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Editorial

O Sistema de Estatísticas Públicas de um país é, na acepção do Handbook of Statistical Organi-
zation, o conjunto de instituições governamentais, nos diferentes níveis de governo, escalas de 
operação, formatos organizacionais, escopo investigativo, nível de especialização e abrangência 
espacial, responsável pela produção, compilação, análise e disseminação das informações eco-
nômicas, sociais, demográficas e ambientais que possam ser úteis para o Planejamento Público, 
Formulação de Políticas e Conhecimento da Mudança Social em curso na sociedade. 

Em um país com a dimensão territorial e populacional como o Brasil, com o estatuto político-admi-
nistrativo de uma República Federativa, o Sistema Estatístico é composto, além do IBGE, de nume-
rosas outras instituições, ao nível federal, estadual e municipal. 

O bom funcionamento e contínuo aprimoramento desse Sistema multi-organizacional requer, sem 
dúvida, uma constante interação, diálogo e reflexão acerca de suas atividades, da agenda de pes-
quisas realizadas, das inovações metodológicas e conceituais introduzidas, do compartilhamento 
das boas práticas e experiências na área, das formas de capacitação técnica, do atendimento cres-
cente às necessidades informacionais da Sociedade e Estado brasileiros. 

É nessa perspectiva que pesquisadores e técnicos de diferentes Instituições de Planejamento, Pes-
quisa e Estatística  estão propondo este Boletim Estatísticas Públicas, criando um canal estrutu-
rado, formal e específico para discussão, reflexão e proposição de idéias que contribuam para o 
aprimoramento e uso das Estatísticas Públicas no país.  

O Boletim está aberto a contribuições de pesquisadores, técnicos, dirigentes e cidadãos que te-
nham questões e opiniões consistentes a compartilhar sobre o tema. Discussões sobre caracterís-
ticas de fontes de dados e pesquisas, planos amostrais, indicadores sociais, econômicos, indica-
dores sintéticos, medidas de pobreza, metodologias de análise, tratamento e imputação de dados, 
propostas de regionalizações, são algumas das temáticas que poderiam ser aqui acolhidas.

O Boletim Estatísticas Públicas se caracteriza por ser um veículo de divulgação técnico-científica, 
podendo pois receber contribuições que foram ou venham a ser publicadas em  periódicos acadê-
mico-científicos ou em anais de congressos.  

A composição do Conselho Editorial – ainda em formação- procura refletir a pluralidade ideológica e 
institucional, além da multidisciplinaridade de formações acadêmicas e experiências profissionais, que 
caracterizam a comunidade de pesquisadores, técnicos e dirigentes que militam no campo das Esta-
tísticas Públicas no país.   

Inicialmente o Boletim foi estruturado em 11 seções – Editorial, Opinião e Ensaios, Artigos,  Memória, 
Relato de Experiências, Comunicações de Pesquisa, Produtos e Pesquisas, Livros e Publicações, 
Sítios e Portais, Congressos e Eventos, Cursos- cada uma destinada a um tipo de contribuição.

Contamos com a comunidade de interessados para que o presente Boletim venha ter duas ou até 
mais edições regulares ao longo do ano e para que ele se consolide como um fórum de discussão 
técnica das Estatísticas Públicas no Brasil.
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Opinião e Ensaios

Esta seção destina-se a reflexões opinati-
vas e ensaísticas encaminhadas por auto-
res, não refletindo necessariamente a posi-
ção do Conselho Editorial  ou de qualquer 
de seus membros 

Cesar Vaz de Carvalho Jr.
Presidente da ANIPES
Superintendente da SEI/BA

A estatística pública é dever do Estado e direito 
da população, constituindo-se em um dos ele-
mentos indispensáveis ao exercício da cidadania. 
É o insumo básico e primordial ao planejamento, 
acompanhamento, monitoramento, montagem de 
cenários sobre o presente e o futuro. Enfim, para 
a formação da cidadania. Portanto, para que se 
diminuam incertezas, para que se mensurem re-
sultados, para que se projete o futuro, para que se 
construam planos e se possa fazer o devido mo-
nitoramento e avaliação, a informação é básica, 
é imprescindível. Além disso, serve para apoiar, 
justificar e direcionar as decisões dos agentes so-
ciais em suas ações de planejamento e de aloca-
ção de recursos.

Para que a sociedade seja nutrida e alimentada 
com estas informações, faz-se necessário um sis-
tema de instituições voltado para a produção de 
pesquisa e estatística. Estas instituições existem 
no país e atuam ora isoladamente, ora em rede, 
ora em parcerias. O fato é que não existe, entre 
as instituições, planejamento estratégico, ação ar-
ticulada e institucionalmente montada para tal em-
preitada. Tratam-se de instituições com alta credi-
bilidade no cenário social e internacional, nacional 
e local, que trabalham, produzem e disponibilizam 
suas pesquisas a partir de critérios e princípios que 
dão qualidade à estatística produzida. São elas o 
IBGE, o IPEA, o conjunto de instituições vinculadas 
à ANIPES e instituições não vinculadas à ANIPES, 
dentre outras. Portanto, a produção de estatística 

existe e, sem sombra de dúvida, uma estatística 
de qualidade e credibilidade. Após anos de tra-
balho em conjunto com estas instituições, experi-
mentando as mais diversas formas de parcerias e 
encontros, a atual presidência da ANIPES, em uma 
avaliação sobre as questões que mais vêm afetan-
do e mobilizando as instituições, concluiu que dois 
temas são gerais, e urge uma pauta específica de 
debates, a saber: a formação de um Sistema Na-
cional de Estatística e um Balanço do Uso de Indi-
cadores Sociais nas Políticas Públicas - seja para 
selecionar áreas-foco de intervenção, seja para 
avaliar, acompanhar, monitorar ou até mesmo para 
elaborar diagnósticos.

Para justificar a formação do Sistema Nacional de 
Estatística é importante destacar alguns pontos. O 
avanço do processo de democratização e a des-
centralização política do país têm levado a socie-
dade - representada pela diversidade de grupos e 
segmentos sociais - a opinar mais sobre os rumos 
que o país tem de tomar. Os diversos segmentos 
da sociedade, em todo espaço nacional, fazem 
pleitos ao governo, formulam propostas, exigindo 
deste um olhar cada vez mais microscópico so-
bre as questões regionais, sociais, setoriais etc. 
Tudo isso significa deter informações detalhadas, 
comparáveis em âmbito nacional, atualizando fre-
qüentemente os dados, sem esperar pelos censos 
do IBGE. 

O avanço nas tecnologias da informação permite, 
facilita e agiliza trabalhos em rede, pesquisas e ou-
tras atividades inerentes a estas instituições e lhes 
reduz os custos.

A instabilidade financeira e as constantes mudan-
ças de governo no país, nos estados e nos muni-
cípios vêm trazendo alterações nestas instituições. 
Estas alterações vão desde cortes em orçamento 
até modificações estruturais - de natureza jurídica, 
política, de abrangência nas ações etc. 

Por se tratar de um bem público, este tipo de infor-
mação se constitui em um produto cuja produção e 
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disseminação são funções do Estado. Neste senti-
do, é imprescindível que estas instituições tenham 
longevidade, sejam transparentes e possuam au-
tonomia financeira e técnica.

Esta realidade acima citada, juntamente com a 
crise financeira do Estado brasileiro, exige que os 
esforços e gastos na produção das estatísticas 
públicas gerem sinergias entre todos os agentes 
envolvidos no processo de geração deste tipo de 
informação. Lembramos que informação tem custo 
e é paga pelo contribuinte. Que devemos produzir 
informações para toda a sociedade - o Brasil é um 
país continental. Que devemos ter qualidade e re-
torno na informação produzida. Temos de lembrar, 
finalmente, que todos devem ter acesso à informa-
ção - temos um país desigual.

Instituições existem, possuem credibilidade so-
cial e, em diversas projetos, já operam em rede. A 
questão então é discutir como fazer este trabalho 
de forma planejada, que evite desperdícios de re-
cursos e gere sinergias e ganhos de escala. 

Às vésperas do septuagésimo aniversário do IBGE 
e da esperada Conferência Nacional de Estatística, 
este tema discutido no 9º  Encontro Nacional das 
Instituições de Planejamento, Pesquisa e Estatís-
tica em Vitória, em agosto passado, e que espe-
ramos continuar discutindo nos próximos eventos 
patrocinados pela ANIPES e seus membros.
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Esta seção destina-se a contribuições mais 
formais e desenvolvidas acerca de temas 
relacionados às Estatísticas Públicas

Déficit Social 
nos municípios 
brasileiros: conceito, 
indicadores, índice e 
tipologia
Paulo de Martino Jannuzzi
Professor do Mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas 

Sociais da ENCE/IBGE

Introdução
A improvisação, o voluntarismo, a falta de plane-
jamento e outras práticas condenáveis de gestão 
municipal parecem estar  cedendo espaço, nos úl-
timos dez anos, em diversas localidades no país, 
para iniciativas muito positivas de institucionaliza-
ção das atividades de planejamento e formulação 
de políticas públicas. A necessidade de dispor de 
análises técnicas mais bem fundamentadas, de 
diagnósticos sociais e econômicos mais abrangen-
tes ou de justificar mais claramente as   decisões 
de alocação dos recursos públicos,  para fins de 
especificação dos Planos Plurianuais ou subsídio 
na formulação de  Orçamentos Participativos,  têm 
levado diversos municípios a desenvolver – em par-
ceria com centros de pesquisa ou ONGs- sistemas 
de indicadores, mapas ou índices de “Exclusão 
Social”, “Desigualdade Social” , “Vulnerabilidade 
Social”, “Desenvolvimento Humano” , “Responsa-
bilidade Social” ou “Qualidade de Vida Urbana”. 
São bons exemplos nesse sentido, entre outros,  os 
trabalhos de Sposati (1996, 2000) , SEADE (2001), 
CEM (2003), voltados para o município de São Pau-

lo; o de Nahas (2002) para Belo Horizonte ou ainda 
o de  Rocha et al. (2000) para Curitiba.

Este artigo procura contribuir nessa mesma 
perspectiva de aprimoramento técnico-político 
da ação pública, propondo uma metodologia 
de identificação das desigualdades sociais pelo 
território brasileiro e pelo espaço intraurbano. 
Apresenta-se, aqui,  um conjunto de indicadores 
sociais básicos para os municípios brasileiros, 
construídos a partir das informações levantadas 
no questionário básico (do universo) do Censo 
Demográfico de 2000, que procuram dimensio-
nar os déficits de atendimento e de alcance de 
políticas sociais e serviços públicos no campo 
da educação básica, renda, saneamento e ne-
cessidades habitacionais. Para ilustrar a viabili-
dade e necessidade de ir além do diagnóstico 
mais geral do Déficit Social nos municípios pelo 
país, também se apresenta os mesmos indicado-
res para os setores censitários de um município 
específico de grande porte- Campinas. Por fim, 
apresenta-se uma proposta de agrupamentos de 
municípios brasileiros segundo similaridade de 
carências sociais a atender.

Este trabalho deve ser entendido antes como uma 
proposta metodológica para desenvolvimento de 
diagnósticos instrumentalizadores de programas 
sociais básicos e/ou emergenciais do que um le-
vantamento exaustivo do Déficit Social no país1. 
Ainda assim, além da proposta metodológica, 
espera-se poder contribuir na disponibilização de 
informações de natureza mais instrumental para 
formuladores de políticas e gestores públicos na 
formatação de programas sociais e provimento 
de equipamentos públicos básicos e emergen-
ciais, ainda não acessíveis a boa parte da popu-
lação brasileira. 

1 Os resultados do questionário da amostra do Censo trazem dados que permitem ampliar 
muito o escopo do diagnóstico social aqui iniciado.  Além disso, há uma série de outras 
fontes de informação e de indicadores que podem ser prontamente usados com o objetivo 
de caracterizar de forma mais abrangente as realidades vividas pela população nos muni-
cípios brasileiros, como os discutidos em Jannuzzi (2001).
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Déficit Social: uma 
definição instrumental
O conceito intuitivo de Déficit Social remete-se à 
noção de nível de carência da população no usu-
fruto ou consumo de bens públicos, bens privados 
e serviços sociais entendidos como básicos e ne-
cessários segundo uma agenda de compromissos 
político-sociais definidos em diferentes fóruns da 
sociedade, no âmbito do Estado, da Sociedade 
Civil e outras arenas de representação política. O 
Déficit Social é, pois, um conceito normativamen-
te construído, definido  segundo prioridades, es-
colhas e compromissos politicamente assumidos 
no campo da  educação, saúde pública, habitação 
popular, complementação de renda, proteção con-
tra o desemprego etc. 

De fato, como ilustram vários trabalhos voltados 
ao diagnóstico e monitoramento  de condições de 
vida ou formulação de programas de combate à 
pobreza no Brasil, América Latina e Mundo, Déficit 
Social tem sido entendido como a parcela da de-
manda populacional não atendida adequadamen-
te em termos de programas sociais ou de bens 
públicos e privados, segundo um padrão norma-
tivo desejável de bem-estar. Entre os diversos tra-
balhos que tomam o Déficit Social como marco 
conceitual,  explícito ou não, pode-se citar, entre 
outros, os Diagnósticos Nacionais de Necessida-
des Básicas Insatisfeitas elaborados nos anos 80 
e 90 pela CEPAL, os relatórios anuais do Social 
Watch, representado no Brasil pelo Observatório 
da Cidadania do IBASE, o Relatório de Indicado-
res Municipais do IBGE ou ainda o levantamen-
to de demanda por programas na área social do 
Estudo dos Eixos Nacionais de Integração e De-
senvolvimento, encomendado pelo Ministério do 
Planejamento para subsidiar o Plano Plurianual de 
Investimentos 1999-2003.  

Os Diagnósticos ou Mapas de Necessidades Bá-
sicas Insatisfeitas (Beccaria et al, 1996), por exem-
plo, eram  (e continuam sendo) elaborados através 

do cruzamento de diversos indicadores sociais, 
para os quais se definia, com base em critérios 
normativos estabelecidos por grupos de pesquisa-
dores ou técnicos de planejamento, níveis mínimos 
de adequabilidade. Famílias residentes em uma 
dada região, que não dispunham de um domicílio 
adequado, seja pelo material usado em sua cons-
trução, seja pela falta de infraestrutura de serviços 
públicos de abastecimento de água, energia elé-
trica ou saneamento, ou ainda cujas crianças não 
tivessem acesso à escola, engrossavam, pois as 
fileiras da demanda populacional não atendida de 
serviços públicos, isto é, o déficit social na região. 

No mesmo sentido, nos relatórios anuais do Social 
Watch (IBASE, 1998) há uma preocupação explícita 
em identificar o nível de cumprimento das metas 
definidas nas Cúpulas Mundiais das Nações Uni-
das2, apresentando os avanços sociais consegui-
dos e apontando as distâncias aos objetivos nor-
mativos estabelecidos (isto é, os déficits sociais).

Tomando como referência trabalhos anteriores da 
instituição em que foram definidos níveis norma-
tivos de adequabilidade de serviços públicos ou 
suficiência de atributos individuais, o relatório In-
dicadores Municipais (IBGE, 2002)  traz um con-
junto de tabelas e indicadores que dimensionam 
a demanda social a atender em todos os municí-
pios brasileiros com respeito às principais variáveis 
levantadas no questionário do universo do Censo 
Demográfico 2000  (esgotamento sanitário, abas-
tecimento de  água, coleta de lixo, rendimento do 
chefe, analfabetismo da população etc).  

No Estudo dos Eixos (Eixos, 2002) trabalha-se 
com a idéia de Déficit Social como a insuficiência 

2 As Cúpulas Mundiais do Ciclo Social das Nações Unidas tomadas como referência pelo 
Social Watch são  a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social de Copenhaque (1995), 
a Cúpula Mundial de Alimentação de Roma (1996), a Conferência sobre Assentamentos 
Humanos em Istambul (1996), a Conferência Mundial sobre a Mulher em Pequim (1995), a 
Conferência Internacional de População e Desenvolvimento no Cairo (1994), a Conferência 
de Direitos Humanos em Viena (1993), a Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento no Rio de Janeiro (1992), a Conferência sobre Educação para Todos em 
Jontiem (1990) e a Cúpula Mundial da Infância em Nova Iorque (1990).
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de investimentos públicos e privados para atender 
necessidades populacionais nos campos da edu-
cação fundamental,  saúde básica, habitação e sa-
neamento, tendo como referência de nível adequa-
do de atendimento os marcos legais e documentos 
normativos de programas sociais existentes. 

Essas três linhas de trabalhos têm em comum a 
preocupação em dimensionar o Déficit Social a 
atender, tendo como referência agendas político-
institucionais ou sócio-técnicas bastante concre-
tas e legitimadas em escala mundial ou nacional, 
no âmbito de agências multilateriais, governos,  
sociedade civil  e/ou academia. Ao se apoiar em 
padrões normativos, revela-se um conceito instru-
mental para monitoramento de políticas e progra-
mas sociais, na medida em que é possível avaliar 
o progresso alcançado e a distância às metas e 
normas estabelecidas.

Déficit Social: do conceito 
à medida
Para construir uma medida operacional para di-
mensionar o Déficit Social – isto é, para se chegar 
a um indicador que aponte o nível da demanda 
efetiva ou potencial não atendida de serviços so-
ciais considerados fundamentais ou desejáveis- é 
preciso definir qual a agenda de compromissos 
sociais que se está tomando como referência. A 
escolha dessa agenda não é uma  simples opera-
ção metodológica, mas uma decisão política com 
desdobramentos cruciais nas demais etapas de 
construção do indicador de Déficit Social. 

Tal agenda de compromissos pode ser mais ou me-
nos abrangente dependendo do(s) documento(s) 
ou declarações normativas que se toma como refe-
rência, como por exemplo a Constituição de 1988, 
a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, as regu-
lamentações de atendimento do Sistema Único de 
Saúde, o Plano Nacional de Direitos Humanos, o 
Estatuto da Cidade, entre outros3.  

Pelo caráter metodológico desse trabalho, optou-
se por tomar uma agenda de compromissos políti-
co-sociais ainda mais simplificada, aquela implici-
tamente estabelecida no questionário do Universo 
do Censo Demográfico. Os Censos Demográficos 
espelham, ainda que com imperfeição e limitações, 
parte expressiva da agenda de prioridades de po-
líticas por parte dos Governos – sobretudo o Fe-
deral- e, mais recentemente, da própria Sociedade 
Civil Organizada- chamada a participar do proces-
so de planejamento do Censo. Naturalmente que 
é uma agenda incompleta, que prioriza as dimen-
sões quantitativas mais facilmente captáveis, não 
necessariamente as mais relevantes, mas que, por 
outro lado, pode ser aferida com indicadores atua-
lizados e referidos a espaços geográficos bastante 
específicos (setores censitários). 

Assim, para esse trabalho, Déficit Social foi en-
tendido como demanda social não atendida de 
ensino básico para crianças e adolescentes, de 
programas de assistência social de transferência 
de renda e proteção ao risco de desemprego de 
chefes de família, de serviços básicos de preven-
ção à saúde pública (minimamente garantidos 
pelo acesso a serviços de  infraestrutura urbana 
como abastecimento de água, saneamento bási-
co adequado, coleta de lixo) e programas de ha-
bitação popular. Um déficit social de determinada 
magnitude (expresso em % ou valores absolutos)  
em uma dada localidade  estaria dimensionando a 
parcela da sua população que ainda exibiria carên-
cias básicas para sua sobrevivência na sociedade 
contemporânea, como não residir em uma mora-
dia adequada, não ter acesso a serviços básicos 
de infra-estrutura urbana, não ter acesso a opor-
tunidades educacionais que lhe garantam acesso 

3 Uma proposta atual e operacionalmente interessante pelo caráter instrumental seria a 
sugerida por Garcia (2001) de tomar como referência os objetivos e normas explicitadas 
na agenda de compromissos que estruturam o Plano Plurianual de Investimentos de 2000-
2003: “casa própria para quem não tem; reforma agrária e apoio à agricultura familiar; 
emprego e renda crescentes; saneamento, energia, comunicações expandidos; população 
saudável e com cobertura previdenciária; escolaridade em elevação; facilidades no trans-
porte coletivo; ampliação da cidadania e segurança de direitos” (Garcia 2001:61).
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à sociedade do conhecimento ou não dispor de 
rendimentos suficientes- provenientes do seu tra-
balho, aposentadoria ou programas públicos de 
transferência de renda- para manutenção de um 
padrão adequado de vida.

Os padrões mínimos de adequação no atendimen-
to das demandas sociais foram tomados a partir 
daqueles referidos no já citado relatório do Estudo 
dos Eixos.  Alfabetização universal, rendimento in-
dividual acima do salário mínimo, acesso universal 
da população urbana a serviços básicos de infra-
estrutura (abastecimento de água, saneamento e 
coleta de lixo) e a adequação domiciliar são, pois, 
os critérios normativos para dimensionamento do 
Déficit Social neste trabalho.

Como se mostra mais à frente, por mais limitada 
que possa parecer essa agenda político-social, por 
menos exigente que possam parecer esses crité-
rios normativos de adequação, por menos con-
sensuais que sejam os indicadores sociais sele-
cionados,  essas escolhas pragmáticas e decisões 

metodológicas dão conta de retratar boa parcela 
das iniqüidades sociais inda prevalecentes em 
2000 pelo território nacional. 

Indicadores de Déficit 
Social  pelos municípios 
brasileiros
Com as definições operacionais anteriormente 
expostas, pode-se computar o Déficit Social nos 
municípios brasileiros e apresentá-lo em termos 
relativos (em %) ou absolutos (pessoas, chefes ou 
domicílios). Expressar o déficit como uma porcen-
tagem de pessoas, chefes ou domicílios em situa-
ção de carência em determinado aspecto - Déficit 
Social Relativo-  procura privilegiar a gravidade da 
carência em questão em cada município; tomá-lo 
em termos absolutos – Déficit Social Absoluto-  
procura privilegiar o tamanho do público-alvo a 
atender. Com a primeira medida pode-se colocar 
em evidência a situação de extrema carência de 
serviços que acomete a maior parte da população 
dos pequenos municípios do Sertão Nordestino; 
com a segunda pode-se  chamar a atenção para a 
dimensão quantitativa da população excluída dos 
bens e serviços públicos nas capitais e grandes 
cidades do país. 

Em uma perspectiva relativa, os déficits de renda e 
educação concentram-se claramente no Nordeste. 
No Norte, há, além de maior parcela de crianças 
analfabetas – certamente por problemas de aces-
so a escolas - déficit  de abastecimento de água 
encanada nos domicílios urbanos e de coleta re-
gular de lixo. O déficit de atendimento em sane-
amento básico é praticamente generalizado pelos 
municípios brasileiros. O déficit habitacional, por 
outro lado, medido pela incidência de domicílios 
invadidos e improvisados, é um problema genera-
lizado pelos municípios brasileiros. 

Considerando o Déficit Social Absoluto, isto é, o 
tamanho dos públicos-alvo a serem atendidos, 
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nota-se mudanças importantes da “Geografia 
das Necessidades Básicas”.  Pelo porte popula-
cional, as demandas não atendidas mostram-se 
concentradas nos centros urbanos do Centro-Sul,  
capitais e municípios na costa litorânea, revelando 
um padrão locacional mais disperso que o Déficit 
Social Relativo. Vale observar, contudo, que mui-
tos municípios do Norte e Nordeste revelam níveis 
elevados de necessidades sociais não atendidas, 
seja em uma perspectiva relativa, seja em uma 
perspectiva absoluta. 

O diagnóstico realizado na escala municipal para 
o Brasil pode ser realizado também para boa parte 
dos municípios médios e de grande porte do país, 
ao nível de seus setores censitários, com o pro-
duto ESTATCART, comercializado pelo IBGE. Ao 
se adotar o setor censitário como unidade de re-
ferência estatística, e portanto, ao se tomar unida-
des geográficas mais similares quanto ao tamanho 
populacional, consegue-se contornar a dificuldade 
de compatibilização entre os diagnósticos - não 
necessariamente convergentes - de gravidade re-
lativa ou gravidade absoluta do Déficit Social. 

Esse produto é, certamente, um avanço conceitual 
na forma de disseminar  informações estatísticas 
no país, permitindo ao usuário visualizar cartogra-
mas das principais variáveis do Censo Demográfico 
2000, identificar bolsões de pobreza e as iniqüida-
des espaciais no território municipal. É um pode-
roso instrumento para Planejamento Municipal, na 
medida que permite quantificar as demandas se-
toriais não atendidas e localizá-las espacialmente 
no território municipal. Tem um uso ilustrativo im-
portante na visualização das ações públicas mu-
nicipais e em experiências de Planejamento Parti-
cipativo. Enfim, reúne os elementos básicos para 
institucionalização do Planejamento Municipal em 
bases um pouco mais técnicas e transparentes, a 
um custo e nível de conhecimento técnico acessí-
veis a maior parcela dos técnicos municipais das 
cidades médias brasileiras.

Um indicador sintético 
consistente de Déficit 
Social  
Dada a aparente regularidade com que os déficits 
setoriais se sobrepõem nos municípios brasileiros, 
seria tentador construir uma medida resumo para 
o Déficit Social, um indicador sintético das carên-
cias sociais da  população brasileira, que servis-
se de critério de classificação e priorização dos 
programas emergenciais pelos municípios brasi-
leiros. Em uma perspectiva metodológica isso só 
seria rigorosamente consiste se os déficits seto-
riais fossem medidos em uma mesma unidade de 
medida, como pessoas em situação de carência, 
por exemplo. Poderia se argumentar que, no caso 
do Déficit Social Relativo, como todos os indica-
dores são expressos como proporções, poderia 
se computar, por exemplo, uma média simples 
dos indicadores e chegar-se-ia a um Déficit Social 
médio. Mas qual o significado dessa medida?  É 
uma porcentagem média de que tipo de unidade 
de análise - população, chefes ou domicílios - não 
atendido por programas básicos ? 

Outra objeção que se poderia levantar no cômpu-
to dessa medida sintética é o  uso de um sistema 
de ponderação igualitário dos indicadores (média 
aritmética simples) para se computar o índice.  
Há certamente formas mais legítimas de estabe-
lecer esse conjunto de pesos associado a cada 
indicador, como por exemplo, através de consul-
ta a gestores públicos ou  representantes popu-
lares – como usado na construção do Índice de 
Qualidade de Vida Urbana de Belo Horizonte - ou 
através de um painel de especialistas. Há ainda 
técnicas mais sofisticadas – não necessariamen-
te mais legítimas-  para estabelecer a ponderação 
como uso da Análise Multicriterial ou ainda através 
de critérios orientados à otimização de resultados 
(Análise Envoltória de Dados) ou poder discrimi-
natório das variáveis (Análise Fatorial). Essa últi-
ma técnica têm sido empregada com frequência 
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na computação de indicadores sintéticos sob a 
argumentação de que não haveria uma pondera-
ção explícita a priori nos indicadores constituintes. 
Na realidade, ao eleger-se a técnica e aplicá-la na 
computação do índice, está se definindo, de par-
tida, uma ponderação implícita, já que o indicador 
de maior variabilidade tende a ter maior “peso”  na  
construção do eixo fatorial.    

Uma objeção mais importante para  elaboração 
de um indicador sintético do Déficit Social – ainda 
que os indicadores fossem expressos em termos 
de pessoas, algo factível a partir do acesso aos 
microdados do Censo Demográfico- é o risco de 
sua banalização como critério de priorização para 
toda ação emergencial, como ocorreu com o IDH 
municipal, usado como critério de seleção de mu-
nicípios candidatos aos programas do Comunida-
de Solidária, qualquer que fosse a natureza dos 
programas sociais. O uso do IDH como critério 
de priorização da ação social foi certamente um 
avanço em relação às práticas anteriores de aloca-
ção de gasto público sem qualquer critério técnico 
transparente e consistente. Como medida sintética 
com intervalo de variação entre 0 e 1 tem também 
a qualidade de ser  simples de entender. Contudo, 
seu uso instrumental nas políticas públicas é muito 
deficiente já que,  por sua construção, ele procura 
resumir em uma dimensão três aspectos da reali-
dade social - escolaridade, longevidade e renda- 
que tem dinâmicas próprias, e que requerem, em 
geral, políticas sociais específicas.

Contudo, como mostram as experiências do pró-
prio IDH e outros indicadores sintéticos, uma medi-
da de Déficit Social médio pode ser um instrumen-
to importante de mobilização da opinião pública, 
sobretudo pela preferência e destaque que a mí-
dia parece conferir a estes tipos de indicadores. 
Nesse caso, seria importante que os indicadores 
a serem combinados se referissem a mesma uni-
dade de análise (pessoas). 

Um índice que atende a esses propósitos - e que 
está conceitualmente relacionado à definição de 

Déficit Social aqui adotada - é o trazido na última 
tabela da publicação Indicadores Municipais do 
IBGE (2002). Trata-se de um indicador agregado- 
construído a partir do cruzamento simultâneo dos 
diversos critérios - representando a proporção dos 
domicílios particulares permanentes que não têm 
escoadouros ligados à rede geral ou fossa séptica, 
não são servidos de água por rede geral, não têm 
coleta regular de lixo, seus responsáveis (chefes) 
têm menos de 4 anos de estudo e rendimento mé-
dio mensal até 2 salários mínimos. 

Uma tipologia de Déficits 
setoriais 
Mais importante e instrumentalizador que definir 
uma medida sintética de Déficit Social é, certa-
mente, identificar  padrões similares de Déficits se-
toriais entre os municípios, construindo situações-
tipo ou “arquétipos” municipais, para os quais se 
poderia formular e definir programas sociais se-
melhantes, integrando ações para lidar com as 
várias carências identificadas. Essa tipologia de 
Déficits setoriais combinados são, nesse sentido, 
um avanço conceitual no uso combinado de indi-
cadores sociais, ao agrupar municípios segundo 
suas carências de políticas sociais específicas. 
Municípios com problemas de esgotamento sani-
tário combinado com alto analfabetismo e baixa 
renda requerem programas integrados de com-
bate à exclusão social, diferentemente de outros 
em que as carências sociais de políticas são mais 
especificas, no campo da educação, da saúde ou 
do trabalho/assistência social. 

Considerando os municípios brasileiros e os indi-
cadores de deficit social apresentados, pode-se 
identificar um conjunto de nove Situações-Tipo de 
Déficit Social, isto é, nove classes de municípios 
com Déficits Relativos similares. Dentre esses con-
juntos há desde aquele que reúne os municípios 
que têm Déficits elevados em todas as dimensões 
(Classe 8, com 201 municípios) – padrão encon-
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trado com alguma regularidade no Nordeste e Mi-
nas Gerais - até aqueles com déficits em uma ou 
outra dimensão, que reproduzem o diagnóstico já 
mostrado pelos mapas anteriores. Há um conjunto 
um pouco maior de municípios similares a esses 
em que a situação do abastecimento de água está 
melhor (Classe 9, com 447 municípios). A situação-
tipo que reúne a maior quantidade de municípios é 
o de Déficit habitacional elevado (1.780 municípios) 
, seguido do conjunto de municípios com déficit de 
serviços de saneamento (1.099 municípios).  

Com base nessas tipologias talvez se possa defi-
nir conjuntos de programas, investimentos e linhas 
de financiamento “customizados”  ao padrão de 
necessidades sociais não satisfeitas identifica-
dos nos municípios brasileiros, garantindo maior 
eficiência na alocação dos recursos públicos e 
maior eficácia na obtenção de resultados, em 
função das sinergias existentes entre os progra-
mas. Para municípios com déficit de atendimento 
escolar (alto analfabetismo entre crianças de 7 a 
14 anos) se poderia destinar recursos específicos 
para construção de escolas (na zona rural, certa-
mente). Para municípios cujo principal problema 
seja o  déficit elevado em renda (alto proporção 
de chefes com renda abaixo de 1 s.m.)  talvez se 

possa priorizar programas específicos de transfe-
rência de renda, capacitação ou bolsa-emprego. 
Nos municípios com população com múltiplas ca-
rências talvez se devesse priorizar investimentos 
em infraestrutura, já que programas focalizados 
talvez tenham baixa sinergia e impacto na melho-
ria das condições de vida.  

Considerações finais 
Este trabalho procurou trazer uma contribuição 
metodológica ao campo de estudos de Indicado-
res Sociais e Políticas Públicas. A defesa do uso de 
Sistemas de Indicadores referidos a agendas políti-
co-institucionais estabelecidas, do uso de unidades 
geográficas de tamanho populacional comparável, 
da utilidade de tipologias combinando indicado-
res de déficts – não de índices-  são algumas das 
proposições – não inéditas, vale observar- que pa-
recem permitir superar algumas práticas que, em 
trabalho anterior (Jannuzzi 2002), avaliou-se como 
inadequadas ou pouco consistentes nesse campo 
de estudos. 

O trabalho trouxe ainda alguns resultados que, com 
critério e bom senso, podem servir como mais um 
diagnóstico complementar das condições de vida 
e do déficit  de atendimento social a atender nos 
municípios brasileiros.    
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Memória

Esta seção destina-se a material relaciona-
do a recuperação da mémoria institucio-
nal das Estatísticas Públicas.

Rio Grande do 
Sul: pioneiro na 
publicação dos 
Indicadores Sociais 
no Brasil
Salvatore Santagada
Sociólogo da Fundação Economia e Estatística/RS

O Rio Grande do Sul foi pioneiro na elaboração de 
indicadores sociais. Em novembro de 1973 lançou 
uma revista denominada Indicadores Sociais – RS, 
primeira a ser publicada no Brasil. O número inicial 
foi elaborado pela Superintendência de Planeja-
mento Global (SUPLAG) e os seguintes pela Fun-
dação de Economia e Estatística (FEE).

A preocupação com os indicadores expressava, 
de um lado, o crescimento da preocupação com 
a problemática social e, de outro, a necessidade 
de se aperfeiçoar o processo de planejamento 
estadual.

A revista reunia dados sobre os setores tradicional-
mente ligados a área social: Saúde, Saneamento, 
Habitação, Educação, Emprego e Renda e Segu-
rança Pública. O primeiro número é uma primeira 
seleção de indicadores buscando apresentar um 
quadro das condições de vida da população gaú-
cha, sendo a equipe técnica constituída pelos soci-
ólogos Elizabeht de Medeiros Simões e Walter Arno 
Pichler com a assessoria do Prof. Dr. em Sociolo-
gia Manfredo Berger. Os dois números, seguintes 
além dos indicadores, apresentavam comentários 
analíticos de cada área investigada. A revista de 

número 4, tratou das “Migrações Internas no RS” e 
a última analisou os “Aspectos Sociais da Mortali-
dade no RS”.

A partir de 1977, após cinco números consecutivos 
de publicação, essa revista deixou de ser elabora-
da. Entretanto, a FEE continuou a produzir análises 
que fazem uso dos indicadores sociais, e a partir 
do ano 2000 tem produzido indicadores sintéticos 
(Índice Social Municipal Ampliado para o RS e o 
Índice de Desenvolvimento Socioeconômico) que 
analisam os municípios e as regiões político-admi-
nistrativas denominadas Conselhos Regionais de 
Desenvolvimento. Salvatore Santagada, sociólogo, 
técnico da FEE/Núcleo de Indicadores Sociais.
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Relato de Experiências

Esta seção destina-se a material relaciona-
do ao relato de experiências vivenciadas, 
viagens, projetos institucionais que tra-
tem de temas relacionados às Estatísticas 
Públicas.

A Experiência da 
parceria IBGE-
SEADE na coleta das 
estatísticas vitais
Antonio Tadeu de Oliveira
COPIS/DPE/IBGE

No ano de 2000, quando o IBGE retomou os tra-
balhos do Projeto Estatísticas do Registro Civil, o 
último volume publicado era o do ano de referên-
cia de 1996. Nesse processo de descontinuidade 
da pesquisa, vários problemas se sucederam, so-
bretudo no que dizia respeito aos questionários já 
coletados, referentes aos anos de 1997, 1998, e 
1999, como também da entrada de dados desses 
mesmos questionários. Dentro desse quadro de 
adversidade, a situação era mais dramática justa-
mente no estado de São Paulo, onde se acumulou 
um volume muito grande de dados a serem pro-
cessados, o que tornava inviável o cumprimento 
do cronograma de trabalho estabelecido, caso a 
Unidade Estadual de São Paulo tivesse que entrar 
com as informações. 

Paralelo a isto, já havia se iniciado um processo 
de discussão sobre a viabilidade de parceria com 
a Fundação SEADE, visando justamente evitar a 
sobreposição de  esforços na coleta e apuração 
das estatísticas vitais (nascidos vivos, casamen-
tos, óbitos e óbitos fetais) no estado de São Paulo. 
Nesse contexto, o quadro de dificuldades enfren-
tado pelo IBGE, naquela Unidade da Federação, 

veio a precipitar a formalização da parceria entre 
as duas Instituições.

Deste modo, em de 2001 foi firmado convênio de 
cooperação técnico-científica nos campos das Es-
tatísticas Vitais e da Análise Demográfica entre a 
Fundação SEADE  e o IBGE. Os termos do convê-
nio, no que tange à operacionalidade do projeto, 
previam que caberia como atribuições da Funda-
ção SEADE: a coleta, a crítica, a análise e proces-
samento das informações referentes as estatísticas 
vitais no âmbito do estado de São Paulo, repas-
sando as bases de dados ao IBGE; Cabendo ao 
IBGE: repassar periodicamente à Fundação SEADE 
a base de dados de eventos vitais de residentes no 
estado de São Paulo e ocorridos em outras Unida-
des da Federação; prover os instrumentos de coleta 
necessários à operacionalização  dos trabalhos, a 
exceção dos relativos à coleta em meio magnético, 
os quais devem levar a logomarca das duas Institui-
ções. Além disso, o convênio previa também a pos-
sibilidade de estudos conjuntos visando aperfeiçoar 
as metodologias adotadas, bem como, da melhor 
compreensão dos fenômenos investigados.

Logo num primeiro momento, a Fundação SEADE 
repassou as bases de dados dos anos de 1997 
a 2000, o que permitiu a quase imediata atualiza-
ção das Estatísticas do Registro Civil por parte do 
IBGE, o que efetivamente veio acontecer ao final 
de 2002, com a publicação dos volumes referentes 
aos anos de 1998, 1999, e 2000.

A partir do primeiro trimestre de 2002, com a Fun-
dação SEADE passando a exercer a exclusividade 
pela coleta das estatísticas vitais no estado de São 
Paulo, começaram a surgir as primeiras reações 
positivas por intermédio dos responsáveis pelos 
Cartórios de Pessoas Naturais, que eliminaram um 
processo de trabalho, ao não terem que prestar as 
mesmas informações para dois institutos de pes-
quisa. O que pode ser atestado pelos depoimen-
tos que presenciamos nos Congressos dos Regis-
tradores de Pessoas Naturais.
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Um dos procedimentos iniciais adotados entre os 
dois organismos, foi a unificação dos conceitos das 
diversas variáveis investigadas em cada modelo 
de eventos, já que foi verificado que havia algumas 
diferenças metodológicas. Como por exemplo: 

i) Nascidos Vivos - naturalidade dos genitores, lo-
cal de ocorrência, lugar de residência desagrega-
do até o nível municipal.

ii) Casamentos – forma de investigar  a idade dos 
cônjuges.

iii) Óbitos - local de ocorrência, lugar de residência 
desagregado até o nível municipal.

iv) Óbitos fetais – duração da gestação, local de 
ocorrência, lugar de residência desagregado até o 
nível municipal.

Isto implicou também em modificações nos layouts 
dos bancos de dados das duas Instituições. Esses 
esforços permitiram que, para o ano de referência 
de 2003, os conceitos de todas as variáveis inves-
tigadas estivessem unificados.

Cabe esclarecer que, nem todos os processos  se 
deram de forma tranqüila. Por exemplo, a migração 
do banco de dados do SEADE para o banco do 
IBGE, revestiu-se numa das tarefas mais árduas, 
sobretudo, para os anos de referência nos quais 
não havia a unificação dos conceitos. Superado 
esse obstáculo, a partir de 2005, com os dados 
referentes ao ano de referência de 2004, a migra-
ção da base de dados ocorrerá na Unidade Esta-
dual de São Paulo – UE/SP, com isto a transmissão 
magnética dos dados estaria sob a mesma lógica 
das demais Unidades Estaduais.

Uma outra mudança metodológica decorrente da 
parceria, está relacionada à forma de ser tratado 
o subregistro de nascimentos. Após alguma dis-
cussões com os técnicos da Fundação SEADE, 
ficou decidido quer seriam calculados indicadores 
de subregistros considerando: a) os eventos ocor-

ridos dentro do prazo legal (90 dias), mas registra-
dos no ano seguinte ao do nascimento; 

b) eventos registrados nos seis primeiros meses 
do ano seguinte ao ano do nascimento; 

c) eventos registrados nos doze primeiros meses 
do ano seguinte ao ano do nascimento; 

d) eventos registrados nos vinte e quatro primeiros 
meses do ano seguinte ao ano do nascimento. 

Com isto, foi possível verificar a convergência en-
tre os indicadores de subregistros de nascidos vi-
vos obtidos pelas Estatísticas do Registro Civil e o 
Sistema de Nascidos Vivos do Ministério da Saúde 
– SINASC.

È importante ressaltar que o sucesso da parceria 
entre o IBGE  e a Fundação SEADE só foi possível 
devido à  tradição do Instituto de Pesquisa Paulis-
ta no levantamento das estatísticas vitais naquela 
Unidade da Federação, bem como, pela excelên-
cia dos seus trabalhos. O IBGE, no que tange as 
estatísticas vitais, está aberto a estabelecer parce-
rias com outros Institutos de Pesquisas Estaduais. 
Todavia, num primeiro momento seria necessário 
que a parceria envolvesse treinamento, capacita-
ção e padronização das metodologias a serem im-
plementadas, uma vez que, fora do âmbito de São 
Paulo, os organismos estaduais não fazem regular-
mente o levantamento das estatísticas vitais.
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Capacitação em 
“Indicadores Sociais 
e Políticas Públicas”: 
a experiência dos 
cursos ENCE/IBGE, 
Fundação FORD e 
parceiros nos estados
Paulo de Martino Jannuzzi
ENCE/IBGE

No âmbito do Convênio da ENCE/IBGE e Funda-
ção FORD foi desenvolvido um programa de ca-
pacitação em Indicadores Sociais e Políticas Pú-
blicas, com a parceria de diversas instituições,  ao 
longo dos últimos doze meses. 

Em 2003 foram realizadas duas edições do Curso 
de Capacitação de Indicadores Sociais em Políti-
cas Públicas. De 28 a 30 de outubro, nas instala-
ções do CDDI/IBGE no Rio de Janeiro foi realizado 
o primeiro curso, em parceria com o IBASE. Tal 
parceria foi pensada como forma de atender a de-
manda de capacitação de ONGs na área.  O IBASE 
encarregou-se de fazer a divulgação do curso jun-
to a potenciais interessados, chegando mobilizar 
a inscrição de 160    pessoas de todo o Brasil no 
processo seletivo, aberto cerca de 1 mês antes do 
início do curso. Desse contingente, selecionou-se 
30 pessoas, de acordo com que se poderia infe-
rir da potencialidade do candidato em termos de 
replicação do treinamento em suas instituições de 
origem e procurando atender o maior número pos-
sível de ONGs mais representativas. Assim a larga 
maioria dos participantes selecionados eram de 
ONGs do Rio de Janeiro, com algumas pessoas 
provenientes do setor público municipal e univer-
sidades. O sub-tema do curso – “Humanizando os 
número para a ação” -  bem como a pluraridade 

de questões sociais tratadas pelas ONGs  acabou 
por definir uma programação de curso com gran-
de diversidade de temas: educação, mercado de 
trabalho, raça , gênero, segurança alimentar e as-
sociativismo. Para tratar desses diferentes temas 
participaram 12 professores, vinculados além da 
ENCE ou IBASE, à  DPE/IBGE e outras instituições 
de pesquisa do Rio de Janeiro (UCAM), Belém 
(FAOR) e Belo Horizonte (PUC-Minas). Os alunos 
participantes do curso receberam um conjunto 
amplo de material de referência e consulta, doado 
pelo IBGE e IBASE. Também receberam um CD-
Rom com as apresentações de todos os profes-
sores, de modo a poderem replicar o treinamento 
para outros públicos.  

Em dezembro de 2003, dos dias 10 a 12, foi rea-
lizado o curso em Santo André, em parceria com 
a Escola de Governo do ABC, nas dependências 
da sede da OAB local. O sub-tema selecionado foi 
“Informando o planejamento municipal” , já que se 
imaginou atender nessa oportunidade a demanda 
de capacitação de técnicos municipais, de ONGs 
e pesquisadores das universidades da região. As-
sim, a programação do curso concentrou-se mais 
nas questões relacionadas aos indicadores urba-
nos, habitacionais, qualidade de vida, indicadores 
sintéticos de priorização social (IDH, IPRS, etc) e, 
naturalmente, mercado de trabalho, de modo a 
atender parte do público de sindicalistas inscritos. 
Em função do curto tempo de divulgação e do mo-
mento de realização do curso o número de inscri-
tos foi bem menor:   43  pessoas, das quais tam-
bém se selecionou 30. Como aprimoramento da 
experiência anterior procurou-se reduzir o número 
de professores, dispondo-lhes mais tempo para 
exposição. Convidou-se professores da PUC-SP, 
UMESP, SEADE e da Prefeitura de Santo André.    

Em 2004, de 11 a 13 de fevereiro, o IBASE orga-
nizou juntamente com a ENCE o curso de Indica-
dores Sociais e Políticas Públicas em Belém do 
Pará, como desdobramento da participação de 
técnicos da região no primeiro curso em 2003, 
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com recursos de que dispunham também da 
Fundação Ford. Este curso foi promovido pelo 
Centro Socioeconômico da Universidade do Pará 
e FASE/FAOR, ONG com forte atuação e pene-
tração na Amazônia, voltada a questões sociais 
e ambientais, com a qual o IBASE tem relaciona-
mento institucional duradouro.  Participaram do 
curso 35 pessoas, na sua maioria provenientes de 
ONGs parceiras da FASE na região e alguns téc-
nicos do setor público e alunos da UFPA. Procu-
rou-se contemplar, além as temáticas básicas dos 
cursos anteriores, a discussão sobre Indicadores 
de Desenvolvimento Sustentável, levando técnico 
especializado do IBGE na questão. 

O quarto curso – de 23 a 25 de março- foi orga-
nizado com o IDHS da PUC-Minas – Instituto de 
Desenvolvimento Humano Sustentável- que é um 
instituição de pesquisa na área, que conta com 
pesquisadores com contribuições importantes no 
campo da aplicação dos Indicadores Sociais para 
Gestão Municipal. Foi com esse enfoque – Indi-
cadores para o Planejamento Municipal -   que o 
curso foi organizado, contando ainda com técnicos 
do IBGE, UFMG, IBASE e Fundação João Pinhei-
ro. Nesse curso deu-se especial atenção às apli-
cações de Indicadores de Qualidade de Vida Ur-
bana, Desenvolvimento Humano e Criminalidade. 
Inscreveram-se cerca de 60 pessoas, das quais se 
selecionou 40, com base na pluraridade institucio-
nal  e regiões de procedência dos inscritos. Dentre 
os alunos vale destacar a participação de vários 
técnicos municipais, provenientes de prefeituras 
de Belo Horizonte e arredores, assim como de téc-
nicos do DIEESE e outras ONGs locais.

De 13 a 15 de abril realizou-se o quinto curso,  em 
Salvador, em parceria com a SEI – Superintendên-
cia de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia- 
agência com ampla gama de produtos e pesqui-
sas na área de Indicadores Sociais. Além da SEI, 
o conjunto de professores contou também com a 
participação também de pesquisadores da Coor-
denação de População e Indicadores Sociais do 

IBGE e de  professores da Faculdade de Economia 
e do Centro de Estudos de Recursos Humanos da 
UFBA. O curso teve um caráter mais geral, abor-
dando os temas básicos, mas também tratando 
dos recortes transversais de Cor/Raça e Gênero. 
Procurou-se garantir sessões com aulas de maior 
duração, a fim de garantir maior espaço para dis-
cussão, o que, de fato, ocorreu com a questão da 
investigação sobre Cor/Raça  e seus desdobra-
mentos em termos de Políticas Públicas – Política 
de Cotas. Os 36 alunos selecionados eram técni-
cos do setor público – estadual e municipal-, de 
ONGs e estudantes universitários.  

De 5 a 7 de maio foi organizado outro curso no 
Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto Pereira 
Passos, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Este cur-
so procurou atender parte da demanda explicitada 
quando da organização do primeiro evento, junto 
com o IBASE, quando um número muito elevado 
de postulantes não pôde realizar o curso. Tratou-
se, além das temáticas básicas, das novas pro-
postas analíticas para se retratar a realidade social 
intraurbana, através da participação de professo-
res e técnicos do IPPUR/UFRJ, CEDEST/PUC-SP, 
Prefeitura de Belo Horizonte e do próprio Instituto 
Pereira Passos. Participaram ainda professores da 
ENCE e do IBGE.O curso teve 38 alunos, prove-
nientes predominantemente de instituições públi-
cas e secretarias municipais e do IBGE.

De forma a atender outra parcela de demandantes 
de capacitação na área, em especial de técnicos 
do IBGE e da Fundação Cide, organizou-se novo 
curso de Indicadores Sociais e Políticas Públicas, 
realizado de 7 a 9 de julho na ENCE. O conteúdo 
tratado procurou dar maior destaque às questões 
relacionadas à produção das Estatísticas Sociais, 
resgatando aspectos históricos, políticos e meto-
dológicos. Contou com a participação predomi-
nante de professores da própria ENCE e do IBGE. 
Infelizmente, como em outras ocasiões, o  núme-
ro de inscritos – 93 -  foi maior do que o que se 
poderia atender – 40 .
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Em Porto Alegre, de 11 a 13 de agosto foi  realiza-
do a última edição do curso de Indicadores Sociais 
e Políticas Públicas, desenvolvido em parceria com 
a Fundação Economia e Estatística – FEE – com a 
colaboração do DIEESE e UFRGS. As questões re-
lacionadas ao Mercado de Trabalho e Demografia 
tiveram destaque no curso, além de outras áreas 
de competência específica da FEE, como os indi-
cadores municipais.

Em São João do Meriti foi realizado o último curso 
de Indicadores Sociais e Políticas Públicas do ano, 
em parceria com a Escola de Governo da Baixada 
Fluminense, projeto extensional da UFF. Desenvol-
vimento econômico, condições de vida, direitos 
humanos violência e cultura os temas tratatados 
pelos palestrantes, provenientes de várias institui-
ções sediadas no Rio, como ENCE, Governo do 
Estado, Ministério da Cultura, PUC. Participaram 
cerca de 35 pessoas, entre estudantes, membros 
de ONGs, prefeituras, cidadãos, provenientes dos 
municípios da Baixada.

Vale observar ainda que, procurando atender de-
mandas de capacitação metodológica mais espe-
cífica na área, realizou-se no âmbito do subprojeto, 
entre julho e agosto de 2004 na ENCE, os cursos 
“Análise Multicritério: conceitos e aplicações na to-
mada de decisões em programas sociais” (40 ho-
ras, 12 a 16 de julho),  “Análise envoltória de dados: 
conceitos e aplicações em programas sociais” (40 
horas, 19 a 23 de julho) e “Técnicas de estruturação 
de cenários prospectivos para políticas públicas e 
projeções populacionais” (8 horas, 26 de agosto). 
Os dois primeiros cursos procuraram atender de-
mandas de formação em métodos quantitativos 
para identificação de áreas prioritárias para ação 
social (An.Multicritério) e para avaliação de resul-
tados e impactos dos programas implementados, 
em função dos recursos e esforços alocados (An.
Envoltória). O curso de “Técnicas de Cenários” foi 
proposto com o objetivo de proporcionar uma in-
trodução às técnicas de estruturação de Cenários 
Prospectivos, usadas para identificar e antecipar 

aspectos da conjuntura econômica, social e políti-
ca futura que poderão afetar, interferir e/ou poten-
cializar os programas públicos, projeções popula-
cionais e o ambiente geral idealizado em atividades 
de planejamento no setor público. 

As aulas tiveram um enfoque aplicado, com uso 
de softwares nacionais específicos, com tempo 
para elaboração de exercícios práticos trazidos pe-
los alunos,  não descuidando, naturalmente, dos 
conceitos básicos e formulações quantitativas ne-
cessárias para entendimento das potencialidades, 
limites e requerimentos de uso das técnicas no 
campo de conhecimento em questão. Os cursos 
foram ministrados por professores do Casnav/Ma-
rinha e da Coppe/UFRJ, para um público de 22 alu-
nos em cada curso, provenientes do IBGE, ENCE 
e diferentes instituições e empresas sediadas no 
Rio, Amapá, Salvador e São Paulo. 

Uma avaliação preliminar dessa experiência pare-
ce nos mostrar que a iniciativa da ENCE em ofe-
recer os cursos representa um passo significativo 
para atender parte da demanda de capacitação na 
área. Pelo menos é o que se pode inferir da acolhi-
da da proposta pelos diversos atores envolvidos: 
do público há claramente manifestação de interes-
se na capacitação, como revela a parcela de de-
manda não atendida; dos parceiros institucionais, 
muita disposição e cuidado na organização do 
evento; dos professores convidados, muito des-
prendimento e atenção com a proposta; da ENCE 
e IBGE,  muita disposição para cessão de pessoal, 
publicações e apoio logístico.
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Esta seção é destinada a notas explicativas, 
esclarecimentos, registros importantes 
que pesquisadores da área achem impor-
tante partilhar com os demais.

Reunião de pesquisadores 
interessados em Projeções 
Populacionais, Indicadores 
Sócio-demográficos e 
Demografia Aplicada no 
Encontro da ABEP em 
Caxambu/2004
Por Paulo de Martino Jannuzzi

No dia 22 de novembro de 2004, as 18:30h, por 
ocasião da realização do XIV Encontro Nacional 
de Estudos Populacionais em Caxambu no horá-
rio reservado ao happy hour dos GTs, reuniram-se 
cerca de 50 participantes do Evento com o objeti-
vo discutir a criação de um grupo de pesquisa de 
estudos de projeções populacionais e indicadores 
sócio-demográficos.

A idéia deste grupo de trabalho é fortalecer os 
campos de conhecimento nesta área. Foi salien-
tado que a discussão do tema projeções não é 
nova na ABEP, seja através do Comitê de Pro-
jeções, ou do GT: Fontes de Dados. Na última 
gestão da ABEP, entre 2002 e 2004, o tema de 
projeções não foi contemplado, nem como GT 
nem como Comitê, embora exista um contingente 
grande de pesquisadores produzindo projeções. 
Quanto aos indicadores, o próprio tema da ABEP 
deste ano o contempla.

Embora todos os GTs trabalhem com indicadores 
em suas análises, o objetivo deste GT que esta-
mos propondo será discutir as questões metodo-

lógicas. A grande utilização que vem sendo feita 
destas metodologias justifica a criação de um GT 
com esta preocupação.

A grande produção de indicadores como o IDH 
com metodologias diferentes justifica a preocu-
pação com o fortalecimento das bases de dados 
destes indicadores, já que, apesar de haver muitos 
dados, este não estão sistematizados para atender 
a crescente demanda de indicadores para políticas 
públicas.

Em relação as projeções é crescente a demanda 
por métodos de projeções para recortes cada vez 
maiores, como raça, gênero, mão de obra, etc.

São objetivos deste grupo de pesquisa o fortaleci-
mento do campo de aplicação da demografia em 
indicadores e projeções populacionais criando opor-
tunidades nesta área e a procura do engajamento 
do setor privado na defesa de demandas como a 
não realização da contagem populacional de 2005.

Já existe interesse do setor privado de estudos de 
projeções populacionais com o objetivo de planeja-
mento de demandas futuras de produtos e serviços. 
As empresas privadas já demonstraram interesse 
de fazer parcerias com os órgãos públicos estadu-
ais e com o IBGE. Foram relatados como exemplo 
as companhias de abastecimento de água.

Outra demanda relatada que poderia ser viabi-
lizada através deste grupo de pesquisa é a de 
treinamento em metodologias de projeções e de 
indicadores. Foi enfatizado ainda que a criação 
do GT ou grupo de pesquisa seria uma forma de 
disseminar a cultura de metodologias desta área 
através de treinamento.

Outra vantagem apontada da união de pesquisa-
dores preocupados com estes temas em um GT 
específico foi a de que sem a criação deste grupo 
de pesquisa os pesquisadores que se dedicam ao 
estudo de projeções e indicadores ficaram sempre 
dependentes das outras seções temáticas exis-
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tentes. As seções temáticas atuais não atendem a 
diversidade das pesquisas em projeções e indica-
dores já que trabalham com indicadores que são 
estudados em diferentes GTs.

Como vantagem da criação de um grupo de pes-
quisa nesta área foram salientadas também a au-
tomação nas linhas de pesquisas e a possibilidade 
de parcerias com outros grupos de pesquisa, como 
por exemplo, parceria com o GT de trabalho para 
pesquisas em projeções de força de trabalho.

Foi constatado que a demografia formal tem per-
dido peso nos últimos anos. Por exemplo, o último 
evento que tratou deste tema foi o encontro, orga-
nizado pelo Comitê de projeções em Pirinópolis 
em 1998.

Foram discutidas algumas atividades que pode-
riam ser desenvolvidas no âmbito deste grupo:

• Cadastro de instituições estaduais que deman-
dam estudos de projeções e indicadores, como, 
por exemplo, secretarias de abastecimento e em-
presas de saneamento.

• Discutir as possibilidades de atendimento das 
demandas de projeções e indicadores pelo IBGE 
e pelas instituições estaduais.

• Avaliar e analisar a diversidade de metodologias 
de projeções e de indicadores.

• Discutir as metodologias e as diferenças das 
projeções produzidas pelo IBGE e as instituições 
estaduais.

Para a viabilização da criação do grupo de pesqui-
sa foram eleitos, por aclamação, Paulo de Martino 
Jannuzzi como coordenador e Maria de Lourdes 
Teixeira Jardim da FEE e Leila Ervatti do IBGE como 
coordenadoras adjuntas

O coordenador eleito informou que já dispõe de 
recursos da Fundação Ford e propôs, como pri-
meira atividade para o grupo de pesquisa, a publi-

cação de um livro reunindo a produção na área de 
projeções. A comissão de organização deste livro 
será composta por Juarez de Castro Oliveira, Du-
val Fernandes e Morvan de Mello Moreira. Ficará a 
cargo desta comissão discutir a possibilidade de 
abrir espaço nesta publicação para novas contri-
buições e trabalhar em conjunto com a comissão 
editorial da ABEP.

As atividades propostas para o primeiro semestre 
de 2005 são: estruturação de cursos de capacita-
ção ou de sensibilização. Resgate da utilização e 
melhoria dos registros administrativos através de 
seminários e Workshops com foco em indicadores 
e projeções populacionais.

Para o segundo deverão ser focalizados os indica-
dores de pobreza e seu uso na formulação e moni-
toramento das políticas públicas.

O grupo deverá buscar apoio da Fundação Ford, 
ABEP e outras associações científicas e empresa-
riais. È também meta do grupo de pesquisa con-
tribuir na avaliação de indicadores para monitora-
mento das Metas do Milênio.

Ficou decidido que deveria se criado, de imedia-
to, um grupo de estudos com o objetivo de troca 
de experiência na área de projeções e indicadores. 
Com este objetivo, foi montado um cadastro dos 
pesquisadores interessados em participar deste 
grupo de pesquisa. 

Interessados em acompanhar os desdobramentos 
favor se registrar com ler@ibge.gov.br
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Seminário - Construção 
de um Sistema Público de 
Indicadores Sociais
Durante os dias 08 e 09 de dezembro de 2004 foi 
realizado em Curitiba, Paraná, o Seminário Cons-
trução de um Sistema Público de Indicadores So-
ciais. O evento foi uma iniciativa da Secretaria do 
Planejamento do Paraná, do IPARDES e da ANIPES 
– Associação Nacional das Instituições de Plane-
jamento, Pesquisa e Estatística, com o apoio do 
IPEA e contou com a participação de instituições 
públicas representantes de nove estados (Ala-
goas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, 
Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São 
Paulo). O seminário teve como objetivo discutir as 
necessidades e dificuldades inerentes à constru-
ção de um sistema público de indicadores sociais 
adequados à realidade da estrutura da gestão 
pública brasileira e contou com a participação de 
gestores e analistas públicos das Secretarias de 
Estado de Planejamento e Fazenda, técnicos e 
pesquisadores das áreas de planejamento, finan-
ças e tecnologia da informação. 

As principais recomendações do seminário foram:

- Reconfiguração do Sistema Estatístico Nacional, 
com maior integração entre a coordenação do sis-
tema (IBGE) e os Institutos de Pesquisa e Estatís-
tica Estaduais, com efetiva representação da ANI-
PES nos fóruns técnicos do IBGE;

- Padronização e homogeneização das metodo-
logias de pesquisa, levando em consideração a 
questão regional e a criação de redes entre as ins-
tituições de pesquisa e estatística;

- Aprimoramento e facilitação do uso adequado 
das informações estatísticas

- Garantia de que os mecanismos de avaliação 
estejam sempre presentes quando da elaboração 
das políticas públicas, 

- Investimento na capacitação dos servidores pú-
blicos, visando dotá-los de capacidade crítica para 
conduzir a gestão por programas;

- Investimento na gestão do conhecimento e das 
pessoas

Ao final do seminário, a Fundação CIDE (Centro de 
Informações e Dados do Rio de Janeiro), se pro-
pôs, no que foi apoiada por todas as instituições 
presentes, a organizar, no mês de abril de 2005, 
o 2º Seminário para a Construção de um Sistema 
Público de Indicadores Sociais, visando à continu-
ação dos debates e encaminhamentos ocorridos 
no evento de Curitiba. 
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Tomou posse no início 
deste ano a nova Diretoria 
da Associação Brasileira 
de Estudos Populacionais 
(ABEP) para a gestão do 
período de 2005-2006

A nova Diretoria da ABEP está 
assim constituída:

Diretoria

Presidente: George Martine (Consultor independente)

Vice-Presidente: Simone Wajnman (CEDEPLAR/
UFMG)

Secretária: Rosana Baeninger (IFCH-NEPO/UNI-
CAMP)

Tesoureiro: José Eustáquio Diniz Alves (ENCE/IBGE)

Suplente: José Ribeiro Soares Guimarães (SEI-BA)

Conselho Consultivo

Haroldo da Gama Torres (CEBRAP)

Jair Lício Santos (USP-Ribeirão Preto)

Laura Rodriguez Wong (CEDEPLAR/UFMG)

Maria Coleta Ferreira Albino de Oliveira (IFCH-
NEPO/UNICAMP)

Maria Teresa Sales de Melo Suarez (NEPO/UNI-
CAMP)

Nadja Loureiro Pernes da Silva (IBGE)

Conselho Fiscal

Fernando Marcel Kowalski (Universidade Federal 
do Paraná)

Maria Rejane Souza de Britto Lyra (Fundação Joa-
quim Nabuco)

Lára de Melo Barbosa (UFRN)

Suplente:

Maria de Lourdes Teixeira Jardim (FEE)

Editor da Revista

Carlos Eugênio C. Ferreira (Fundação SEADE)
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MinC e IBGE celebram 
Acordo de Cooperação 
Técnica
O Ministro Gilberto Gil e o presidente da Fundação 
IBGE, senhor Eduardo Pereira Nunes, assinaram 
no dia 17 de dezembro de 2004, Acordo de Coo-
peração Técnica entre o MinC e aquela instituição 
de pesquisa. Essa iniciativa inédita de parceria 
entre o MinC e o IBGE pretende criar um sistema 
de produção de informações e indicadores sobre 
a área cultural, bem como desenvolver metodolo-
gia específica para o tratamento de dados sobre 
o tema. 

O Acordo de Cooperação assinado objetiva organi-
zar as informações produzidas pelo IBGE visando 
a estruturar um sistema de informação sobre cul-
tura no Brasil com dados permanentemente atua-
lizados. No Acordo está prevista a constituição de 
uma Comissão Técnica mista, com representantes 
do MinC e do IBGE, com a finalidade de tratar da 
sistematização das fontes de cultura existentes no 
país tendo em vista a perspectiva de que venha a 
ser viabilizada a construção de um sistema nacio-
nal de informações e indicadores culturais. O acor-
do tem duração de cinco anos (60 meses) e prevê, 
ainda, a assinatura de convênios específicos para 
cada projeto que seja de mútuo interesse.

Processo inédito de apro-
ximação MinC-IBGE
Esta é a conclusão da primeira etapa de um pro-
cesso iniciado em 2003 a partir de conversações 
entre técnicos da Secretaria de Políticas Culturais 
do MinC e do IBGE, buscando uma aproximação 
entre o MinC e o IBGE, haja vista a histórica ca-
rência de informações e dados no que se refere 
ao setor cultural no Brasil, tanto no que se refere à 
sua dimensão econômica como à social. A cons-
trução de um sistema nacional de informações e 

indicadores culturais é entendida como de vital im-
portância por possibilitar que se tenha uma visão 
da dimensão do setor da cultura na vida nacional, 
propiciando mais eficiência, eficácia e efetividade 
no desenho, na construção e na consecução das 
políticas públicas culturais e, também, colocando à 
disposição do profissional da cultura informações 
essenciais para a sua atuação no mercado. Esse 
processo deverá culminar, no médio prazo, com 
a construção, dentro das Contas Nacionais, das 
chamadas Contas Satélites da Cultura. As Contas 
Satélites da Cultura podem ser consideradas o PIB 
da cultura, pois ali está especificada toda a contri-
buição da produção cultural brasileira para o PIB 
nacional num determinado ano.
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Esta seção destina-se a apresentação abre-
viada de trabalhos técnicos e acadêmicos 
ou resumos de dissertações ou teses no 
campo das Estatísticas Públicas.

A produção de estatísticas 
com base em registros 
administrativos: controle e 
informação. 
Dissertação de Mestrado em Ciência da Informação de 

Oswaldo Guizzardi Filho e Johanna Smit (orient.). ECA/USP, 

2004.

A informação é, cada vez mais, um recurso críti-
co para pessoas e organizações. Com as novas 
tecnologias disponíveis, torna-se possível acessar, 
trocar e processar um volume sempre crescente 
de informação, o que tem levado à reelaboração 
acelerada do conhecimento e das condições de 
produção e de vida. 

Nesse contexto, as estatísticas – representações 
numéricas de aspectos do mundo que se quer 
mensurar- possuem um papel relevante. Produzi-
das por agencias especializadas, as estatísticas 
são fudamentais para o planejamento e para o 
controle da atividade de pessoas, governos, sindi-
catos e de outras organizações, bem como para o 
trabalho de pesquisadores.

As estatísticas são geradas, em sua grande maioria, 
a partir de pesquisas que exigem recursos signifi-
cativos para sua execução. Num momento em que 
as organizações que as produzem são submetidas 
a frequentes constrangimentos financeiros, em ra-
zão da crise de financiamento por que vem pas-
sando o Estado brasileiro nos últimos anos, os re-
gistros administrativos devem ser encarados como 
uma alternativa para a produção de estatísticas, 

principalmente no que se refere às relativas aos 
municípios. Para que essa produção possa se dar 
com estabilidade e consistência são necessárias, 
no entanto, medidas que garantam o acesso aos 
registros administrativos bem como a participação 
direta das agências produtoras de estatísticas em 
sua concepção, na implantação dos mecanismos 
para seu levantamento junto aos informantes e no 
controle de seus resultados. 

Condições de Vida, 
Desigualdade e Dinâmica 
Demográfica na Bahia nos 
anos 90.  
Dissertação de Mestrado em Estudos Populacionais e Pes-

quisas Sociais de José Ribeiro Soares Guimarães e Paulo de 

Martino Jannuzzi (orient.). ENCE/IBGE, 2004.

As conseqüências do conjunto de políticas de 
cunho neoliberal implantadas no Brasil nos anos 90 
foram bastante nefastas, indo muito além das cri-
ses econômicas conjunturais. Isto porque, apesar 
do “sucesso” alcançado no controle do processo 
inflacionário, não se logrou a inversão do histórico 
quadro de pobreza e iniqüidade que vem marcan-
do a sociedade brasileira, sobretudo nas últimas 
décadas. Ao contrário, vivenciou-se um acirramen-
to da exclusão social e da desigualdade, sobretu-
do nas regiões periféricas, a exemplo do nordeste 
brasileiro, já que o predomínio das políticas eco-
nômicas restritivas e a conseqüente subordinação 
das políticas públicas da área social culminaram 
em ações focalizadas e de caráter residual, com 
pouca efetividade sobre a população socialmente 
mais vulnerável, predominantemente concentrada 
nos estados nordestinos. 

O caso da Bahia é ilustrativo deste processo e 
com neste sentido, a dissertação discute, con-
ceitualmente, alguns elementos das abordagens 
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tradicionais sobre condições de vida, pobreza e 
desigualdade no Brasil, destacando as principais 
incongruências que dissimulam o debate sobre 
essas temáticas no país. A partir daí, apresenta 
os principais traços e condicionantes estruturais 
da pobreza e desigualdade na Bahia, enfatizando 
o perfil da economia estadual, os níveis de con-
centração da propriedade e as desigualdades re-
gionais. Por fim, traça um quadro da evolução das 
condições de vida na Bahia, durante a década de 
1990, conformado pelas mudanças sociodemo-
gráficas recentes e pela configuração das seguin-
tes dimensões: saúde; moradia e infra-estrutura 
urbana; educação; dinâmica do mercado de tra-
balho; o desemprego na Região Metropolitana de 
Salvador; níveis e concentração dos rendimentos e 
as desigualdades raciais.

Qualidade ambiental urbana 
em Cidades Médias: proposta 
de modelo de avaliação para o 
Estado de São Paulo
Dissertação de Mestrado em Geografia de Patrícia Martinelli e 

Roberto Braga (orient.). UNESP/Rio Claro, 2004. 

O Planejamento, com bases puramente economi-
cistas, mostrou-se ineficaz para solucionar proble-
mas gerados pelo crescimento. A partir dos anos 
1970, devido à pressão populacional, acentuou-se 
a degradação sócio-ambiental nos grandes cen-
tros e cidades médias brasileiras. O presente tra-
balho busca criar um instrumento de gestão ter-
ritorial, através de indicadores de fontes oficiais 
para o ambiente urbano. Busca-se, desse modo, 
possibilitar a comparação da Qualidade Ambiental 
Urbana em municípios de porte médio. A proposta 
de Avaliação deve servir como base comparativa 
para políticas públicas urbanas estaduais.
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Esta seção destina-se a apresentação de no-
vas publicações, produtos informacionais, 
relatórios e pesquisas sociais produzidos, 
em especial, pelas instituições do Sistema 
Estatístico Nacional.

Pesquisa de 
orçamentos familiares 
- POF 2002/2003. 
IBGE, 2004.
A Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE 
analisa a composição dos gastos e do consumo 
das famílias segundo as classes de rendimento, 
entre julho de 2002 e julho de 2003 e permite verifi-
car, na comparação com as pesquisas anteriores, 
algumas mudanças expressivas nas despesas e 
nos hábitos dos brasileiros.

Uma das grandes mudanças foi a forma de alo-
cação dos recursos, pelas famílias. Há 30 anos, a 
parcela dos gastos permanentes, com alimenta-
ção, habitação, saúde, impostos, obrigações tra-
balhistas, correspondiam a 79,86% e, em 2003, a 
93,26%. Com isso, os investimentos (em imóveis e 
outros) na última pesquisa ficaram em 4,76%. Eles 
já foram mais do triplo (16,50%) em 1974/75.

A pesquisa investigou também dados antropomé-
tricos, que permitiram constatar que a freqüência 
do excesso de peso na população supera em oito 
vezes o déficit de peso entre as mulheres e em 
quinze vezes o da população masculina. Num uni-
verso de 95,5 milhões de pessoas de 20 anos ou 
mais de idade há 3,8 milhões de pessoas (4,0%) 
com déficit de peso e 38,8 milhões (40,6%) com 
excesso de peso, das quais 10,5 milhões são con-
sideradas obesas.

Estimativas 
municipais e revisão 
2004 da projeção da 
população. IBGE, 
2004.
IBGE divulgou as estimativas para 2004 das popu-
lações dos 5560 municípios brasileiros e a Revisão 
2004 da Projeção da população do Brasil para o 
período 1980 - 2050 .

O IBGE, em cumprimento ao disposto no Artigo 
102o da Lei no 8443, de 16 de julho de 1992, publi-
cou em agosto de 2004, no Diário Oficial da União, 
as estimativas das populações dos 5560 municí-
pios brasileiros com data de referência em 1º de 
julho de 2004. 

As estimativas populacionais, para 2004,  divulga-
das no D.O.U., além de incorporarem as tendên-
cias do crescimento demográfico verificado no 
País no período de 1991 a 2000, passam a consi-
derar, também, os resultados dos parâmetros da 
dinâmica demográfica derivados do Censo Demo-
gráfico 2000. 

No mesmo dia da publicação das estimativas das 
populações dos municípios,  ficaram disponíveis, 
na página do IBGE na internet (www.ibge.gov.br), 
as tabelas contendo os efetivos populacionais pro-
jetados e respectivos indicadores demográficos, 
bem como o resumo da metodologia utilizada na 
Revisão 2004 da Projeção da População do Brasil 
para o período 1980 - 2050.
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Tendências 
demográficas: uma 
análise da amostra do 
Censo Demográfico 
2000. IBGE, 2004.
O IBGE lançou em dezembro a publicação “Ten-
dências Demográficas: uma análise da amostra do 
Censo Demográfico 2000”, que faz um retrospecto 
dos indicadores demográficos e socioeconômi-
cos básicos revelados pelos censos e traça um 
recorte dos municípios brasileiros, analisando as 
tendências de crescimento ou declínio no período 
1991/2000. Dos 5507 municípios brasileiros exis-
tentes à época do último Censo, 1496, ou 27,2% 
do total, tiveram perda populacional entre 1991 e 
2000, e quase 40% (2193 municípios) apresenta-
ram um ritmo de crescimento anual de 0% a 1,5%, 
abaixo da média nacional de 1,6% ao ano.

O estudo mostra que, juntos, os municípios com 
perda populacional concentravam 14,6 milhões de 
moradores e que a maioria deles possuíam popu-
lação de até 50 mil habitantes. Houve uma relação 
direta desse conjunto com os novos municípios 
criados entre 1991 e 2000.

A publicação traz ainda tabelas, gráficos e tex-
tos com um panorama da evolução demográfica 
no Brasil e em cada unidade da federação, além 
de dados sobre educação, trabalho e rendimen-
to, religião, cor ou raça, nupcialidade, migração 
e domicílios, entre outros, relacionados às taxas 
médias geométricas de crescimento anual das po-
pulações residentes nos municípios. E um anexo 
com a relação de todos os municípios brasileiros, 
segundo essas taxas.
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Esta seção destina-se a divulgação de li-
vros, relatórios técnicos e textos para dis-
cussão no campo das Estatísticas Públicas.

Pobreza no brasil: 
afinal, de que se trata? 
Autor: Sonia ROCHA  
Editora: FGV

A pobreza é a síntese dos problemas nacionais. 
Este livro examina a sua evolução no Brasil, apro-
ximando pobreza e desiguldade de renda , como 
duas faces da mesma moeda. O leitor, desde o es-
tudante universitário da área de ciências sociais até 
o formulador de políticas públicas, encontrará nes-
ta obra um conjunto de informações que permitem 
compreender melhor a pobreza e questões como 
distribuição de renda , funcionamento do mercado 
de trabalho e concepção de políticas sociais.

Medidas de cidades:
entre territorios de 
vida e territorios 
vividos 
Autor: Dirce KOGA 
Editora: CORTEZ

Transformada em livro, a tese de Dirce Koga fala 
sobre mapas e impérios, de como as formas de 
representação da realidade podem revelar ou es-
conder relações de poder, de inclusão/exclusão. 
Trata-se de uma reflexão sobre os modos de re-
presentação da realidade, demonstrando que, ao 
selecionar indicadores e formas de construir uma 
imagem com eles, mais do que “apresentar” os fe-
nômenos, se interpreta, se intervém.

Indicadores sociais no 
Brasil: coneitos, fonte 
de dados e aplicações
Autor: Paulo JANNUZZI   
Edit:ALÍNEA

O leitor que quer compreender melhor o debate 
atual sobre a pobreza, distribuição de renda, desi-
gualdades sociais, condições de vida e desenvol-
vimento humano precisa entender mais profunda-
mente o que são os Indicadores Sociais, como são 
construídos, o que significam, para que servem. 
Estas são as questões tratadas neste livro, em uma 
linguagem simples e precisa. Além de se destinar 
à leitura e à informação do público em geral, este 
livro tem grande utilidade em disciplinas de gradu-
ação nas universidades.

Contabilidade social: 
o novo sistema de 
contas nacionais do 
Brasil. 
Autor:Carmem FEIJÓ e outros 
Ed: CAMPUS

A Contabilidade Social, objeto deste livro, trata da 
mensuração da atividade econômica, em seus 
múltiplos aspectos. É a matéria que define e sis-
tematiza regras para a produção e a organização 
sistemática de informações relevantes (agregados 
macroeconômicos) para a tomada de decisões 
públicas e privadas no âmbito da macroecono-
mia. A receptividade da primeira edição estimulou 
a nova edição deste livro que apresenta duas no-
vidades principais. A primeira é, como não pode-
ria deixar de ser, a incorporação das atualizações 
na apresentação do sistema de Contas Nacionais 
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conforme divulgado pelos órgãos oficiais de esta-
tística no Brasil. A segunda é a apresentação dos 
capítulos que, além de terem sido re-ordenados e 
em muitos casos re-escritos, são acompanhados 
de informações complementares disponibilizadas 
numa página na internet sobre o livro.

Metodos de pesquisa 
social empirica e 
indicadores sociais 
Autor: Achim SCHRADER    
Editora:UFRGS

Reunião de três importantes contribuições de 
Achim Schrader (professor da Westfälische Wilhel-
ms Universität - Münster/Alemanha) no campo da 
metodologia, que afere a importância da pesquisa 
social empírica na sociologia, base de medição 
de fenômenos e processos sociais, econômicos 
e culturais.

Atlas da exclusao 
social, v.4: a exclusao 
no mundo 
Autor: Márcio POCHMANN  
Ed.: CORTEZ

O livro apresenta uma realidade bem diferente de 
um processo de globalização saudado durante a 
década de 90, como o início de uma nova era para 
a sociedade mundial. Ganhos de produtividade, 
novas tecnologias e redução das desigualdades 
eram vistos como sinônimos e equivalentes. ‘Atlas 
da Exclusão Social’ aborda os seguintes temas - A 
constituição do Índice de Exclusão Social; Globa-
lização e exclusão social; Os índices de exclusão 
social no mundo; Os índices de exclusão social 
por continentes; As manchas extremas de exclu-
são social no mundo; A exclusão social nas cida-
des do mundo.
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Esta seção destina-se a indicação de sítios 
na Internet com conteúdo relacionado ao 
campo das Estatísticas Públicas.

www.sei.ba.gov.br/anipes: Sítio da ANIPES, se-
diado pela SEI/BA. Traz informações sobre eventos 
promovidos pela instituição, assim como links para 
outras instituições vinculadas ao Sistema Estatísti-
co Nacional.

www.bls.gov: Sítio do Bureau of Labor Statistics. 
Traz as estatísticas do mercado de trabalho ame-
ricano. Veja, em especial, o Occupations Outlook, 
com projeções de força de trabalho, empregos e 
diversas ocupações nos EUA para 2010.  

www.ence.ibge.gov.br: Sítio da Escola Nacio-
nal de Ciências Estatísticas. Veja, em especial, os 
Textos para Discussão, disponíveis para baixar da 
Internet. 

Sítios e Portais na 
Internet

Congressos e 
Eventos

Espaço para divulgação de eventos na-
cionais ou internacionais relacionados ao 
campo das Estatísticas Públicas. 

X ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUI-
SA EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIO-
NAL – ANPUR

Tema: Planejamento, soberania e solidariedade: 
perspectiva para o território e a cidade

Período: 23 a 27 de maio de 2005

Local: Salvador BA

Informações: www.anpur.org.br

10° ENCONTRO NACIONAL DAS INSTITUI-
ÇÕES DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ES-
TATÍSTICA - ANIPES

A Anipes estará organizando, com a colaboração 
da Seplan/PA, o 10° Encontro Nacional das Insti-
tuições de Planejamento, Pesquisa e Estatística, a 
ser realizado em Belém no segundo semestre de 
2005. O temário do encontro estará sendo definido 
ao longo dos próximos meses.

Informações: www.sei.ba.gov.br/anipes 

Espaço para divulgação de cursos de 
curta duração, oficinas, programas de 
pós-graduação etc.

Cursos

CURSO: INDICADORES DEMOGRÁFICOS E 
PROJEÇÕES POPULACIONAIS: UMA INTRO-
DUÇÃO 

Objetivo: Introduzir os indicadores demográficos 
e técnicas de projeções demográficas, inseridos 
dentro do quadro de  estruturação de Cenários 
Prospectivos. 

Público:  Pesquisadores de instituições de pesqui-
sa, setor público e ONGs, interessados na temáti-
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ca de formulação de programas sociais, projeções 
populacionais e atividades relacionadas.

Ementa: 1. Cenários Prospectivos e Projeções 
Populacionais  2. Principais Fontes de Dados e In-
dicadores demográficos 3. Introdução ao Método 
das Componentes 4. Técnicas de Projeções para 
Municípios e pequenas áreas. 5. Projeções popula-
cionais e estimação de demandas sociais 6. Pers-
pectivas da População Brasileira no século XXI.

Carga horária: 32-40 horas

Período: a definir (1º semestre de 2005) 

Local: a definir 

Informações: www.sei.ba.gov.br/anipes 

 


