aires, Argentina 

♦  Reuniões da Comissão Permanente de Contas Nacionais 

•  I Reunião, Novembro/Dezembro de 2011, Montevidéu, Uruguai 

•  II Reunião, Maio de 2012, Buenos Aires, Argentina 

♦  Grupos de Trabalho: 

•  1) Contas Nacionais; 2) Transporte Rodoviário de Mercadorias;                 
3) Trabalho; 4) Classificações e Nomenclaturas. 

 



Reunião Especializada de Estatística do Mercosul 
REES 

 
Atividades: 
♦  Inventário de Operações Estatísticas no Mercosul 
Objetivo: 

•  Armazenar conteúdo das estatísticas produzidas pelos países membros do 
Bloco para futura base de dados Regional que compreenda o inventario de 
todas as operações estatísticas nacionais de diferentes setores: Social, 
Econômico, Ambiental. 

Parceria: 

•  Institutos Nacionais de Estatísticas e Órgãos Governamentais produtores 
de informações dos países membros do Mercosul. 

Ficha Técnica de Operações Estatísticas 

Orientações para preenchimento 

 



Reunião Especializada de Estatística do Mercosul 
REES 

 
Atividades: 
De acordo com a recomendação da IV REES por ocasião da realização dos 
encontros será realizado um seminário com Institutos Nacionais de Estatística e  
Órgãos Governamentais produtores de informações dos países do Mercosul,   
com o objetivo de fortalecer e ampliar a visibilidade do trabalho realizado na 
REES. 

Para tanto, o IBGE com o apoio do Departamento do Mercosul do Ministério das 
Relações Exteriores, está organizando o referido seminário, esperando contar com 
a participação dos diversos Ministérios, bem como com os representantes do 
Comitê de Estatísticas Sociais. 

♦  Próximo Encontro Rio de Janeiro, Brasil 

•  Seminário Mercosul - 21 de Novembro de 2012 

•  V Encontro – 22 a 23 de Novembro de 2012 

 



ANEXO 6 

 



 

Statistical Data and Metadata eXchange (SDMX) - 
intercâmbio de dados e metadados estatísticos

O Censo Demográfico de 2010 e as novas 
pesquisas do IBGE

Zélia Magalhães Bianchini 
Diretora de Pesquisas Substituta 

Reunião ampliada do Comitê de Estatísticas Sociais 
Brasília, 28.08.12



Padrões Internacionais de Interoperabilidade

• Padrão DDI - Data Documentation Initiative

• Padrão SDMX – Statistical Data and Metadata eXchange 



Statistical  Data and Metadata Exchange 

• Iniciativa internacional
• Organizações envolvidas:

• FMI
• Eurostat
• World Bank Data Group
• UN Statistical Division
• European Central Bank
• Bank for International Settlements
• Organisation for Economic Co-operation and Development

• Processos eficientes para troca e compartilhamento de dados e 
metadados

• Modelo de informações, formatos,  guias de conteúdo e arquitetura 
de TI

• Reconhecido pela ISO (Versão 1.0 - ISO/TS 17369:2005)
• Versão Atual: SDMX 2.1



Statistical  Data and Metadata Exchange 

• Consiste em normas técnicas e diretrizes estatísticas, juntamente com 
uma infraestrutura de serviços e ferramentas de TI

• Permite uma maior harmonização dos processos estatísticos, reduz a 
intervenção manual e garante a padronização de metadados 
estatísticos, aplicações de TI e infraestrutura de TI 

• Abre o caminho para a interoperabilidade e para a produção 
automatizada, processamento e troca de dados e arquivos de 
metadados SDMX entre organizações nacionais e internacionais de 
estatística.



Statistical  Data and Metadata Exchange - SDMX

• Dados e metadados sempre juntos 
• Informação imediatamente compreensível e útil

• Quando usar? 
• Recomendado para dados agregados
• Interoperabilidade: aplicado às fases do compartilhamento de dados 

entre as instituições



Statistical  Data and Metadata Exchange 

• Progresso considerável nos últimos dez anos 
• Acordo entre as sete organizações patrocinadoras em 2001;
• Memorando de Entendimento emitido em 2007; 
• Criação de Grupos de Trabalho (Grupo de Trabalho de Normas 

Técnicas do SDMX e Grupo de Trabalho de Estatística do SDMX) 
com a participação global estabelecida em 2011;

• Desenvolvimento de padrões: Normas Técnicas SDMX 2.0 
aprovadas em 2005; Diretrizes de conteúdo lançadas em 2009; 
Padrões Técnicos do SDMX – versão 2.1, lançados em 2011;

• Recomendação pela Comissão de Estatística das Nações Unidas, 
de 2008, do SDMX como padrão preferido para troca de dados e 
metadados; 

• Criação de programas de capacitação;  
• Organização de encontros regulares sobre SDMX;
• Três Conferências globais sobre SDMX

 SDMX Global Conference 2011,  2–4 May 2011, Washington, DC 



Padrão SDMX

Objetivos Iniciais

– Estabelecer contato com outros órgãos que estejam usando o 
padrão SDMX para troca de experiências sobre o assunto.

– Estudar a viabilidade e complexidade da implantação do padrão 
SDMX no IBGE.

– Construir um protótipo para disponibilizar um pequeno conjunto de 
dados agregados e seus metadados no formato SDMX
.

• SDMX no IBGE



Padrão SDMX

Etapas do Projeto

– Estudo para definição de um perfil SDMX para o IBGE.

– Análise e definição dos dados a serem utilizados para o protótipo 
SDMX do IBGE, que resultou na escolha dos dados usados no 
Factbook da OCDE.

–Disponibilização para a DI da fonte de dados enviada para a 
confecção do Factbook do OCDE.

–Definição da tabela de dados SIDRA necessária para a geração do 
arquivo no formato SDMX.

–Construção de um módulo SIDRA para a exportação dos dados no 
formato SDMX.

–Criação de uma área de download no SIDRA para os arquivos 
gerados pelo protótipo.

• SDMX no IBGE



Padrão SDMX

 Estudo e mapeamento dos metadados dos conceitos do Cross-
Domain Concepts e o Banco de Metadados Estatísticos;

 Elaboração de um documento, preliminar, comparativo entre o 
template SDMX - EuroStat e Banco de Metadados Estatísticos do 
IBGE;

 Implementação de um protótipo usando o Sistema de Metadados 
e o Sistema de Dados Agregados – SIDRA baseado nas 
informações do Country Statistical Profile – CSP da OECD;

 Contato com Sr. Trevor Fletcher e membros da OECD para 
desenvolvimento de um projeto piloto no IBGE.

• Atividades Realizadas no IBGE



Padrão SDMX

 Reformulação do modelo de dados do Banco de Metadados para 
contemplar os novos atributos de metadados para a geração 
desse padrão via Sistema de Dados Agregados - SIDRA;

 Projeto piloto de dados agregados para a OECD em formato 
SDMX, com indicadores de estatísticas econômicas de curto 
prazo (22 países). 

• Atividades em Andamento no IBGE



Padrão SDMX

• Protótipo de geração do padrão à OECD via SIDRA



DDI e SDMX - Trabalhos Futuros no IBGE 

• Integração com o Banco Multidimensional de Estatísticas – BME - 
(DDI);

• Adequação dos atributos de metadados das seções: Descrições dos 
arquivos, Descrições de variáveis e Recursos externos (instrumentos 
de coleta) do padrão DDI ao Banco de Metadados;

• Adequação dos metadados do padrão SDMX ao Banco de 
Metadados para a geração do padrão via SIDRA;

• Implementação de uma entrada de dados, via web, para   
cadastramento dos atributos dos metadados das duas seções iniciais 
do DDI (Descrição do Documento – identificação dos metadados e 
Descrição do Estudo – atributos);

• Desenvolvimento de serviços web visando a troca de dados e 
metadados entre instituições - DDI e SDMX.



http://www.sdmx.org
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