
2
Estatísticas Públicas

ISSN: 1808-1320

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE PLANEJAMENTO,

PESQUISA E ESTATÍSTICA

Boletim



Boletim Estatísticas Públicas, v. 2, n. 1, (2005- )
Salvador: ANIPES, 2006.

Boletim eletrônico ( )
ISSN 1808-1320

1. Estatísticas públicas. I. Associação Nacional das
Instituições de Planejamento, Pesquisa e Estatística.

CDU 311.3 (055)

www.anipes.org.br



Sumário
Bo l e t i m Es t a t í s t i c a s Púb l i c a s n . 2 Sa l v ad o r, a gos t o 2006

04Editorial

Opinião e Ensaios 05

Memória 38
Relato de Experiências 41
Notas e Registros 45
Comunicações de Pesquisa 49
Produtos e Pesquisas 52
Livros e Publicações 55
Sítios e Portais na Internet 59
Congressos e Eventos 59

Artigos 08
CONFEST Conferência Nacional de Estatística: princípios, trajetória histórica,
e uma visão pessoal da próxima 08
No novo milênio, qual o perfil do estaticista? 19
Mídia - uma ponte a ligar o IBGE com a sociedade 29



Bo l e t i m Es t a t í s t i c a s Púb l i c a s n . 2 Sa l v ad o r, j u l h o 2006

�

Editorial

O Boletim Estatísticas Públicas chega a sua segunda edição e apresenta como destaque a realiza-
ção do II Encontro Nacional de Produtores e Usuários de Informações Sociais, Econômicas e Terri-
toriais, englobando a V Conferência Nacional de Estatística - CONFEST e IV Conferência Nacional 
de Geografia e Cartografia - CONFEGE. Promovido pelo IBGE, o evento acontecerá na cidade do 
Rio de Janeiro, durante o período de 21 a 25 de agosto de 2006, no Centro de Documentação e 
Disseminação de Informações – CDDI, desta instituição. 

Tais Conferências têm por objetivo avaliar os processos de produção, disseminação e de utilização 
de informações de natureza estatística e geográfica, visando revisar e aperfeiçoar o Plano Geral de 
Informações Estatísticas e Geográficas – PGIEG. Para seu sucesso, dependem da participação de 
um amplo conjunto de atores formado pelos diversos órgãos produtores e usuários de informações 
no âmbito do Poder Executivo Federal, dos Poderes Legislativo e Judiciário, juntamente com ins-
titutos estaduais e municipais de informações estatísticas e geográficas, e demais segmentos da 
sociedade civil organizada com interesse no tema.

A expectativa é a de que os trabalhos e as discussões possam efetivamente potencializar o Siste-
ma Estatístico Nacional, apontando para as potencialidades, lacunas e  propostas de aperfeiçoa-
mento da forma de coleta, integração, estimação e disseminação das  informações estatísticas e 
geográficas. Neste contexto, se faz mister avaliar a  periodicidade, cobertura, amplitude, eventuais 
lacunas e/ou superposições,  propostas de aperfeiçoamento para a conceituação, operacionaliza-
ção e coleta das  informações, assim como apresentação de sugestões de questões  inovadoras 
que contribuam para o aperfeiçoamento do Sistema Estatístico Nacional, a exemplo do trabalho de 
cooperação em rede.  

A seção Notas e Registros traz um conjunto de informações alusivas ao evento supracitado e na 
seção Artigos o Professor Nelson Senra discorre sobre os princípios e trajetórias da CONFEST e 
apresenta sua visão pessoal em relação à próxima. 

Vale ressaltar que a periodicidade e a vitalidade do Boletim Estatísticas Públicas depende da partici-
pação e da contribuição da comunidade de interessados, na submissão de material afeito à área. 
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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 

Relato do 10º 
Encontro da ANIPES 
e desdobramentos  
recentes
Cesar Vaz de Carvalho Jr.
Presidente da ANIPES
Superintendente da SEI/BA

A Associação Nacional das Instituições de Plane-
jamento, Pesquisa e Estatística – ANIPES reúne 
os principais órgãos produtores e disseminadores 
de estatísticas e pesquisa dos governos estadu-
ais do país na busca pela melhoria dos serviços 
oferecidos à sociedade brasileira. Por considerar 
a informação elemento estruturante e essencial na 
vida de uma nação, a entidade persegue o apri-
moramento dos sistemas de dados estatísticos e 
estudos do país. 

Sua missão primordial é fortalecer os órgãos regio-
nais de pesquisa ligados aos governos estaduais e 
municipais, preservando a isenção e a integridade, 
e aproximando-os dos institutos nacionais – princi-
palmente IBGE e IPEA – e internacionais para pro-
moção de trabalhos que possam gerar trocas de 
conhecimento e inteligência.

Desta forma, a entidade promove encontros, deba-
tes, pesquisas sobre a produção e disseminação 
das estatísticas e estudos oficiais no país, etapas 
fundamentais para o desenvolvimento de políticas 
públicas e privadas e para o crescimento do país.

A visão que a instituição 
busca é a de:

• Fortalecer o Sistema Nacional de Estatística;

• Fortalecer o sistema de estudos e pesquisas a 
nível nacional;

• Criar uma maior interação entre estas institui-
ções;

• Ser a entidade de referência destas instituições 
na busca de sinergias;

• Perseguir que todas utilizem padrões semelhan-
tes a partir da adoção de princípios comuns já es-
tabelecidos internacionalmente pela ONU e que 
possam ter padrões técnicos, tecnológicos e ins-
titucionais compatíveis com os princípios e com a 
missão das instituições. 

Para o cumprimento da sua missão e alcance da 
sua visão, a atual diretoria vem implementando três 
grandes linhas de trabalho, que, com o X Encontro 
Nacional da Entidade, saem fortalecidas.

As três grandes linhas de 
trabalhos:

Linha 1: Construção de um Sistema Especialista 
para Diagnóstico, Monitoramento e Avaliação de 
Indicadores Sociais nas Políticas Públicas. Este se 
constitui em um Projeto multi-institucional de de-
senvolvimento de software e capacitação envolven-
do Instituições membros da ANIPES e outras. Este 
projeto envolve todas as instituições numa discus-
são sobre tecnologias, uso e produção de informa-
ções, planejamento estratégico etc.

Linha 2: A inserção – o papel – dos institutos esta-
duais e municipais de Estatística e Planejamento no 
Sistema Nacional de Estatística a partir de uma dis-
cussão sobre a legislação estatística brasileira em 
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vigor. É preciso ajustá-la ao tempo atual e repensar 
o sistema – este é o grande objetivo deste trabalho. 

Muitas razões impõem este repensar; dentre vá-
rias, igualmente importantes, podemos destacar:

1. A expansão da demanda de estatísticas, sobre 
vários temas, em tempos e em espaços diversos;

2. Legitimidade das instituições estatísticas (esse 
vazio é enorme na dimensão subnacional); 

3. A expansão dos produtores seja na esfera pú-
blica, seja na esfera privada, em vários níveis es-
paciais: federal, estadual, municipal, bem como 
internacional:.

4. O imperativo da coordenação, diante da mudan-
ça na demanda e no contexto da oferta. 

Linha 3: Diagnósticos das instituições filiadas a ANI-
PES, pesquisa que encontra-se em andamento com 
a consultoria do professor Paulo Jannuzzi e tem por 
objetivo conhecer o perfil técnico, tecnológico, admi-
nistrativo etc. Enfim, conhecer como as instituições 
produzem e disseminam suas informações, quais as 
suas necessidades, potencialidades e carências.

As três linhas de trabalho possuem grande sinergia 
e interagem entre si com o objetivo de cumprir a 
missão da ANIPES, que é a de fortalecer as insti-
tuições subnacionais de estatística, estudos e pla-
nejamento. Este fortalecimento deve ser visto de 
forma integrada, ou seja, não se olhando apenas 
os institutos em si, mas, principalmente, olhan-
do-os no funcionamento do sistema de produção 
e disseminação de estatísticas oficiais, de plane-
jamento e de estudos. Neste sentido, pensamos 
que fortalecer o desempenho das instituições não 
é tão somente capacitar técnicos, modernizar seu 
parque tecnológico, dar maior flexibilidade jurídica 
e administrativa etc. É também, e principalmente, 
fortalecer os sistemas, em nível nacional, de esta-
tística, planejamento e estudo. É também, e prin-
cipalmente, fortalecer trabalhos em rede que im-

plicam em formação de equipes interdisciplinares 
que se encontram espalhadas espacialmente por 
várias regiões do país. É mister o exercício da co-
operação, integração e de uma coordenação mais 
participativa, transparente e democrática.

Neste sentido, as três linhas interagem entre si, 
senão vejamos: a primeira é um trabalho em 
rede, portanto, compartilhado; a segunda busca 
conhecer o Sistema Estatístico Nacional e, neste 
sentido, entender melhor a função e o papel des-
tas instituições neste sistema; e a terceira procura 
conhecer como funcionam e o que precisam as 
instituições subnacionais de pesquisa. Assim, te-
mos o conhecimento das instituições e suas ne-
cessidades, sua inserção no cenário nacional e 
uma experiência de trabalho em rede.

Outras ações:

1. O site da ANIPES: www.anipes.org.br. Além das 
explicações sobre o que é a ANIPES, participan-
tes, Links, sua missão, relatório sobre os encon-
tros etc., temos: dois fóruns de debates – um so-
bre a linha de trabalho 1 e outro sobre a linha de 
trabalho 2; e a nossa revista eletrônica: o “Boletim 
de Estatísticas Públicas”;

2. O Boletim de Estatísticas Públicas, revista ele-
trônica ainda sem periodicidade definida. Estamos 
lançando o número dois;

3. Aproximação dos Ministérios que produzem es-
tatísticas e/ou registros administrativos aos órgãos 
filiados a ANIPES, com o objetivo de obter um me-
lhor uso destas informações.  

Os resultados alcançados

O 10º encontro da ANIPES ocorreu durante o pe-
ríodo de 09 a 11 de novembro de 2005, em Belém 
do Pará, e teve como resultados principais os se-
guintes acontecimentos:
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1. Ficou acertado com o IBGE que faríamos gru-
pos de trabalho para discutirmos a possibilidade 
de trabalhos em rede;

2. Decidiu-se por organizar uma comissão para dar 
prosseguimento às relações com o IPEA para estu-
dar possibilidades de trabalho em rede;

3. Foi lançado o Boletim de Estatísticas Públicas;

4. Lançamento, em CD, do primeiro módulo do 
Programa de Apoio à Tomada de Decisão Baseada 
em Indicadores – PRADIN. Este CD é a proposta 
de trabalho da Linha 2. 

5. Lançamento do livro O Sistema Estatístico Por-
tuguês no contexto europeu: articulações, funções 
e dinâmica, elaborado em parceria com o Instituto 
Nacional de Portugal – INE/PT e com importante 
apoio do Banco Mundial. Este livro foi resultado de 
uma parceria entre a ANIPES, o INE/PT e o Banco 
Mundial e teve como objetivo apreender a expe-
riência Portuguesa na produção e disseminação 
de estatísticas oficiais em relação ao EUROSTAT. 
O objetivo central deste trabalho foi compreender 
e entender a formação de um sistema internacio-
nal de estatística, no caso, o EUROSTAT, para que 
possamos utilizar esta experiência para ajudar a 
pensarmos a reestruturação do sistema brasileiro. 
Isto se justifica pela semelhança entre o sistema 
europeu e o brasileiro, senão vejamos: a) assim 
como ocorre entre os estados brasileiros, no âm-
bito da União Européia existem grandes diferen-
ças entre os países, não só em termos culturais, 
econômicos, sociais e ambientais, como também, 
em termos da produção e disseminação das esta-
tísticas públicas. Estas diferenças dão-se desde o 
aporte financeiro que cada estado aloca nesta ati-
vidade, até a tecnologia utilizada por cada institui-
ção e a natureza jurídica de cada uma delas; b) um 
segundo ponto são as dimensões continentais do 
nosso país; c) as necessidades por informações 
para os diversos atores sociais em cada estado 
são bastante díspares. Finalmente, vale ressaltar 
que esta disparidade implica na necessidade de 

se estabelecer um planejamento de longo prazo, 
integrado e articulado. Neste sentido, a experiên-
cia de construção do Sistema Estatístico Europeu 
e a remodelação do Sistema Estatístico Português 
podem ser interessantes para repensar o Sistema 
Brasileiro.

6. Ficou acordado que deveríamos prosseguir com 
os trabalhos junto aos Ministérios. Durante o 10º 
Encontro tivemos uma apresentação do Ministério 
da Previdência Social sobre os seus registros ad-
ministrativos.
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Esta seção destina-se a contribuições mais 
formais e desenvolvidas acerca de temas 
relacionados às Estatísticas Públicas

CONFEST – 
Conferência Nacional 
de Estatística: 
princípios, trajetória 
histórica, e uma visão 
pessoal da próxima
Nelson Senra
Doutor em Ciência da Informação (UFRJ/ECO). Pesquisador 

no IBGE, e Professor na ENCE/IBGE (programa de mestrado).

Introdução 

As Conferências Nacionais de Estatística, convo-
cadas periodicamente, têm origem formal com a 
mudança do estatuto jurídico do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, tornando-se uma Fun-
dação. O objetivo sempre foi o de promover o en-
contro de usuários e produtores, para avaliar-se a 
eficiência dos processos  estatísticos, e dos seus 
resultados, com vistas à atualização do programa 
estatístico brasileiro.

Foi nesse instante que emergiu a expressão 
“usuários” (ao menos em termos oficiais). Até 
então usava-se a expressão “consumidores”, 
num evidente contraponto a produtores, e numa 
clara apropriação de categoria econômica. Não 
por acaso, então, os mais ativos e atuantes de-
mandantes das estatísticas eram os Economis-
tas (voltados à promoção do planejamento). A 

mudança de expressão terá sido fruto da per-
cepção de que as estatísticas, ao serem utiliza-
das não desaparece. 

O Decreto-lei nº 161, de 13.02.1967, – que mudou o 
regime jurídico do IBGE, de Autarquia a Fundação 
–, diz no seu art. 14: “A Fundação IBGE realizará, 
com perio-dicidade máxima de três anos, as Con-
ferências Nacionais de Estatística e de Geografia 
e Cartografia, com o objetivo de examinar com re-
presentantes dos Ministérios, Governos Estaduais 
e outras entidades públicas e privadas, produtoras 

Resumo:
As conferências de estatística têm por objetivo 
colocar em diálogo usuários e produtores, para 
bem se definir ou se revisar um programa esta-
tístico, sob prévia e cuidadosa avaliação de seus 
processos e de seus resultados. É oferecida um 
histórico das conferências realizadas desde 1968 
(bem assim, do que havia antes). Tendo em men-
te a próxima conferência algumas sugestões são 
apresentadas.

Palavras-chaves:
Informação Estatística. Conferência de Estatísti-
ca. Usuário e produtor. Histórico das conferên-
cias. Próxima conferência.

Abstract:
The statistical conferences have as their main goal 
to put together, face to face, in honest dialogues 
consumers and producers of official statistics. 
The aim of those meetings is to define or to revi-
se de official statistical program, of course, under 
previous and attentive evaluation of process and 
results. Besides that theoretical reflection, the text 
offer some historical aspects of  foregoing confe-
rences, since 1968 (and even before that year). 
Finally, having in mind the next conference, to be 
accomplished in next August, the text offer some 
suggestions and recommendations. 

Key words:
Official statistics. Statistical conference. Consumer 
and producer. History of previous conferences. 
Next conference.
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ou usuárias de estatística e de informações geo-
gráfico-cartográficas, os programas das respecti-
vas atividades”. 

Ao tempo da 1ª CONFEST, na presidência da Fun-
dação IBGE estava o primeiro ibgeano a ocupar o 
cargo: Sebastião Aguiar Ayres. Ouvindo a vontade 
dos usuários, foi definido um programa estatístico, 
o Plano Nacional de Estatísticas Básicas (só o “E”). 
Houve poucos avanços, e a razão deve-se à estru-
tura da Fundação, com Institutos autônomos (os 
Institutos Brasileiros de Estatística, de Geografia, 
e, logo depois, de Informática). Com a crescente 
burocracia, faziam-se marcantes os desencontros 
administrativos, com evidente sacrifício da dimen-
são técnico-operacional. 

Então Isaac Kerstenetzky assume a presidência, 
não tardando a refundar a Fundação. Agora, sim, 
haverá uma instituição amalgamada, capaz de 
inovar, seja em temas, seja em métodos. Acabam 
os Institutos autônomos, e surgem as Diretorias 
temáticas; isso virá em 1973, e já no contexto 
dessa mudança, em final de 1972, novas confe-
rências serão promovidas, delas saindo o Plano 
Geral de Informações Estatísticas e Geográficas 
(pondo juntas as ações do “E” e o “G”). O novo 
tempo prometia novidades, e as promoveria me-
moráveis, em diversos sentidos.

A Lei nº 5.878, de 11.05.1973, que passou a re-
ger o IBGE, em seu art. 7º faria mudanças nas 
realizações das conferências, em especial retiran-
do suas freqüências, e fazendo desaparecer sua 
nomenclatura: “O IBGE promoverá, na forma que 
for prevista no Estatuto, reuniões nacionais, com  
a participação de representantes dos Ministérios, 
Governos Estaduais, de entidades da administra-
ção pública indireta, de entidades privadas, pro-
dutoras ou usuárias de informações estatísticas, 
geográficas e cartográficas, bem como de recur-
sos naturais, com vistas à discussão de progra-
mas de trabalho e de assuntos técnicos, nas áre-
as de competência da Fundação”. 

Usuário e produtor, encontro 
marcado

Nesse encontro marcado, há um estereótipo, – 
bastante sentido, mas quase nunca falado por ser 
antipático, até mesmo arrogante –, sem reflexo na 
realidade. Aos olhos dos produtores, usuário é al-
guém que solicita em demasia, que quer tudo para 
ontem, que não percebe as fronteiras do possível, 
e que nunca pensa em custos. Aos olhos dos usu-
ários, produtor é alguém que quase nunca tem o 
que ele quer, como quer, e que, não raro, oferece 
menos, sem pressa (para amanhã, geralmente), 
afora que, mesmo que não saibam dos custos, 
sempre falam deles. Em suma, cão e gato.

É bem outra a realidade. Usuário e produtor, por 
definição, têm olhares (e às vezes também interes-
ses) diferentes. Os produtores, contudo, não raro 
são usuários, e por isso têm uma visão mais ampla 
na relação. A seu turno, os usuários, como quase 
nunca foram ou são produtores, sequer intuem os 
processos de produção, tendo, assim, uma visão 
mas restrita na relação. Em face disso, os produto-
res costumam ser impacientes, e mesmo arrogan-
tes na relação com usuários, vendo suas deman-
das como irrealistas e fantasiosas. Donde, mesmo 
sem ser cão e gato, não têm fácil convívio.

Nessa relação, de modo a torná-la profícua, valeria 
que os usuários vissem certos pontos chaves. Não 
basta haver o desejado para definir-se o programa 
estatístico, é básico que o desejado seja desejável, 
ou seja, que configure um sistema, sob pena de se 
perder as dimensões da necessidade e da sufici-
ência; nesse sentido, como norte, a noção de es-
tatísticas derivadas é essencial, ela própria estan-
do vinculada a uma percepção externa e superior, 
como exemplos, “desenvolvimento econômico”, 
“desenvolvimento econômico e social”, “desenvol-
vimento sustentável”, entre outros.

Passando do desejado ao desejável, tem-se a de-
manda fundadora (ex ante); dela, então, por rota-
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ção ou por translação, chega-se ao programa de 
trabalho que funda a oferta., Nesse tempo, virá a 
avaliação do possível (em diálogo com as ciên-
cias), seguida das avaliações do realizável e do uti-
lizável (em diálogo com os métodos de pesquisa). 
Ainda ao tempo da oferta, passando pelo possível, 
pelo realizável e pelo utilizável, as quatro etapas 
do processo de pesquisa serão consideradas em 
suas particularidades.

Enfim, valeria que os usuários vissem os pilares 
(em suas fases duplas) da informação estatísti-
ca, de modo a saberem bem avaliá-las: utilidade 
(comparação e combinação), pertinência (relevân-
cia e abrangência), validade (adequação e preci-
são), visibilidade (acessibilidade e aceitabilidade), 
continuidade (sistematização e permanência), sem 
olvidar as dimensões da coordenação (credibilida-
de e legitimidade). Enfim, entender a atividade es-
tatística, exige tempo e esforço1. 

Origens remotas das 
conferências

Antes do período das conferência houve acon-
tecimentos extraordinários, que terão ajudado a 
formulá-las e, por certo, nos ajudarão a apreende-
las historicamente.  

Entre o final da Diretoria Geral de Estatística (DGE), 
em 1930, e a criação, em 1934, do Instituto Na-
cional de Estatística (INE, logo IBGE), houve dois 
eventos relevantes. Um, a Conferência Nacional de 
Estatística convocada por Bulhões Carvalho, Dire-
tor Geral da DGE, a acontecer em outubro de 1930, 
justo quanto eclode o movimento revoltoso que 
sepultaria a Primeira República (ou República Ve-
lha); tinha por inspiração imediata as reuniões do 
ISI havidas em Roma e no Cairo, às quais Bulhões 
Carvalho comparecera como delegado oficial do 
Brasil. Para essa não realizada conferência, Teixei-
ra de Freitas, que seria o fundador (no sentido da 

idealização) do INE, logo IBGE, elaboraria um do-
cumento famoso, com 33 teses sobre a atividade 
estatística brasileira, já ensaiando sua transforma-
ção. Outro, o “Convênio entre a União, os Esta-
dos, o Distrito Federal e o Território do Acre, para o 
aperfeiçoamento e uniformização das estatísticas 
educacionais e conexas”, idealizado e promovido 
por Teixeira de Freitas, enquanto Diretor Geral da 
Diretoria de Estatística, Informações e Divulgação, 
do recém-criado Ministério da Educação e Saúde 
Pública; punha-se em prática na esfera nacional 
a cooperação interadministrativa das três esferas 
políticas nacionais: federal, estadual e municipal (e 
que será a base do INE, logo IBGE).

Em maio 1936, com a posse de Macedo Soares, o 
INE começou a funcionar; ato contínuo, instala uma 
Junta Executiva provisória, à qual couberia convo-
car, debater e aprovar a “Convenção Nacional de 
Estatística” (em julho/agosto), que daria corpo ao 
Conselho Nacional de Estatístico, órgão superior 
do sistema estatístico, cuja 1ª Assembléia Geral 
(sua máxima expressão parlamentar) ocorreria em 
dezembro daquele mesmo ano (até 1966, 24 ses-
sões seriam feitas); nesses espaços os debates 
tinham curso livre, eram espaços de debates entre 
produtores, e, por via indireta, de consumidores. 
Em 1942-1943 – desde 1938 seria IBGE – com os 
Convênios Municipais de Estatística, fazendo sur-
gir as Agências Municipais de Estatística, comple-
ta-se a estrutura do sistema estatístico; surgem no 
contexto da demanda militar por estatísticas eco-
nômicas, no sentido do esforço de guerra (segu-
rança nacional), e se tem uma primeira demanda 
manifesta claramente, mas ainda se está longe de 
uma comunidade de pesquisadores especialistas, 
demandantes de estatísticas, o que só virá com o 
planejamento.

Em 1958, 22 anos depois da criação do sistema 
estatístico, é realizado um Seminário de Estatís-

1 Para avançar na matéria desta seção, remetemos os interessados ao seguinte livro: 
SENRA, Nelson. O saber e o poder das estatísticas. Rio de Janeiro: IBGE, 2005. 330 p.
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tica, em promoção conjunta do Instituto Roberto 
Simonsen e da Confederação Nacional de In-
dústria; o IBGE recebe críticas de uma insipiente 
comunidade de especialistas (consumidores), e 
é instado a promover mudanças estruturais e 
metodológicas. Essa demanda por mudanças é 
reiterada em 1962, ao tempo do período parla-
mentarista, no contexto da Comissão Nacional 
de Planejamento (um seu grupo de trabalho é 
encarregado de encaminhar sugestões de mu-
danças na atividade estatística). Em 1964, no 
regime militar, tem lugar uma missão estrangeira 
de diagnóstico e proposição de mudanças na 
atividade estatística brasileira; é chefiada por 
Tulo Hostílio Montenegro, antigo ibgeano, lotado 
na OEA; e é ele que propõe a realização perió-
dica de Conferências Nacionais de Estatística, 
com o fito de unir usuários e produtores. Por fim, 
em 1966, tanta massa crítica amadurece, e em 
estudo assinado por Henrique Flanzer (em um 
grupo de trabalho), nasce um outro IBGE, como 
Fundação, não mais como coordenador (em 
produção descentralizada e desconcentrada), 
mas como produtor (em produção centralizada 
e concentrada).

Trajetória das conferências

Em 1967 o IBGE é tornado uma Fundação, esta, 
em 1973, é reformada. Em sua criação e em sua 
recriação, como antevisto na introdução, a idéia 
de se ouvir usuários, de se trabalhar afinado aos 
seus desejos, é cristalizada. As Conferências Na-
cionais de Estatística são pensadas, e realizadas: 
a 1ª em 1968, na administração Sebastião Aguiar 
Ayres; a 2ª em 1972, com Isaac Kerstenetzky na 
presidência; a 3ª só em 1989, na gestão Char-
les Mueller; e a 4ª em 1996, na gestão Simon 
Schwartzman. Apenas quatro em quase 40 anos, 
o que, convenhamos, não afiança grande apreço 
aos usuários...

1ª CONFEST, em 19682

A conferência de estatística teria lugar de 29 de 
maio a 4 de junho, 1968 (a de geografia e carto-
grafia só seria realizada de 23 a 30 de setembro, 
daquele mesmo ano). 

A sessão solene de instalação, a 29 de maio de 
1968, teve lugar no auditório do Ministério da Edu-
cação e Cultura. Falaram o Ministro Hélio Beltrão, 
do Planejamento e Coordenação Geral, o Presi-
dente da Fundação IBGE, Sebastião Aguiar Ayres, 
e o Diretor do Instituto de Economia, da FGV, Isaac 
Kerstenetzky.

Hélio Beltrão falou primeiro. Realçou as mudanças 
introduzidas pelo novo regime jurídico de Funda-
ção, como forma de dar-lhe “condições de flexi-
bilidade e autonomia de ação que lhe permitisse 
atender melhor à demanda de estatísticas impres-
cindíveis à planificação do desenvolvimento do 
país”, não como reinicio da história, mas sim para 
“assegurar a continuidade à meritória obra ibgeana 
de mais de três decênios, já agora, porém, com os 
reajustamentos exigidos pelas novas realidades”. 
E, nesta linha, explica o vínculo da Fundação IBGE 
ao Ministério do Planejamento, que veio para “ga-
rantir o íntimo entrosamento entre o aparelho na-
cional de prospecção estatístico-geográfica e os 
órgãos encarregados do planejamento”.

Sempre considerei o IBGE com especial apreço, 
no conjunto da administração pública brasileira, 
atento, sobretudo, à originalidade de sua estru-
tura e à importância das tarefas a seu cargo. A 
transformação por que passou, recentemente, 
buscou adaptar essa originalidade estrutural à 
incessante evolução do país, ora voltado para 
a ingente batalha do desenvolvimento. (...) Era 
preciso reaparelhar os órgãos de apoio ao pla-
nejamento governamental. E os serviços de es-

2 Com base no cap. 24 do volume III da História das Estatísticas Brasileiras (a sair em 
dezembro).
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tatística figuram na primeira linha desse apoio, 
que começa a fazer-se sentir na aplicação da 
nova Estratégia de Desenvolvimento, que visa à 
expansão global de bens e de serviços, através 
do aumento substancial do mercado interno e 
externo, da aceleração da tecnologia, do fortale-
cimento da indústria nacional, da consolidação 
da infra-estrutura econômica e social, do au-
mento da eficiência do sistema produtivo, e de 
outras medidas estimulador

A seguir, discursa o presidente, Sebastião Aguiar 
Ayres. Inicia vendo aquele momento como um 
“marco na caminhada pelo progresso e aper-
feiçoamento dos serviços estatísticos em nosso 
País”, ao juntar “produtores e usuários de esta-
tísticas em todo o País, com o objetivo de deba-
ter problemas comuns e equacionar, a respeito, 
soluções consentâneas com as possibilidades e 
necessidades nacionais”. 

E prossegue lembrando Teixeira de Freitas, a quem 
chama de “figura apostolar”, ao mesmo tempo 
que, por assim dizer, justifica as mudanças reali-
zadas na sua obra; mudanças positivas, sempre, 
de modo algum negativas, uma espécie de salva-
ção, de retorno ao incrível idealismo do momento 
inaugural, jamais exaltado o suficiente, em sua in-
ventiva criatividade, em sua firmeza executiva. Um 
ajuste no tempo, apenas.

Por fim, falou Isaac Kerstenetzky. A segunda me-
tade do século XX, afirmou, tornava imperativa a 
sustentação quantitativa à formulação de políticas 
públicas. As estruturas econômicas, ganhando 
crescente complexidade, exigiam números, nú-
meros variados, de qualidade indiscutível, com-
bináveis e comparáveis. Não mais havia espaço 
para “objetivos de política econômica ou social” 
ditos apenas em “termos puramente qualitativos”. 
Por isso, devia haver uma firme “relação entre a 
produção de estatísticas e a (...) formulação da 
política econômica”. Enquanto praticou-se um 
“planejamento como instrumento de mobilização 
psicológica”, a demanda por estatísticas era algo 

figurativa, e por isso, as críticas à produção estatís-
tica, como as havidas no Seminário de Estatística 
realizado em 1958, embora coerentes, propondo 
um programa renovador, acabaram por não frutifi-
car em mudanças. Nos últimos tempos, contudo, 
o esforço de se criar um sério e fundo sistema de 
planejamento governamental, trouxe à tona, outra 
vez, o imperativo de mover-se o sistema estatístico. 
E dava umas tantas regras à definição do progra-
ma estatístico, com ênfase na questão da primazia 
na execução cotidiana:

Em primeiro lugar, estabelecer um critério de 
prioridades tentando, tanto quanto possível, 
eliminar as solicitações de informações pouco 
úteis. Como entretanto determinar esse critério 
de prioridades? A resposta, a meu ver, está na 
articulação das chamadas estatísticas primárias 
com as estatísticas derivadas, isto é, entre as 
estatísticas que resultam de “apuração de regis-
tro ou levantamento direto” e as estatísticas que 
decorrem “da elaboração com base, em geral, 
nas estatísticas primárias”. Entre as estatísticas 
derivadas merecem especial referência os in-
dicadores da situação demográfica, a contabi-
lidade social, os índices de preços, o balanço 
alimentar e o balanço energético. Em segundo 
lugar, é preciso atentar para o princípio de cen-
tralização dos sistema estatístico, no sentido de 
evitar a duplicação desnecessária em inquéritos 
de diferentes agências governamentais, e asse-
gurar a adoção de classificação uniforme nas 
tabulações dos dados. 

Foram criadas a Comissão A, sob Isaac Kerste-
netzky, da FGV, para debater a 1ª versão do Plano 
Nacional de Estatísticas Básicas (de 11 de mar-
ço), elaborada pela Comissão de Planejamento e 
Normas Estatísticas; tido como pano de fundo, foi 
debatido e aprovado, e, logo depois, oficializado 
pelo Decreto nº 63.010, de 18.07.1968; a Comis-
são B, sob Jessé Montello, do IPEA, para debater 
a Aplicação da técnica de amostragem aos levan-
tamentos estatísticos prioritários; a Comissão C, 
sob Maurício Rangel Reis, do IPEA, para deba-
te Os censos de 1970; a Comissão D, sob David 
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Carneiro Júnior, do IPEA, para debater as Esta-
tísticas derivadas; e a Comissão E, sob Orlando 
de Maria, da ENCE/IBGE, para debater sobre o 
Pessoal estatístico. 

2ª CONFEST, em 19723

A conferência de estatística (e a de geografia e 
cartografia) teria lugar no auditório da Caixa Eco-
nômica Federal, no Rio de Janeiro, capital do Es-
tado da Guanabara, de  28 de novembro a 11 de 
dezembro de 1972.

Na seção de abertura Isaac Kerstenetzky discur-
sou primeiro. Agradeceu às autoridades a presen-
ça, e argumentou a importância das conferências: 
“constituem elas a melhor oportunidade de um 
encontro entre os que produzem dados e informa-
ções estatísticas e geográfico-cartográficas, e os 
usuários desses mesmos dados e informações”; 
e acrescentaria:

O interregno entre as duas Conferências ca-
racterizou-se pela implementação de medidas 
objetivando alcançar plena compatibilidade da 
produção de dados e informações estatísticas, 
geográficas e cartográficas em relação às ativi-
dades desenvolvidas pelos setores públicos e 
privados. Nesse sentido, a Fundação IBGE pro-
curou aparelhar-se da melhor maneira possível, 
aproveitando a experiência de alguns decênios 
para renovação dos métodos e processos de 
trabalho, em consonância com o ritmo de cres-
cimento do Brasil e as peculiaridades setoriais 
de expansão da vida nacional. [...] A Fundação 
IBGE está certa de que as atuais Conferências 
virão trazer às investigações, pesquisas e le-
van-tamentos estatísticos, bem como aos es-
tudos geográficos, levantamentos geodésicos 
e topográficos e ao mapeamento do Brasil, 
reajustamentos e impulsos novos, em decor-
rência dos contratos e trocas de idéias entre os 
participantes deste promissor encontro. E devo 
assegurar que, como no passado, a Fundação 
IBGE dará o melhor dos seus esforços no sen-

tido de cumprir e realizar as Recomendações 
das presentes Conferências.

Em seguida, discursa o Ministro Reis Velloso (presi-
dindo a mesa) que começou por rememorar o cen-
tenário dos censos no Brasil (1872-1972); depois, 
realçaria as relações dos sistemas estatístico e de 
planejamento: “importa, desde logo, definir a impor-
tância da Fundação IBGE no conjunto de órgãos e 
entidades que integram o sistema de funcionamen-
to do Ministério” do Planejamento; e detalha:

A Fundação IBGE funciona como uma das gran-
des unidades componentes do sistema integra-
do do Ministério do Planejamento, ao lado de 
entidades cujas atribuições, necessariamente 
diversificadas, se complementam em trabalho 
sincronizado visando a um mesmo fim – como o 
IPEA, o BNDE, a FINEP; e unidades integrantes 
da Secretaria-geral do Ministério: as diversas 
Secretarias – de Planejamento, de Orçamento, 
de Modernização e Reforma Administrativa, de 
Articulação com os Estados e Municípios, de 
Cooperação Técnica e Econômica Internacio-
nal. A Fundação IBGE, por sua vez, é integrada 
por serviços igualmente diferenciados, como os 
de Estatística, Geografia, Cartografia e Informá-
tica, que abrangem inquéritos, levantamentos 
de variada espécie, pesquisas de toda ordem 
– tudo isso, no entanto, sob critérios rigorosos 
de interação, porque objetivando um só e úni-
co fim, isto é, o da produção de um quadro tão 
completo e atualizado quanto possível da reali-
dade social e econômica do País. 

E prossegue, dando realce ao enfoque sistêmico 
dos trabalhos ibgeanos, ao qual dá os sentidos se-
guintes: primeiro, o não ser um mero repetir de ta-
refas isoladas, por força de tradição, mas sim tendo 
um caráter finalista, dando uma visão do estado do 
Estado Nacional (primárias e derivadas, bem ajus-
tadas); segundo, a união das etapas do processo 
de pesquisa, da concepção, passando pela coleta 

3 Com base no capítulo 27 do volume III da História das Estatísticas Brasileiras (a sair em 
dezembro).
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em campo, pela apuração em gabinete, com os 
melhores recursos de processamento, de arma-
zenamento, e de disseminação, e chegando aos 
estudos e análises. Segue fazendo um balanço po-
sitivo das realizações institucionais, com destaque 
para o realizado Censo de 1970, o aprimoramento 
nas investigações domiciliares, o nascer das pes-
quisas econômicas, os serviços da geodésia e da 
topografia. E, por fim, a organização institucional 
da informática, com vistas ao planejamento, ou 
seja, como um atendimento integrado ao minis-
tério. Concluindo por enfatizar o contato com os 
usuários, o que estava na essência das conferên-
cias, que, assim sendo, ofereciam “oportunidade 
para contatos e troca de idéias e opiniões, visando 
a uma racional coordenação de esforços para o 
melhor atendimento possível das necessidades do 
País nesses campos de atividades”. 

O ponto chave seria a avaliação do “Plano Nacio-
nal de Estatísticas Básicas”, então em vigor. Para 
tanto, foram criadas as comissões A, para debater 
a Situação demográfica, os Indicadores demográfi-
cos, e a Situação social e cultural); B, para debater 
a Legislação sobre os censos, a Situação econômi-
ca, estatísticas primárias; C, para debater a Situa-
ção econômica, estatísticas derivadas. Outro tema, 
debatido na Comissão D, quarta e última, seria 
“Registro administrativo como fonte de informações 
estatísticas”, sob os focos da Demografia, da Si-
tuação Econômica, da Situação social e cultural, e 
da Organização administrativa). E houve os temas 
mistos: “Informática”, “Projeto de definição de ‘áre-
as’ para fins de comparação e de planejamento”, 
“Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal”, trata-
dos nas Comissões I, J e L. 

Ano e meio depois, em 20 de maio de 1974, os re-
sultados da II CONFEST e da II CONFEGE ganha-
riam oficialidade, ao sair o Plano Geral de Informa-
ções Estatísticas e Geográficas, através do Decreto 
nº 74.084. Com o PGIEG, como seria referido no 
cotidiano institucional, saía de cena o Plano Nacio-
nal de Estatísticas Básicas. 

3ª CONFEST, em 1989

A conferência de estatística foi realizada de 7 a 9 
de novembro de 1989, e teve lugar no Hotel Nacio-
nal, no Rio de Janeiro (não houve a realização da 
conferência de geografia e cartografia). Não teve a 
afluência das anteriores.

Seu objetivo era a revisão do PGIEG, em vigor des-
de 1974, o que, ao fim e ao cabo, não foi realizado. 
Não o foi, em parte, pela forma de organização da 
conferência, cujos relatórios temáticos em nada le-
vavam à síntese formal do Plano Geral. Além disso, 
a nova direção do IBGE assumia em meio a inú-
meras restrições, por exemplo, o terrível processo 
de colocação de funcionários em disponibilidade, 
bem assim, vale realçar, a tarefa de realizar o Cen-
so em 1990, afinal só feito em 1991.

Em três grupos temáticos – 1 Estatísticas Demo-
gráficas, 2 Estatísticas Sociais e do Trabalho, 3 
Estatísticas Econômicas – 23 subtemas foram tra-
tados: 1 Estatísticas Demográficas, 2 Indicadores 
Sociais; 3 Representação Político-Social; 4 Saúde 
e Previdência; 5 Justiça e Segurança; 6 Educa-
ção; 7 Estatísticas do Trabalho; 8 Armazenagem 
de Produtos Agropecuários; 9 Produção Vegetal e 
Previsão de Safra; 10 Silvicultura e Produção Ex-
trativa Vegetal; 11 Pecuária; 12 Indústrias Extrativa 
Mineral e de Transformação; 13 Construção; 14 
Energia; 15 Comércio; 16 Serviços; 17 Transpor-
tes; 18 Sistemas de Preços; 19 Contas Nacionais 
e Regionais; 20 Estatísticas Econômicas das Em-
presas Não-financeiras; 21 Estatísticas Monetá-
rias e Financeiras; 22 Finanças Públicas; 23 Esta-
tísticas do Setor Externo. 

Em uma espécie de pré-instalação da conferência, 
Eduardo Augusto Guimarães apresentou o texto 
“Produção de Estatística e Sistema Estatístico”, 
ainda um texto seminal. Em seguida, na abertura 
oficial, Charles Mueller, presidente do IBGE, pro-
feriu um discurso de grande visão, advertindo aos 
presentes para os reflexos nas instituições esta-
tísticas das mudanças mundiais em curso, quais 
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sejam, a eminente derrocada do comunismo, no 
rastro da queda do Muro de Berlim (já então aba-
lado), as  atitudes dos governos M. Thatcher na 
Inglaterra e R. Reagan nos Estados Unidos, dan-
do início ao renascer do liberalismo (ou neo-libe-
ralismo). Poucos o teremos compreendido (e não 
estive entre eles), infelizmente; a dita Era de Ouro 
das instituições estatísticas chegava ao seu fim, 
e, como isso nos escapava, nos perdíamos em 
grandezas não mais existentes; enfim, dessa for-
ma, a crise nos pegou adiante.

4ª CONFEST, em 1996

A conferência de estatística (e a de geografia e 
cartografia) foi realizada de 27 a 31 de maio de 
1996 (a 29 o IBGE faria 60 anos de criação); te-
ria lugar no Centro de Convenções da FIRJAN, no 
Rio de Janeiro.

As conferências perderam autonomia, passando 
a integrar o “Encontro Nacional de Produtores e 
Usuários de Informações Sociais, Econômicas e 
Territoriais”, par-a-par com um Fórum de Usuários, 
um Simpósio de Inovações, uma Jornada de Cur-
sos, uma Mostra de Tecnologias de Informação, 
entre outros eventos. 

O Encontro teria como mote, “Informação para uma 
sociedade mais justa”, o que era inédito na história 
das conferências. Seria um momento grandioso na 
história do IBGE e do SEN; nunca se vira nada igual. 
Nas atividades do Encontro, mais de cem sessões 
temáticas foram realizadas; dezenas de pessoas 
estiveram presentes; dezenas de textos foram apre-
sentados e, antes ou depois, tornados disponíveis.

Não obstante tantas atividades, riquíssimas em 
conteúdo, não esteve em cogitação a revisão do 
PGIEG, em vigor desde 1974, e já não mais sen-
do o retrato do programa de trabalho no IBGE e 
no SEN. Impunha-se mudá-lo, mas não se o fez, 
nem se o intentou como motivação das conferên-
cias. A razão disso aparece subjacente na apre-

sentação da programação, feita pelo presidente 
Simon Schwartzman:

Uma das maneiras de olhar o ofício de produzir 
informações sociais, econômicas e territoriais é 
como arte de descreve o mundo. Estatísticas e 
mapas transportam os fenômenos da realidade 
para escalas apropriadas à perspectiva de nos-
sa visão humana e nos permitem pensar e agir 
à distância, construindo avenidas de mão dupla 
que juntam o mundo e suas imagens. Maior o 
poder de síntese dessas representações, com-
binando, com precisão, elementos dispersos e 
heterogêneos do cotidiano, maior o nosso co-
nhecimento e a nossa capacidade de compre-
ender e transformar a realidade.

Visto como arte, o ofício de produzir essas in-
formações reflete a cultura de um País e de 
sua época, como essa cultura vê o mundo e o 
torna visível, redefinindo o que vê e o que há 
para se ver.

No cenário de contínua inovação tecnológica 
e mudança de culturas da sociedade contem-
porânea, as novas tecnologias de informação 
– reunindo computadores, telecomunicações e 
redes de informação – aceleram aqueles movi-
mento de mobilização do mundo real. Aumenta 
a velocidade da acumulação de informação e 
são ampliados seus requisitos de atualização, 
formato – mas flexível, personalizado e interativo 
– e, principalmente, de acessibilidade. A plata-
forma digital vem se consolidando como o meio 
mais simples, barato e poderoso para tratar a 
informação, tornando possíveis novos produtos 
e serviços e conquistando novos usuários.

Acreditamos ser o ambiente de conversa e 
controvérsia e de troca entre as diferentes dis-
ciplinas, nas mesas redondas e sessões temá-
ticas das Conferências Nacionais de Geografia 
e Cartografia e Estatística e do Simpósio de 
Inovações, aquele que melhor enseja o apri-
moramento do consenso sobre os fenômenos 
a serem mensurados para retratar a socieda-
de, a economia e o território nacional e sobre 
as prioridades e formatos das informações ne-
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cessárias para o fortalecimento da cidadania, 
a definição de políticas públicas e a gestão po-
lítica – administrativa do País, e para criar uma 
sociedade mais justa.

Ou seja, o programa de trabalho viria ao longo 
dos trabalhos cotidianos nas instituições esta-
tísticas, em diálogo intenso e contínuo. Nesse 
modo de atuar, seria preciso um grande esfor-
ço de coordenação, viabilizado pelas comuni-
cações. Contudo, pese a solidez e a grandeza 
de Simon Schwartzman, a nosso juízo, deveria, 
sim, haver um Plano Geral que, pela dinâmica 
da comunicação, não precisaria ficar estabiliza-
do, podendo e devendo, ao contrário, ganhar a 
dinâmica de cooperações coordenadas.

No decorrer do Encontro, foram grandiosas as 
conferências internacionais, valendo relevar as 
seguintes: “As estatísticas e as ciências sociais”, 
por Peter Wagner; “O papel da informação na 
sociedade moderna”, por Alain Descrosières; “A 
geografia e as informações sociais, econômicas e 
territoriais”, por Robert W. Marx; “A revolução car-
tográfica: novas tecnologias”, por Denis de Gag-
né; seus textos foram (e são, ainda hoje) semi-
nais, convidando à reflexão atenta.

Visão pessoal da 5ª 
CONFEST: objetivo e espírito

Hoje, a expansão da demanda de estatísticas, 
sobre vários temas, em tempos e em espaços di-
versos, uma demanda crescente, não raro volátil 
e mesmo volúvel, não encontra atendimento em 
nenhuma instituição estatística isoladamente, por 
mais tradição que apresente. Dessa forma, será vi-
tal o concurso de diversas instituições produtoras 
(nas esferas políticas federal, estadual, municipal, 
e em caráter nacional e internacional), com risco 
real dos desajustes nos processos, dos desperdí-
cios de recursos escassos, dos desencontros dos 
resultados (o que negaria o imperativo da combi-

nação e da comparação). Impõe-se um trabalho 
em conjunto, muitíssimo articulado,  sopesando 
integração e harmonização, centralização e con-
centração, e mais, o uso como fontes dos registros 
estatísticos e administrativos; por fim, credibilidade 
e legitimidade. Isso exige uma intensa renovação 
de competências, com novos quadros, capazes 
de produzirem e, sobretudo, coordenarem. Enfim, 
para atuar-se em sistema, impõe-se um pensar de 
si, e não apenas do outro, com efetiva vontade de 
ajustes de todas as partes.

Assim sendo, é vital um pacto que refaça o nacio-
nal pela e para a federação, que atenda e respeite 
as vontades estaduais e municipais. Mas não se 
iluda: os órgãos estaduais e municipais são hete-
rogêneos, e são frágeis em termos técnicos, não 
raro sofrendo influências impróprias, enfim, não 
atendendo aos pré-requisitos das instituições es-
tatísticas. Isso tem solução: coordenação pela 
cooperação. A coordenação pela via do mercado 
(impessoal), é impossível para as estatísticas pú-
blicas e oficiais; pela via das instituições, (agência 
central e agências caudatárias), vigente à época 
de ouro (anos 70 e 80, no caso do Brasil), não tem 
mais espaço de aplicação; a que é hoje ideal, pos-
sível, necessária e suficiente, será pelas redes de 
saber, em diálogo contínuo, em parcerias continu-
adas, pela cooperação democrática; será feita por 
alianças e pactos, que busquem as unidades na 
aceitação respeitosa das diferenças. 

Tal e qual as estatísticas, elas próprias, também 
a coordenação tem duas vertentes: a sócio-po-
lítica e a técnico-científica. Contudo, ao contrário 
das estatísticas, na coordenação, sua vertente 
sócio-política supõe mais atenção que a vertente 
técnico-científica. Não obstante, nos últimos tem-
pos, em quase todo o mundo, a vertente técnico-
científica avançou muito mais, com os chamados 
instrumentos de coordenação (classificações, ca-
dastros, glossários de conceitos e definições, e 
que tais). Mas, sua vertente sócio-política não ficou 
sem avanço, ainda que tenha evoluído lentamente; 
de fato, tem-se hoje mais e melhor percepção dos 
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atributos de qualidade das instituições estatística 
(as ditas best practices): relevância (na definição 
do programa de trabalho), independência (na es-
colha dos conceitos e definições), competência 
(adequação dos conceitos às demandas, e acurá-
cia dos processos de pesquisas), autonomia e su-
ficiência (de recursos, de quadro gestor, de quadro 
técnico, e outros), projeção midiática, etc. 

A coordenação melhor ficaria num Conselho Su-
perior de Estatística, composto de notáveis (con-
selho de sábios), com posição política, e com vi-
são técnica. Sua atuação poderia acontecer em 
diferentes competências: executiva, legislativa e 
judiciária. Como e em quais limites teria que ser 
objeto de debates e acordos. Constituído, lhe 
competiria credenciar as instituições produtoras, 
desde que atendessem a determinadas precon-
dições, sob alguma doutrina estatística; e lhe ca-
beria garantir a ocorrência dessas precondições, 
fazendo-as consolidar e avançar; e lhe caberia 
validar os resultados.  

A coordenação, importante e necessária, exige mu-
danças nem sempre agradáveis (e assimiláveis) na 
ótica dos coordenados, impondo direitos e deveres 
a todos. Uma legislação, atualizada e moderna, é 
necessário, mas não é suficiente; a ela será preci-
so associar-se uma prática diuturna: querer, poder 
e saber. A coordenação, enfim, será feita no dia-a-
dia, em redes de saber, a montante e a jusante de 
seus pontos. Uma tarefa exigente, tão difícil quanto 
imperativa, sem a qual não haverá sistema estatís-
tico, em tempos de globalização, e, para dentro, 
em tempos de exigente federativa.

Visão pessoal da 5ª 
CONFEST: em suma, um mote

Coordenação por cooperação federativa, eis o 
que, a nosso juízo, seria o mote da 5ª CON-
FEST. Seria feito um franco debate no sentido 

de amalgamar as vertentes sócio-política e téc-
nico-científica, seja das estatísticas, seja da 
coordenação da atividade estatística. Todos os 
grupos deveriam aplicar-se a idealizar um novo 
modus operandi, um novo modus vivendi e um 
novo modus governandi. O país ganharia em 
quantidade e em qualidade de estatísticas, e a 
conferência ganharia em eficiência e objetivida-
de, dela sendo derivado um Programa Estatísti-
co moderno e legítimo. 

Qual visão de mundo? 

Um mundo que concorre e que compete, como 
nunca. Um mundo pautado pelas revoluções da in-
formação e da comunicação; um mundo moldado 
na sociedade da informação. Para tanto, torna-se 
essencial a existência de informações comparadas 
e comparáveis, seja no espaço nacional, seja, so-
bremodo, no espaço internacional.

Qual visão do futuro das 
estatísticas?

A demanda é ampliada e diversificada. Há, mais 
e mais produtores, a pressupor trabalho em coo-
peração. Mais oferta exige retorno aos registros 
administrativos, como fonte primária e primeira 
de informações; não existem nem recursos, nem 
ambiente para seguir avançando nas pesquisas 
estatísticas (censitárias ou amostrais). Para mais 
oferta, vale dizer, mais disseminação e divulga-
ção (imprensa), é preciso fazer-se uma revisão 
profunda da obrigação e do sigilo (em todos os 
tempos do processo de pesquisa). Uso maior 
das tecnologias de informação e de comunicação 
será crescente imperativo, de modo a cortar pra-
zos. Em tudo e por tudo, é preciso estruturar uma 
coordenação em rede, com vários órgãos cole-
giados, num sistema parlamentar.
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Palavras finais

Conduzir com eficiência uma conferência, sem 
falsas ilusões, não é nada fácil. Nela, pontificará a 
argumentação, e não a demonstração. Ora, argu-
mentar é fornecer razões a favor ou contra uma cer-
ta tese; sem discurso redutível e reduzido ao cálcu-
lo, pois, nesse caso, estaríamos na determinação. 
Há esforços de persuasão (apelo à emoção, às 
paixões), e de convencimento (apelo à razão).

Os discursos serão feitos em auditórios, onde es-
tarão os conjuntos daqueles que se quererá in-
fluenciar. Os auditórios podem ser gerais (auditório 
universal) ou seletos (auditório de especialistas); 
podem ser virtuais, ou serem explícitos. Como 
seja, os auditórios mais interessantes são aqueles 
formados por pessoas capazes e com distintas 
qualidades, com as quais a comunicação se faz 
mais possível. Como formá-los?

Como levar adiante os debates? Deve haver do-
cumentos preliminares? Se, sim, devem tratar do 

passado e do presente, apenas, ou também do 
futuro? Devem resultar de produção individual, 
ou coletiva? Devem ser internos, na esfera do or-
ganizador da conferência, ou devem ser também 
externos; deveriam ser coletivos, internos e exter-
nos? Como relatar os debates; assumir compro-
missos; fechar acordos? Como relatar os resulta-
dos; como oficiá-los; ao fim e ao cabo, gerar um 
plano geral?

Nada é fácil! Tudo precisa ser idealizado previa-
mente, gerando-se regras chaves, necessárias e 
suficientes. Organizar uma conferência eficiente-
mente nunca será obra de um, apenas, antes de 
vários, de um grupo; todos, enquanto participan-
do da organização, terão dado adeus à dispo-
nibilidade... A boa luta, do bom combate, levará 
ao sucesso, que será de ouro, e fará história; foi 
assim sempre, será assim? Oxalá, e haver um 
mote bem que ajuda, mais que isso, da a chave 
do sucesso.

Rio de Janeiro, abril/maio de 2006.
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No novo milênio, qual 
o perfil do estaticista?
Maria Angélica Vasconcelos de Araújo
IBGE/Coordenação Operacional de Censos

O intenso processo de transformações sociais, 
econômicas, políticas, geográficas e culturais que 
envolveu a sociedade nas três últimas décadas do 
século XX acarretou fortes alterações nos merca-
dos, nas tecnologias e nas organizações, compon-
do um cenário que precisa ser permanentemente 
construído com base na geração, na aquisição e 
no compartilhamento de conhecimentos. A partir 
de então, passou-se a exigir de indivíduos e orga-
nizações capacitações e conhecimentos que lhes 
permitam o exame contínuo de si mesmos, da am-
biência organizacional e de tudo que acontece ao 
seu entorno. Somente assim é possível inovar e 
adaptar-se ao contexto atual.

Num mundo tal, o que cabe às instituições estatísti-
cas produzirem? Quem é o profissional que integra 
essas organizações? Que perfil profissional lhes é 
mais adequado? Que competências lhes são exigi-
das nesta era de profusa demanda, onde informa-
ção e conhecimento são elementos chaves? Como 
prepará-lo para atuar nesse novo tempo? 

Para responder a estas indagações este artigo 
busca, primeiramente, construir um panorama 
das questões sociais contemporâneas, mostrando 
como elas afetam o cotidiano das organizações 
que produzem estatísticas oficiais. Em segundo 
lugar, para enfrentar os desafios impostos pelas 
transformações sociais neste novo milênio, procu-
ra-se descrever as características do profissional 
que deve atuar nessas organizações, identificando 
alguns dos principais traços de suas competências. 
Por último, em considerações finais aponta-se para 
a importância de ações no campo da educação 
corporativa, como condição imprescindível para o 

alcance da excelência profissional na produção e 
disseminação de informações estatísticas.

As questões sociais 
contemporâneas e as 
instituições estatísticas

As instituições produtoras de informações criadas 
nos âmbitos de governo são responsáveis pela 
compilação, elaboração e interpretação das es-
tatísticas oficiais. Trata-se de órgãos de recense-
amento, departamentos estatísticos e instituições 
semelhantes integrantes das estruturas gover-
namentais, expressando as dimensões nacional, 
federal (órgãos temáticos), estadual e municipal. 
Apesar da diversidade de perfis institucionais exis-
tentes no campo da produção de estatísticas pú-
blicas e oficiais, este artigo enfatiza os serviços 
estatísticos nacionais, dada a sua natureza e con-
dição de principais responsáveis pela produção de 
informações nos países.1

A estatística oficial é um elemento essencial no sis-
tema de informação de uma sociedade. Constitui a 
base de informação necessária à produção científi-
ca, no que se refere ao aperfeiçoamento de técnicas 
e métodos, e ao Estado no processo de formulação, 
implantação e avaliação de políticas públicas, úteis 
às decisões e ações dos governantes e ao debate 
democrático das economias modernas. 

Sem dúvida, o contexto é de desafios e, por isso, 
é fundamental que as organizações estejam pre-
paradas para enfrentá-los. Exigência que se colo-
ca também para as instituições estatísticas, pois é 
necessário que elas saibam identificar e compre-
ender bem os fatores que afetam diretamente as 
atividades por meio das quais são mapeados os 

1 No Brasil, o órgão nacional responsável pela produção e disseminação de estatísticas 
oficiais é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), também responsável pela 
coordenação do Sistema Estatístico Nacional (SEN).
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múltiplos aspectos da realidade – os de natureza 
estatística (demográfica e sócio-econômica) e, 
além destes, como no caso do Brasil, também os 
de natureza geocientífica (geodésica, cartográfica, 
geográfica e ambiental). São mudanças que têm 
configurado o cenário mundial com importantes 
impactos, econômicos, políticos e sociais para as 
nações e estão basicamente associadas a três ele-
mentos, quais sejam: informação, conhecimento e 
tecnologias de informação e comunicação.

Vive-se hoje, portanto, na Sociedade do Conheci-
mento e os fatores que condicionam as atividades 
das organizações estatísticas estão alinhados 
com as transformações deste novo tempo em 
que aquisição, produção e utilização de conhe-
cimentos científicos e tecnológicos assumiram 
status privilegiado. Trata-se assim de referendar 
temas como globalização, inserção na economia 
mundial, nova matriz tecnológica, novas estrutu-
ras adotadas pelo Estado contemporâneo, mu-
danças na gestão organizacional, dentre outros. 
(LASTRES; FERRAZ, 1999)

O uso intensivo das tecnologias da informação e 
comunicação acelerou tanto a geração de novos 
conhecimentos, quanto a parcela destes incorpo-
rada ao valor dos bens e serviços produzidos. Nes-
te contexto, a produção e o uso de informações 
e de conhecimentos já não constituem somente 
fatores de produtividade, mas elementos dos mais 
estratégicos e dos quais dependem a sobrevivên-
cia de organizações (LASTRES; ALBAGLI, 1999). 
As instituições estatísticas produzem informação 
para o conhecimento da sociedade e para que 
isso seja feito dentro de padrões de qualidade elas 
precisam de conhecimento como input. Portanto, 
dependem de aprendizado constante para que es-
tejam permanentemente na vanguarda da utiliza-
ção técnico-científica em termos de produção das 
informações que se demandam. 

A economia de redes também emergiu desta nova 
realidade. Aliada à alta velocidade das comunica-
ções por vias eletrônicas, possibilita uma grande 

capacidade de armazenamento e processamento 
de enormes quantidades de informação, potencia-
lizado pela capilaridade das redes. Claramente um 
resultado do advento dos novos padrões tecnoló-
gicos e de sua intensa e desigual difusão. Sem dú-
vida, uma verdadeira revolução desencadeada na 
economia mundial. Depois e a partir dela nenhuma 
área da atividade humana permaneceu ou perma-
necerá intacta. Mudou o perfil do emprego, as fun-
ções econômicas, o papel do Estado e também a 
percepção da cultura. (CASTELLS, 1999)

Não é de se admirar que a combinação desses 
elementos tenha gerado transformações profun-
das nas diversas sociedades, num ritmo que difi-
culta prever a extensão de suas conseqüências. 
Este mundo cada vez mais interconectado é palco 
de reestruturações econômicas, sociais e políticas 
que reconfiguram a vida cotidiana. 

As Instituições que produzem informações esta-
tísticas e geográficas atuam no sentido de refletir 
a realidade de seus respectivos países. Deman-
das sociais e requisições do governo, estas úl-
timas para orientar o planejamento e a tomada 
de decisões relativas às políticas públicas, são 
a base essencial de sua agenda de pesquisas. 
Assim sendo, se sociedade e governo mudam, 
mudam também as estatísticas oficiais e é na-
tural, até imperativo, esperar mudanças daquele 
que é o seu principal produtor/informador. Logo, 
cabe às instituições estatísticas fazer com que 
as preocupações e as demandas de um país em 
transformação estejam refletidas em sua linha de 
produção de pesquisas. 

O processo de globalização e a competitividade 
entre nações têm motivado os países a incorporar 
variáveis externas em suas agendas domésticas. 
Diminuiu o espaço para as escolhas nacionais e 
a uniformidade saiu favorecida. Um número cada 
vez maior de temas é deslocado das competên-
cias nacionais para organismos multilaterais. Este 
é outra resposta desses tempos a um processo 
que tem causado mudanças consideráveis na in-
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tensidade, na abrangência e no perfil da deman-
da por informações. 

Em função dessa ambiência mundial, caminha-se 
mais e mais para a universalização de certos pres-
supostos que passam a permear a opinião pública 
nacional e internacional. A busca da ética, de equi-
líbrio fiscal, da agilidade, do fortalecimento dos va-
lores democráticos são alguns exemplos. Dentre 
as conseqüências desse processo se coloca uma 
demanda mais qualificadas por informações esta-
tísticas e geocientíficas, uma maior preocupação 
com a sua credibilidade, com a reputação do ór-
gão produtor, além da exigência por critérios de 
comparabilidade internacional. 

Vê-se, portanto, que nunca se esperou tanto das 
estatísticas como nesses últimos tempos. Nunca 
tantos profissionais dos mais diversificados cam-
pos do conhecimento, no mundo inteiro, se preo-
cuparam e se dedicaram tanto a esse assunto na 
busca incessante de aprimoramento de técnicas 
e métodos de produção estatística. Governos e 
público em geral, cada vez mais se conscientizam 
da importância de se dispor das estatísticas so-
bre uma grande variedade de temas, a fim de que 
possam contar com uma base de dados que lhes 
dê conhecimento de causa para planejar ações e 
orientar decisões sobre problemas da atualidade.

Tudo isso, em grande parte, resulta desse ambien-
te de acirrada competição, no qual se apresentam 
usuários mais bem informados, com um senso críti-
co cada vez mais apurado e melhor equipados téc-
nica e tecnologicamente. Usuários que já se acos-
tumaram a lidar com um volume de informações 
que circulam sem restrições e a uma velocidade 
sem precedentes, compartilhadas, em escala glo-
bal, por gigantescos e variados grupos. Estes são, 
evidentemente, fatores que favorecem a configura-
ção de um novo perfil de usuário. (SENRA, 2005)

No que toca às instituições estatísticas, este evento 
tem implicado um substancial aumento na deman-
da por informações georreferenciadas, espaciali-

zadas e também de microdados, ou seja, dados 
ao menor nível de desagregação de uma pesqui-
sa, obviamente fornecidos desde que preservado 
o sigilo das informações. A este usuário não basta 
mais receber passivamente a informação. Ele ago-
ra deseja formatá-la de acordo com sua neces-
sidade e dela extrair novos significados, valendo 
alertar, porém, para o cuidado de não se alterar na 
base seus conceitos fundadores. Este novo usuá-
rio é bem mais rigoroso na avaliação de resultados 
do que era antes. 

Estes aspectos levam a concluir que na dinâmica 
atual, posições estacionárias são completamente 
desaconselhadas. Principalmente quando algu-
mas das palavras de ordem, muito em voga, são 
foco e vantagem competitiva. Características de 
mercado válidas também para os órgãos da seara 
pública. Em se tratando de instituições estatísticas, 
há fortes motivos para se pensar em competição, 
daí a importância de se trabalhar com foco.

Nos países em desenvolvimento como o Brasil, 
tais razões certamente estão ligadas às conseqü-
ências de todo esse processo de transformação 
social, econômico e político do qual tanto se tem 
falado. Duas delas, em especial, merecem desta-
que: 1) a diminuição das funções do Estado que 
têm levado as agências estatísticas a competirem 
por recursos, cada vez mais escassos, com outros 
demandantes do setor público, também legítimos; 
e 2) o surgimento de novos atores no cenário da 
produção e disseminação de informações (depar-
tamentos estatísticos de outras agências governa-
mentais e unidades administrativas sub-nacionais 
– estados e municípios -, organizações provadas, 
instituições acadêmicas e organizações interna-
cionais). Estas questões levam a outra discussão 
muito polêmica e ao mesmo tempo essencial que 
é a coordenação estatística2, principalmente quan-

2 No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é o responsável pela 
coordenação do Sistema Estatístico Nacional (SEN). Todavia, essa liderança nunca foi 
exercida de fato, ficando mais por conta de discursos e aparências.
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do existe mais de uma instituição produzindo e o 
desejo de todos é para que as estatísticas resultem 
cada vez mais harmônicas, comparáveis e combi-
náveis entre si. (SCHWARTZMAN, 1997)

Importância semelhante deve ser atribuída também 
à maneira como a instituição estatística e governo 
devem se relacionar entre si. A estatística oficial é 
um bem público. Sua aceitação junto à socieda-
de, de modo geral, depende da sua credibilidade 
e da reputação do órgão produtor. Vem daí a ne-
cessidade de ambos os atores compreenderem e 
respeitarem seus limites de influência/autonomia 
no processo de produção e disseminação de esta-
tísticas públicas e oficiais. (SENRA, 2005)

Os temas aqui ensaiados estão em pauta na atu-
alidade das instituições estatísticas e constituem 
verdadeiros desafios na produção de informações 
oficiais. Seja nos países mais avançados, berço 
da ciência e pioneiros na produção estatística, 
seja nos países em desenvolvimento, o empenho 
deve ser constante para que estejam permanen-
temente preparados para melhorar os sistemas 
de dados disponíveis e desenvolver outros que 
respondam mais adequadamente às demandas 
por informações.

A partir desse cenário, na continuação, este artigo 
identifica algumas características do profissional que 
atua na instituição estatística deste novo milênio. 

Os Estaticistas: perfil 
profissional e competências 
básicas

É possível dizer que, em tempos remotos, as es-
tatísticas (apenas números) eram elaboradas por 
amadores, verdadeiros curiosos que desenvol-
veram uma mania, uma obsessão por medir, por 
converter em números qualquer aspecto da rea-
lidade3. Mais tarde, por volta do século XVIII/XIX, 
chamou-se de estatístico aquele que servia ao 

Estado, produzindo as estatísticas para fins ad-
ministrativos, ainda sem maiores conhecimentos 
científicos. A partir de meados do século XX, com 
a necessidade de garantir mais qualidade e legiti-
midade aos números que eram então produzidos, 
a estatística começou a emergir enquanto ciência. 
(SENRA, 2005)

Como ciência e disciplina acadêmica, a estatísti-
ca se desenvolveu sustentada basicamente pelos 
avanços técnicos e metodológicos alcançados no 
seio de outras disciplinas como a química, a física, 
a biologia. Um bom exemplo disso é a amostragem 
que, ao contrário do que alguns pensam, não nas-
ceu especificamente e independente numa área 
separada chamada estatística. Ao invés de produ-
tor o estatístico foi assumindo um perfil mais ma-
temático e se transformou num utilizador, gerador 
de técnicas e métodos utilizados como subsídio à 
produção das estatísticas. (SENRA, 2005)

Nas instituições estatísticas essa percepção foi 
crescendo na medida em que as mudanças se 
processavam tanto no ambiente interno quanto 
externo. As transformações sociais, as mudanças 
de direção tecnológica, metodológica, legal e ins-
titucional acarretaram uma forte diversificação na 
agenda de trabalho, exigindo a presença de profis-
sionais de vários campos do conhecimento. 

Logo veio a comprovação de que o fazer estatís-
tico não era um ofício privativo do estatístico. A 
conjugação entre métodos, técnicas e ciências so-
ciais levou à compreensão de que a produção de 
estatísticas públicas não está limitada somente à 
estatística. Na realidade, ela funciona mais como 
uma disciplina central responsável por manter a 
coerência do todo e evitar o desenvolvimento de 
culturas técnicas diferenciadas. 

3 Alfred Crosby escreveu sobre a revolução do pensamento ocidental nos idos de 1250-
1600 que se traduziu nessa obsessão por contar e proporcionou aos europeus me-
dievais os meios para a conquista de boa parte do mundo através da quantificação.  
(1999, p. 23-24)
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Assim, profissionais como economistas, sociólo-
gos, antropólogos, demógrafos, geógrafos, car-
tógrafos, juntamente com os estatísticos e seus 
respectivos saberes, transformam a estatística em 
informação, sistematicamente. Ao realizarem esse 
exercício, constróem uma linguagem que traduz o 
pensamento social acerca dos fenômenos pesqui-
sados, usando a estatística como elo de ligação de 
uma rede que une vários campos de conhecimen-
to. A todos esses se unem também os profissionais 
do conhecimento e os informatas. Estes últimos, 
trazendo os saberes da área tecnológica, que tan-
to simplificam e agilizam a produção e dissemina-
ção de informações. (SCHWARTZMAN, 1997)

É a colaboração intelectual e a pluralidade de 
papéis que se forma com o encontro dessas es-
pecialidades, que conduz à identidade de um 
profissional bastante peculiar e específico. Esse 
profissional atua nos institutos de estatísticas ofi-
ciais e denomina-se estaticista4, ou seja, aquele 
que produz as estatísticas e as dissemina (divulga 
e emite). (SENRA, 2005, p. 79)

Os estaticistas são, portanto, diferentes profissio-
nais que, ao chegarem às instituições estatísticas, 
com sua própria cultura profissional, inclinações e 
preferências, conformam uma aliança de saberes, 
assumindo um caráter interdisciplinar. A esse con-
junto de saberes e valores são acrescidos mais co-
nhecimentos. Dessa vez, produzidos e adquiridos 
in locus no convívio com a natureza específica do 
processo de produção das pesquisas que geram 
as estatísticas em suas diversas etapas. Não es-
quecendo, é claro, das trocas de conhecimentos 
e experiências resultantes das interações entre os 
especialistas. É mediante a união dessa gama de 
saberes específicos à elaboração das estatísticas 
oficiais que se forma o estaticista. (SENRA, 2005) 

Equivale a dizer que, uma vez no interior das agên-
cias, todas as formações perdem, de certa forma, 
sua barreira disciplinar na medida em que precisam 
ser aperfeiçoados com a linguagem estatística fa-
lada nesse ambiente. Cada profissional deve atuar 

em sua respectiva área, todavia com a prerrogativa 
de que entenda de produção e disseminação de 
estatísticas oficiais. (SENRA, 2005)

Há ainda um ponto crucial a ser destacado quanto 
à formação do estaticista. Não existe no mercado 
educacional, pelo menos no Brasil, nenhum curso 
que dê conta do saber necessário ao ofício de es-
taticista. Logo, o recém saído da universidade não 
está preparado em sua plena capacidade para atu-
ar nas instituições estatísticas logo que chegam. 
A terceira edição do manual das Nações Unidas 
sobre organização e funcionamento de agências 
estatísticas confirma isso. (HANDBOOK, 1980, p. 
42-43 apud HANDBOOK, 2003, p. 90)

O manual é claro ao dizer que prover os profissio-
nais com as habilidades requeridas por uma agên-
cia estatística é regra a ser iniciada imediatamen-
te a sua admissão. Pois este é um processo cujo 
progresso se dá de forma lenta e gradual. E onde 
levar a cabo a formação sistemática de pessoas no 
desempenho de funções especializadas como ela-
boração e concepção de pesquisas, realização de 
entrevistas, coleta, tratamento, editoração e disse-
minação de dados, desenvolvimento de sistemas, 
se não nas áreas competentes do órgão estatísti-
co?

Competência5 é um conceito difícil de definir, uma 
vez que é um atributo tácito. Nos dias atuais é 
entendida a partir de um conjunto de requisitos e 
atributos que envolvem aspectos individuais e co-
letivos (estratégias, operação, tecnologia, gestão, 

4 Apesar da postura universal que a gestão de uma agência estatística deve assumir no 
planejamento e execução de suas pesquisas, vale destacar que além das especialidades 
citadas ela conta ainda com profissionais da chamada área de gestão. Com o advento da 
administração moderna as organizações demandaram em seus quadros saberes mais 
afetos a práticas administrativas e gerenciais. Assim, o sucesso da produção e disse-
minação de estatísticas também depende da compreensão que esses profissionais têm 
do processo de pesquisa. Por isso, estas formações precisam estar bem ajustadas às 
peculiaridades e especificidades da instituição estatística, completando assim o quadro 
de estaticistas da organização.
5 Competência é um saber agir responsável e reconhecido que implica mobilizar, integrar, 
transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que agregue valor econômico à organi-
zação e valor social ao indivíduo. (FEURY; FLEURY, 2000 apud FLEURY; OLIVERA Jr., 2001, 
p. 19)
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negócio, relacionamento, comunicação, espírito 
de equipe, etc.). São características ou qualidades 
que personificam esse conceito, cuja idéia é sub-
jacente a resultado. Ou seja, um conjunto de sabe-
res (fazer, aplicar, agir, resolver, etc.) que permitem 
o alcance de um determinado resultado.

Muitas organizações têm adotado a gestão es-
tratégica com base nas competências com o ob-
jetivo de aproximar os objetivos organizacionais 
(alcance de metas) e pessoais (desenvolvimento 
profissional), o que leva a compreender que há 
dois níveis de competências (FLEURY; OLIVERA 
Jr., 2001, p. 18): 

a) no primeiro nível, estão as competências essen-
ciais que diferenciam as organizações entre si e 
as permitem atuar, em seu campo, no mercado, 
agregando valor ao negócio e conferindo diferen-
cial competitivo, conforme suas especialidades e 
especificidades;

b) no segundo, estão as competências individu-
ais que dizem respeito às pessoas e são traba-
lhadas a partir do desdobramento das essenciais 
em cada área de atuação da organização. Estão 
relacionadas aos conhecimentos, habilidades e 
atitudes que os profissionais devem desenvolver 
ou possuir, tendo como norte os objetivos estraté-
gicos da organização.

Aplicar esses conceitos à realidade das agências 
estatísticas no que diz respeito aos dois níveis de 
competências pressupõe um exercício minucioso 
de mapeamento de conhecimentos, habilidades e 
atitudes que não é objetivo aqui realizar. Mas, uma 
idéia do escopo desse trabalho pode ser esboça-
da, levando-se em conta: 

a) os princípios fundamentais da instituição e da 
estatística oficial; 

b) as etapas do processo de produção e dissemi-
nação estatística e as relações sociais e de poder 
nele implícitas;

c) os valores, a cultura, a história e a tradição da 
instituição estatística;

d) as expectativas em relação à qualidade das es-
tatísticas;

e) a necessidade de conhecimento tecnológico;

f) o relacionamento com usuários internos e exter-
nos, informantes, produtores de informação e co-
munidade estatística internacional;

g) a estrutura contextual (parceiros, fornecedores, 
clientes, usuários, tendências, objetivos estratégi-
cos e melhores práticas) em que a organização 
atua;

h) os desafios impostos pelas forças e pressões 
que ocorrem na sociedade;

i) os desafios trazidos pelas demandas volumosas 
de informações que visem subsidiar as políticas 
públicas.

A ênfase deste trabalho está voltada para a for-
mação do estaticista enquanto um profissional que 
mescla seu saber específico com um saber comum 
(de estatística e de informação). Por isso, os conhe-
cimentos adquiridos ao longo de sua experiência 
acadêmica devem ser calibrados com a metodo-
logia de pesquisa (bases teórica, técnica e me-
todológica) que fundamenta e faz o processo de 
produção e disseminação de estatísticas oficiais 
acontecer. (SENRA, 2005, p. 248)

O estaticista deve ter uma identidade cultural e 
ética bem desenvolvida que marque seu compro-
misso com a organização, contribuindo para que 
sejam resguardados seus valores mais centrais: 
propósitos básicos, princípios, tradição, missão e 
visão de futuro. A manutenção desses valores deve 
ser contínua e ter como norte o rigor científico do 
sistema estatístico, a qualidade das informações 
produzidas, a garantia de confidencialidade dos 
resultados e o respeito às normas de privacidade 
da sociedade, importante para a credibilidade das 
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informações e para a legitimidade do órgão produ-
tor. O espírito de investigação também precisa ser 
mantido acima de tudo. Sem ele nenhum instituto 
de estatística sobrevive. (FELLEGI, 1998)

Um bom estaticista deve ter uma visão global do 
cenário em que a instituição atua. Compreender 
suas relações com governo, produtores locais, 
usuários, informantes, fornecedores, parceiros, 
área acadêmica e comunidade estatística inter-
nacional. A atenção e o contato com as melho-
res práticas em matéria de produção estatística 
oficial deve ser uma constante. Daí a relevância 
do conhecimento específico e prático sobre a 
instituição: quem é ela, o que faz, para que faz e 
como se relaciona com seu entorno, aspecto que 
pode auxiliar muito na coordenação do Sistema 
Estatístico Nacional.

Outra característica do perfil do estaticista tem 
muito a ver com flexibilidade e adaptabilidade, 
requisitos importantes, principalmente nos tem-
pos atuais e em épocas de redução orçamentá-
ria. Nesses momentos a capacidade profissional 
das equipes é altamente importante, por exem-
plo, para efetuar revisões nos marcos conceitu-
ais (capacidade de análise); ajudar a desenvolver 
novos métodos, técnicas e ferramentas de medi-
ção e de processamento para as pesquisas (ca-
pacidade metodológica). O mesmo ocorre com 
a capacidade operacional. A adequada utiliza-
ção das ferramentas permite manter os registros 
bem armazenados e sob sigilo. Mas, não basta 
simplesmente preservar cada uma dessas áre-
as. As equipes precisam estar preparadas para 
o futuro, adaptando seus processos ao manejo 
de novas tecnologias e metodologias ou adotan-
do atitudes que ofereçam respostas mais rápidas 
às pressões por demanda de novas informações. 
(FELLEGI, 1998)

Mas, qualidades técnicas por si só não são sufi-
cientes. As pessoas precisam ser versáteis, sa-
ber trabalhar em equipe e ser auto-suficientes na 
aquisição de novas qualificações de acordo com 

as mudanças que ocorrem na sociedade e no am-
biente organizacional (FELLEGI, 1998). Desta for-
ma, outras habilidades ganham relevância na for-
mação do estaticista, merecendo destaque. 

Elaborar estatísticas é uma atividade que exige 
escolhas (conceituais e processuais) acertadas, 
pautadas na ciência, no pensamento criativo e na 
busca de conhecimento (definições, concepções 
e explicações) adequado para aplicação a novas 
situações (SENRA, 2005). Por isso, o estaticista 
deve estar sempre aprendendo e reaprendendo. 
Essa capacidade lhe dá condição, por exemplo, 
de analisar as situações e elaborar as perguntas 
adequadas. É isso que permite ao profissional 
ampliar sua experiência, vivência e familiaridade 
com os fenômenos investigados, além de ajudar 
a manter a curiosidade intelectual, importante 
para a manutenção do espírito de investigação. 
(FELLEGI, 1998)

Comunicação e colaboração também são habili-
dades que não podem faltar ao estaticista. Saber 
ouvir e se comunicar em equipe, compartilhando 
conhecimento com todos da organização é tão im-
prescindível, quanto crucial para o relacionamento 
externo com usuários, parceiros, mídia, informan-
tes, etc. Produzir estatísticas é atuar no plano da 
argumentação, dando notoriedade sobre as esco-
lhas efetuadas, validando-as junto à comunidade 
científica, justificando-as e defendendo-as, seja 
para evitar influências externas, seja para dar co-
nhecimento das peculiaridades que envolvem o 
processo de elaboração das estatísticas. Logo, di-
álogo é fundamental. (SENRA, 2005)

Capacidade para inovar deve ser outra caracte-
rística do perfil desse profissional. Não lhe pode 
faltar criatividade e habilidade para solucionar pro-
blemas. Problemas, às vezes inesperados, deman-
dam alternativas e estudo de novas metodologias 
e técnicas. Por exemplo, diminuir a carga de dados 
primários e aumentar a utilização de registros ad-
ministrativos; agilizar o processamento e dissemi-
nação de dados; melhorar os métodos de coleta e 
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aperfeiçoar o olhar delegado6. Tudo deve ser feito 
sem colocar em risco a qualidade e a cobertura 
das pesquisas. (SCHWARTZMAN, 1998) 

O conhecimento tecnológico é outro fator de peso 
no desempenho dos estaticistas. Trata-se do uso 
da microinformática para manter os membros da 
equipe conectados onde quer que estejam, pos-
sibilitando a ampliação, o compartilhamento das 
melhores práticas e o aperfeiçoamento dos pro-
cessos de trabalho.

Mais duas habilidades complementam o perfil pro-
fissional do estaticista dentro da idéia de que as 
instituições estatísticas devem estar sempre pre-
paradas para o futuro, mantendo o interesse e a 
motivação das pessoas, inclusive para assumir 
novas responsabilidades. Para isso, devem pro-
porcionar aos seus funcionários a possibilidade 
de atualizar constantemente suas qualificações, 
imprescindível à capacidade de autogerenciamen-
to da carreira7 o estaticista.

A outra habilidade complementar é a capacidade 
de liderança como estímulo para que os profissio-
nais sejam agentes de mudança ao invés de re-
ceptores passivos de instruções. Para uma agên-
cia estatística essa habilidade é particularmente 
importante para os quadros gerenciais, inclusive 
em relação ao cargo mais alto da hierarquia insti-
tucional, assumindo maior relevância ainda se este 
for também o coordenador do SEN. 

Convém acrescentar, que as peculiaridades e 
especificidades da produção e disseminação de 
informações públicas e oficiais nesse terceiro mi-
lênio, demandam um profissional afinado com as 
mudanças do mundo globalizado. Além disso, o 
aporte de conhecimentos, habilidades e atitudes 
arrojadas, flexíveis e adaptáveis que devem mol-
dar o perfil profissional do estaticista é compatível 
com esse cenário em constante mutação. Afinal, 
ao produzir estatísticas que atendam às deman-
das do Governo e subsidiem a formulação, im-
plementação e o acompanhamento de políticas 

públicas o estaticista está colaborando para a 
construção do destino da nação.

Considerações finais

A competência essencial de uma instituição estatís-
tica é produzir informações úteis, relevantes e con-
fiáveis para o conhecimento da realidade social, 
econômica e ambiental dos países. Conforme visto, 
este contexto organizacional exige do profissional 
- o estaticista - uma postura atenta ao que acontece 
ao seu entorno. Pois, a geração de novos conheci-
mentos e inovações implica o desenvolvimento de 
capacitações científicas e tecnológicas, a formação 
de competências básicas do ambiente de trabalho, 
além de esforços substanciais de aprendizado com 
base na experiência própria, por exemplo, no pro-
cesso de produção e disseminação de pesquisas.  

Tendo como base a interação social, o estaticista 
deve trabalhar buscando novas soluções técnicas 
nas unidades de pesquisa e desenvolvimento ou 
em outras instâncias, mantendo estreito relaciona-
mento com a área acadêmica, com parceiros, fon-
tes externas e a comunidade estatística internacio-
nal. Da mesma forma, uma maneira de se antecipar 
às demandas por novas informações, a participa-
ção em congressos internacionais é de grande va-
lia para a formação das competências necessárias 
a um estaticista consciente com a missão de uma 
organização tal e qual a instituição estatística.

6 A delegação do olhar é uma das situações mais incomuns do processo de produção e dis-
seminação de informações estatísticas. Ocorre por ocasião do trabalho de campo, quando 
são obtidas as informações individuais. É o momento em que pesquisadores e especialistas, 
idealizadores da pesquisa, vão a campo, representados por outem (pesquisadores de cam-
po), para apreender (quantificar) a realidade imaginada. (SENRA, 2005)
7 No que diz respeito aos funcionários o que se exige é uma postura mais pró-ativa e autô-
noma em relação à educação e treinamento, buscando manter um alto nível de instrução e 
iniciativa. Neste sentido, a qualidade não é mais medida em anos de educação, mas em tipo 
de educação. Na economia eletrônica, os profissionais devem ser capazes de se reprogra-
mar em habilidades, conhecimento e pensamento segundo tarefas mutáveis num ambiente 
empresarial em evolução. Manuel Castells (2003b, p. 77-78) denomina que profissionais 
com tais competências são profissionais autoprogramáveis, para os quais é necessário certo 
tipo de educação, de tal modo que o manancial de conhecimento e informação acumulado 
na mente do profissional possa se expandir e se modificar ao longo de toda a sua vida. São 
pessoas que vêem o aprendizado como um companheiro constante da vida profissional. 



Artigos
Bo l e t i m Es t a t í s t i c a s Púb l i c a s n . 2 Sa l v ad o r, j u l h o 2006

2�

Entretanto, isso só é possível desde que apoiado 
em uma estratégia de educação continuada em 
que todos os integrantes da organização desen-
volvam seu papel, adquirindo, criando, comparti-
lhando e disseminando conhecimento. 

Com este fim, as táticas empreendidas têm se am-
parado em programas de capacitação que aten-
dam às especificidades da organização, enfocan-
do de forma contundente aspectos diretamente 
relacionados com o desenvolvimento das com-
petências humanas (individuais). Neste sentido, o 
campo da estratégia empresarial e da educação 
de adultos tem contribuído através da educação 
corporativa, entendida como o melhor processo 
de aprendizado para auxiliar o desenvolvimento 
das competências requeridas pelo ambiente de 
trabalho. Isto porque, ela permite o desenvolvi-
mento das competências em estreito alinhamen-
to com os objetivos estratégicos da organização, 
desde que implementada de forma continuada. 
(MEISTER, 1999)

Uma questão relevante é que, nessa era do co-
nhecimento, tais exigências assumiram um novo 
caráter. Por exemplo, hoje, um estaticista compe-
tente precisa ser mais arrojado e saber ampliar os 
papéis que desempenha em seu trabalho. Mais 
do que saber-fazer, precisa saber-pensar, refletin-
do criticamente sobre a realidade organizacional e 
sobre seu entorno. Isto afeta diretamente os requi-
sitos de sua qualificação e, conseqüentemente, o 
modo (tipo de educação e treinamento) como as 
pessoas são é devem ser preparadas para atuar 
na organização.

Do ponto de vista organizacional, a instituição es-
tatística deve buscar um padrão de excelência, 
descobrindo a melhor maneira de fazer com que 
as pessoas trabalhem em equipe, como um time, 
em busca de uma meta comum. Neste caso, a 
qualidade (positiva) do ambiente de trabalho é ex-
tremamente importante e envolve o alcance de me-
tas que são inerentes a uma política de recursos 
humanos bem estruturada. 

Essa mesma postura deve ser estendida ao plano 
externo, ou seja, a instituição estatística nacional 
deve atuar com foco, dada sua função de coor-
denação de sistema de informações. É importan-
te que busque colaboração internacional e que se 
aproxime mais de seus pares, uma vez que ambos 
têm interesses comuns. Isto realça a relevância da 
formação e do compartilhamento de conhecimen-
to entre atores e agentes no que tange à atividade 
de coordenação estatística.

Além dos agentes diretos e indiretos, há outros 
personagens muito importantes que precisam ser 
atingidos com esse mesmo foco. Estudantes de 
economia, sociologia, geografia, antropologia, 
etc, são estaticistas em potencial. A mídia também 
tem um papel importante na disseminação de in-
formações. Os demais órgãos do SEN, o meio 
acadêmico, o informante, nem se fale, todos são 
peças chaves no processo que faz a elaboração 
das estatísticas acontecer. Portanto, também pre-
cisam de capacitação.

Aumentar a eficiência dos gastos, melhorar os pro-
gramas de disseminação e manter a capacidade 
profissional e operacional são exemplos de adapta-
bilidade, principalmente em momentos de redução 
orçamentária como os que se vive. O comprome-
timento com uma política integral de recursos hu-
manos é um condicionante estratégico e elemento 
de flexibilidade organizativa, crucial para assegu-
rar a qualidade e a credibilidade das informações 
divulgadas. Contar com uma equipe bem prepa-
rada e flexível contribui tanto para o aprendizado 
pessoal quanto para o organizacional, e motiva as 
pessoas a manterem interesse por novas tarefas e 
responsabilidades. 

A produção de estatísticas públicas e oficiais é 
uma atividade peculiar e demanda um saber mui-
to específico. Portanto, depende de profissionais 
bem qualificados, permanentemente capazes para 
atuar no mundo atual, onde conhecimento e infor-
mação são fatores essenciais.
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Mídia - uma ponte a 
ligar o IBGE com a 
sociedade
Silvia Maia Fonseca
Silvia Maia Fonseca (silviamaia@ibge.gov.br) é jornalista e 

trabalha na assessoria de imprensa do IBGE. Este texto foi 

extraído da dissertação de mestrado, da Escola Nacional 

de Estatística (ENCE), do IBGE, A Notícia das Estatísticas: a 

divulgação das estatísticas do IBGE na visão dos jornalistas. A 

dissertação, que teve a orientação do Prof. Doutor Nelson de 

Castro Senra, foi defendida no dia 27 de julho de 2005.   

Introdução

As informações estatísticas têm um papel funda-
mental na produção de conhecimento. Através de 
seu uso, pessoas, governos, universidades, empre-
sas, sindicatos e outras organizações conseguem 
atuar na tentativa de obter os melhores resultados. 
É através da mídia que a maioria das pessoas, 
principalmente no Brasil, obtém grande parte de 
sua informação geral. Os números são traduzidos 
pelos jornalistas para um grande público leigo da 
importância da estatística. As novidades no mundo 
das estatísticas viram notícias.

Sem dúvida a circulação das informações estatís-
ticas na mídia pode beneficiar milhões de pessoas 
por um meio mais popular do que os computado-
res ou as publicações especializadas. Além disso, 
é preciso ter em mente, como ponto de partida, a 
observação de Castells (1999, p.361) de que em 
“em uma sociedade organizada em torno da gran-
de mídia, a existência de mensagens fora da mídia 
fica restrita a rede interpessoais, portanto desapa-
recendo do inconsciente coletivo”.

A transformação nas divulgações das pesquisas 
do IBGE para a imprensa não foi por acaso, está 

dentro de um processo que reflete os novos tem-
pos, onde o suporte da mídia, cada vez mais entre 
nós, é essencial. Um movimento sem retorno e que 
se multiplica nos órgãos de estatísticas de todo o 
mundo. É interessante examinar como as institui-
ções oficiais utilizam, entre outros canais, a mídia 
para captar apoio explícito de aliados potenciais.

No Brasil, este processo se dá numa conjuntura 
propícia, o país vive a consolidação da democra-
cia e a informação tem um papel fundamental na 
cidadania moderna. Certamente, um momento fa-
vorável tanto para o IBGE como para a mídia. A 
instituição, depois de informatizada, deixa de lado 
a idéia arcaica de estatísticas para usos exclusi-
vos de estudiosos e governantes e passa a ter uma 
conduta mais ativa na busca do grande público.  E 
a mídia aproveita extraordinariamente bem a opor-
tunidade, já que a cobertura das estatísticas passa 
a atender à demanda da sociedade e aos valores 
das notícias dentro das redações.  

O IBGE lança mão de novas estratégias de co-
municação para chegar à sociedade as laborio-
sas informações que produz sobre a realidade 
brasileira, concretizando assim parte da missão 
do Instituto de retratar o Brasil com informações 
necessárias ao conhecimento de sua realidade e 
ao exercício da cidadania. 

 As informações estatísticas precisam estar bem 
colocadas para que a sociedade entenda não só 
os limites, mas também os usos sociais das esta-
tísticas. Senra (2005, p.225) observa que somen-
te conhecendo os limites das estatísticas dentro 
das suas escolhas conceituais e os processos 
das pesquisas poderemos usá-las corretamente, 
e alerta que “ em não se fazendo, atenta e corre-
tamente, acaba-se (de boa ou má fé) por mal usá-
las, atribuindo-lhes mais do que são, tirando-lhes 
mais do que têm; as estatísticas podem muito, 
mas não podem tudo”.

É importante frisar, também, o emprenho dos insti-
tutos de estatísticas para que se cumpra o primei-
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ro dos Princípios da Estatística Oficial, adotados 
pelas Nações Unidas (HANDBOOK, 2003), onde 
a estatística oficial é um dos elementos indispen-
sáveis do sistema de informação de uma socieda-
de democrática e “com esse fim, os organismos 
responsáveis da estatística oficial devem elaborar 
as estatísticas oficiais com critérios de utilidade e 
interesse públicos e facilitá-las com imparcialidade 
para que cidadãos possam exercitar seu direito de 
acesso à informação pública”. 

A divulgação das estatísticas 
do IBGE

 Até a metade da década de 90, a grande maioria 
das informações produzidas pelo IBGE era pu-
blicada na forma de livros de tabelas, com tira-
gens restritas, e em formatos tradicionais. Hoje, 
os dados são disseminados de forma imediata 
pela Internet, que se tornou o principal meio para 
difundir informações das agências públicas. O 
investimento no site do IBGE (www.ibge.gov.br) 
foi tanto que, por três anos, ele recebeu o prêmio 
Ibest como o melhor sítio governamental da Inter-
net brasileira. Em 2005, o site foi visitado por um 
pouco mais de 10 milhões de usuários. O IBGE 
passou a compartilhar mais as suas informações 
e facilitou o acesso aos microdados de suas pes-
quisas, na forma de CD-ROMs.

 Além disso, na busca da legitimidade, que vem 
do reconhecimento da sociedade, a Instituição 
aprimora as divulgações das pesquisas para im-
prensa em todo o país. Ao traduzirem os núme-
ros para a sociedade, os jornalistas contribuem, 
também, para garantir maior qualidade do dado 
primário coletado no campo, como observa Feijó 
(2002, p.7)

Quanto melhor a “imagem” do órgão produtor 
junto ao público em geral, tão melhor deverá ser 
a qualidade da informação que é prestada. Des-
ta forma, a construção de uma boa reputação 

pelo órgão produtor de estatística não deve ser 
vista apenas como relevante para a aceitação 
dos resultados produzidos pela sociedade. A 
boa reputação é também importante para ga-
rantir a qualidade do dado primário que é objeto 
de levantamento estatístico.

Para realizar os levantamentos estatísticos, os 
pesquisadores invadem a privacidade das pes-
soas, famílias ou organizações, ocupam parte do 
seu tempo e garantem o sigilo das informações. 
Os números estatísticos relativos à população, 
renda, educação, urbanização e empregos, entre 
outros, têm uma pluralidade de papéis, contextos 
e perspectivas. Os resultados do Censo Demo-
gráfico de 2000, por exemplo, foram utilizados 
para acompanhar o crescimento, a distribuição 
geográfica e a evolução de outras características 
da população ao longo do tempo, fornecendo pa-
râmetros para identificar as áreas de investimen-
tos prioritários em saúde, educação, habitação, 
transporte, energia e programas de assistência 
à infância e à velhice. As estatísticas do Censo 
possibilitaram, também, a avaliação e revisão da 
alocação de recursos do Fundo Nacional de Saú-
de (FNS), do Fundo Nacional de Educação (FNE) 
e de outras fontes de recursos públicos e priva-
dos. Os dados censitários fornecem as referên-
cias para as projeções populacionais, com base 
nas quais o Tribunal de Contas da União define as 
cotas do Fundo de Participação dos Estados e do 
Fundo de Participação dos Municípios.  

Contudo, entender as estatísticas não é uma ta-
refa simples e os resultados nem sempre podem 
ser tratados na forma de dois extremos: subiu 
ou desceu, melhorou ou piorou, desacelerou ou 
disparou. Dentro deste contexto, pude observar 
nas entrevistas com os repórteres, que freqüen-
temente cobrem as divulgações do IBGE, que os 
editores (ou responsáveis pela edição final na 
hierarquia da redação) têm pouca informação 
para decodificar as pesquisas quantitativas do 
IBGE. Seguem algumas informações apuradas 
nessas entrevistas:
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“Para a maior parte é um mistério. Por exemplo, 
no jornal tem uma editora de São Paulo que en-
tende porque acho que ela já fez isso antes. Ela 
consegue compreender a matéria e consegue até 
achar erros que a gente passa daqui. Agora, tem 
muita gente que não faz idéia sobre o assunto e 
toda a vez que você vai passar tem que explicar 
a mesma coisa de novo”, revela Jaqueline Farid, 
do Estadão.

“Eu diria que os editores e chefes não têm conhe-
cimento estatístico na prática. Se tiver que aplicar 
algum elemento desse daqui numa calculadora, 
um cálculo assim, eles não têm condições. Na 
Reuters, acho que eles têm um pouco mais de no-
ção porque são focados”, conta Rodrigo Viga, da 
Jovem Pan e Reuters.

“É muito importante para o repórter, e eu acho 
que são poucos os que vão cobrir o IBGE e que 
têm isso, é ter muito claro o conceito. Por exem-
plo, chegar ali e dizer tem um número de subo-
cupados e, ainda, você saber dizer exatamente 
o que é um subocupado para o chefe. Ele fica 
o tempo todo querendo saber o que é aquilo, o 
conceito de não PEA, PEA”, observa Pedro Soa-
res, da Folha de SP.

A compreensão das pesquisas conjunturais, que 
são divulgadas mensalmente, se torna mais fácil 
dentro da redação a partir da própria repetição, se-
gundo os jornalistas. Mas as estruturais exigem um 
esforço maior por parte dos repórteres e editores, 
como assinalaram alguns:

“Nas estruturais muda um pouco porque às ve-
zes tem conceitos mais específicos na pesquisa. 
Alguns dados que você consegue mostrar, mas 
quando a pessoa pergunta (editor), com uma idéia 
de comparar pesquisas diferentes – por que aque-
la pesquisa dá isso e essa não dá aquilo?”, lembra 
Cássia Almeida, de O Globo.

“As pesquisas mais detalhadas exigem um esfor-
ço por parte dos repórteres, por parte da coor-

denação, até para que a gente possa realmente 
tornar a divulgação interessante, valorizar aquilo 
que elas trazem de interessante” diz Mauro Sil-
veira, da CBN.

A rotinização bem-sucedida das coberturas jor-
nalísticas sobre pesquisas levou a uma melhora 
representativa entre os profissionais que escre-
vem sobre estatística.O ombudsman Marcelo Be-
raba lembrou que a Folha de São Paulo começou 
a trabalhar com estatísticas no início do projeto 
editorial, em 1984, por entender que eram neces-
sárias informações mais precisas para melhorar 
a qualidade do seu produto. Foi criado, então, o 
Datafolha, que começou a trabalhar com pesqui-
sa eleitoral e, segundo Beraba, percebeu-se que 
a redação não sabia trabalhar com aquelas infor-
mações e nem sabia distinguir ponto percentual 
de porcentagem. Para Beraba, foi a partir daí que 
o jornal começou a ter uma preocupação muito 
grande de preparar os jornalistas e foram reali-
zados diversos cursos sobre como ler pesquisa 
eleitoral e um pouco de matemática ou estatística 
voltada para o jornalismo. 

“Com o tempo, essas pesquisas foram ficando 
muito comuns no jornal, o jornal começou a fazer 
pesquisa sobre tudo, de opinião e não só as eleito-
rais. Então, isso era utilizado pela economia, usado 
pela política, cidade e foi obrigando essa cultura se 
disseminar. Então, a Folha ainda erra muito, mas 
erra infinitamente menos que os outros jornais”, diz 
Marcelo Beraba.

“Eles entendem cada vez mais. Mas eu acho 
que a gente ainda está aquém do que deveria. 
Na área de pesquisa eleitoral a gente está muito 
bem, mas na área do IBGE, eu diria que dá para 
a gente dizer que, em dez anos, a gente melhorou 
muito, porque também o volume de informações 
do IBGE aumentou muito e assessoria melhorou 
muito”, diz Ali Kamel, diretor-executivo de jornalis-
mo da TV Globo.
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Embargo – uma boa 
estratégia de divulgação das 
estatísticas

Desde as divulgações do Censo 2000, o IBGE 
vem adotando uma nova estratégia de comunica-
ção: o embargo. Essa prática consiste em anteci-
par para os veículos de comunicação o material 
sobre uma pesquisa estrutural (geralmente são 
publicações volumosas), com o compromisso de 
os jornalistas só a divulgarem em data e horário 
estabelecidos pelo IBGE. Esse procedimento vem 
obtendo sucesso, tendo sido inclusive elogiado 
na coluna Panorama Econômico (Leitão,2004, 
p.32), de O Globo

Os leitores já repararam que, nos últimos anos, 
os jornais e as televisões fazem longas reporta-
gens sobre as grandes pesquisas do IBGE. Em 
geral, as reportagens são ilustradas com pesso-
as cujas histórias dão vida aos números encon-
trados pelos pesquisadores. Isso, em parte, é 
possível pelo trabalho do pessoal do IBGE e dos 
técnicos do instituto. Eles antecipam os estudos 
para que os jornalistas possam entender tudo e 
transformar todas aquelas informações em ma-
terial jornalístico. Depois, uma entrevista com os 
técnicos tira as dúvidas. Portanto, amigos do 
IBGE, fiquem com o nosso agradecimento.

Graças ao embargo, os jornais, revistas, agências 
de notícias e emissoras de rádios e TVs têm tempo 
hábil para selecionar as informações mais impor-
tantes para o público, elaborar matérias, ilustrar 
com personagens de todo o país, infográficos, en-
trevistas diversas etc. Wolf (1995, p.197) observa 
que os acontecimentos planificados e previstos 
possuem uma boa noticiabilidade, já que só com 
um conhecimento preliminar  desses eventos é 
possível distribuir as imagens (ou fotos) filmadas, 
marcar as entrevistas necessárias e programar o 
tempo (ou espaço) nos noticiários. Vale mencionar, 
ainda, um fato curioso verificado nos últimos em-
bargos das pesquisas do IBGE. Os cadernos espe-

ciais, com as informações estatísticas, produzidos 
pelos grandes jornais nas capitais, são vendidos 
para pequenos impressos no interior do país. 

Na semana que antecede à divulgação, os respon-
sáveis pela pesquisa envolvidos com o embargo 
ficam à disposição da mídia para esclarecer o sig-
nificado das informações, contextualizar um fenô-
meno, analisar os resultados e orientar as reporta-
gens. Essa etapa é considerada fundamental para 
os repórteres, já que eles precisam produzir diver-
sas matérias dentro de um determinado prazo. 

Em geral, os repórteres vivem um momento difícil, 
de extrema competição e uma carga de trabalho 
que não deixa espaço para aprofundar questões 
relevantes para a sociedade. A crise que a mídia 
brasileira enfrenta nos últimos anos foi observada 
por Lobato (2004), que mostrou que as empresas 
apostaram no crescimento da economia e na esta-
bilidade do câmbio, na segunda metade dos anos 
90, e se endividaram em dólar para diversificar os 
negócios e aumentar a capacidade de produção. 
Resultado: o câmbio triplicou e a receita do setor 
caiu, por causa da redução da atividade econômi-
ca. Mergulhadas numa dívida estimada de R$ 10 bi-
lhões, as empresas de comunicação - rádios, TVs, 
jornais, revistas e agências de notícias - cortaram 
17 mil empregos, nos últimos dois anos, segundo 
dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Com 
isso, as redações tornaram-se mais enxutas e pas-
saram a exigir maior produção dos jornalistas. “As 
condições de trabalho, por seu lado, também im-
põem uma certa forma de “fabricar” notícias, ao le-
var o repórter a agir e pensar automaticamente, de 
modo a economizar tempo e cumprir suas tarefas 
cotidianas no prazo”, observa Moretzsohn (2002, 
p.74) ao analisar a produção de notícias.

Assim, a prática do embargo na divulgação das 
pesquisas trouxe alguns resultados positivos para 
o IBGE:

• Estabeleceu uma relação de confiança entre 
produtores de estatísticas e jornalistas. Os em-
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bargos geralmente são realizados com aproxima-
damente dez empresas de comunicação. Algumas 
grandes empresas chegam a enviar equipes de 
reportagens, com dois ou três repórteres, para a 
cobertura da divulgação de determinadas pesqui-
sas. Nas equipes de reportagem cada repórter fica 
encarregado de um aspecto ou de um local envol-
vido na pesquisa. Há cinco anos, os embargos são 
realizados pelo IBGE para divulgar, por exemplo, 
as pesquisas da PNAD e Censo Demográfico, e 
apenas uma vez o acordo não foi cumprido por 
uma rede de televisão que anunciou o resultado da 
mortalidade infantil do Censo 2000 na noite ante-
rior à divulgação oficial. Essa atitude, que acabou 
excluindo da lista de embargo a emissora de TV, 
não só foi rejeitada pelo IBGE como também pelos 
colegas jornalistas.

• Garantiu ao IBGE enorme visibilidade. A 
antecipação do material ajudou os jornalistas a 
planejarem e venderem suas reportagens dentro 
das empresas de comunicação. Com isso, al-
guns jornais elaboraram cadernos especiais ou 
dedicaram, pelo menos, três páginas inteiras às 
informações compiladas pelo IBGE, sem falar nos 
minutos nas rádios e TVs. Um bom exemplo foi 
uma das divulgações dos Resultados da Amostra 
do Censo 2000, que originou reportagens durante 
cinco dias seguidos no Jornal Nacional, no início 
de 2003. Naquela semana, a soma dos tempos 
de cada uma das matérias sobre o IBGE veicula-
das por todas as emissoras de TV superou o total 
de cinco horas (como demonstram as gravações 
do serviço de clipping de vídeo contratado pelo 
IBGE). Destaque semelhante recebeu a divulga-
ção das Estatísticas do Século XX, que além de 
ocupar um enorme espaço na TV, conquistou as 
primeiras páginas dos cinco principais jornais do 
País (O Globo, Folha de São Paulo, Estado de 
São Paulo, Jornal do Brasil e O Dia) por dois dias 
consecutivos. 

• No rastro de uma grande divulgação, au-
menta a disseminação dos produtos do IBGE. 

A visibilidade tem um efeito multiplicador e com 
isso cresce muito o número de usuários à procu-
ra das informações veiculadas pelas empresas 
de comunicação. Governantes, professores, es-
tudantes, empresários, entre outros profissionais, 
recorrem às unidades do IBGE espalhadas em 
todo o país à procura, principalmente, de publica-
ções e CD-ROMs.

• A repercussão na mídia levanta o moral dos 
técnicos do IBGE e introduz uma nova consciên-
cia sobre a importância da divulgação. Isso pode 
ser visto na melhoria da qualidade do atendimento 
aos jornalistas, na produção de relatórios voltados 
para a mídia, com uma linguagem mais acessível.

Do ponto de vista dos jornalistas, o embargo, além 
de tornar o trabalho mais produtivo, é uma oportuni-
dade de difundir conhecimentos e orientar a opinião 
pública, no sentido de promover o bem comum, 
elementos que definem o papel do jornalismo. Além 
disso, o embargo é uma contribuição ao jornalismo 
de qualidade já que o furo jornalístico foi substituído 
pela qualidade da informação. Como nenhum jor-
nalista pode publicar a informação antes do prazo, 
a disputa fica por conta da melhor cobertura.

“Os jornais hoje têm a seguinte convicção: eu pre-
firo receber uma semana antes, quinze dias antes, 
com muita antecedência e me comprometer a cum-
prir o embargo. Mas vou fazer isso bem feito. Vou ter 
mais tempo do que receber em cima da hora aque-
la maçaroca e fazer de qualquer maneira”, entende 
Marcelo Beraba, ombudsman da Folha de SP.

“Querer que um jornalista receba informações es-
tatísticas volumosas às 10 horas da manhã e seja 
capaz de traduzi-la a uma hora da tarde, com o 
mínimo de precisão, para o jornal Hoje e depois 
no Jornal Nacional, é querer demais.. É cruel com 
o jornalista”, afirma Ali Kamel, diretor-executivo de 
jornalismo da TV Globo.

“Quando chega o material embargado, você fica 
ligado e já pressupõe que é um trabalho a ser fei-
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to de forma mais cuidadosa. Você vai ter que es-
tar mais atento para aquilo. Vou fazer uma matéria 
grande? Vou fazer uma série?”, destaca Mauro 
Silveira, CBN.

“ O IBGE tem feito uma coisa legal, que são os 
embargos e as reuniões dos embargos. Faz com 
que a gente traduza um pouco aqueles números 
e tente entender o que tem de diferente, o que é 
novo e não é novo, o que é o mais importante na 
pesquisa”, resume Cássia Almeida, O Globo.

“No trabalho embargado da POF, você pôde con-
versar com o pessoal e saber para onde caminhar 
[...] Se a POF fosse divulgada naquele dia encheria 
uma página, no máximo duas porque éramos dois 
repórteres, mas com o embargo a gente acabou pu-
blicando seis páginas e nós planejamos fazer oito 
páginas”, revela  Pedro Soares, da Folha de SP.

Na opinião dos técnicos do IBGE, a cobertura das 
estatísticas alcançou novo patamar com o embar-
go. Os jornalistas mostraram mais conhecimento 
sobre as pesquisas e o nível de informação foi 
constatado nas perguntas durante a coletiva. Sem 
falar no material noticiado, a informação deixa de 
ser fragmentada e ganha fundamento.

Com isso, o produtor de estatística passou a 
compreender que seu trabalho não se encerrava 
num extenso relatório, e sim na divulgação dos 
resultados para a mídia. Ao reconhecer isso, ele 
passou a disponibilizar uma parte do seu tempo 
para os jornalistas.

O jornalista Marcelo Beraba, ombudsman da Folha 
de São Paulo, observou uma profissionalização tan-
to da assessoria de imprensa do IBGE como dos 
jornalistas que cobrem o setor. Na segunda metade 
da década de 80, Beraba recorda que as matérias 
sobre o IBGE eram limitadas ao pessoal da econo-
mia e “a divulgação era restrita, hermética, como 
se estivesse preservando os dados”. A partir de 
1999, o jornalista identifica uma grande mudança 
nesse comportamento, “ou seja, nós queríamos es-

tar mais bem preparados e o IBGE não só fornecia 
mais informações como também criava a necessi-
dade de nos prepararmos. Então, quando aconte-
cia, por exemplo, o Censo, desde a preparação nós 
ficamos enchendo a paciência do IBGE querendo 
fazer cursos e conhecer as fontes”.

Mauro Silveira, coordenador de jornalismo da Rede 
CBN, também destaca o trabalho sistemático de 
divulgação das pesquisas do IBGE verificado, 
principalmente, a partir de 1998. Para ele, a divul-
gação do Censo 2000 abriu um leque de informa-
ções, bem diferentes dos censos anteriores. “As 
pesquisas traziam pelo menos um enfoque novo 
ou destacavam informações que teriam ficado 
escondidas nas divulgações oficiais dos censos. 
O detalhamento dessas informações tornou-se 
interessante para o público de um modo geral e 
conseqüentemente tornou-se interessante para a 
imprensa”, percebe Mauro Silveira.

A união desses fatores foi responsável por algu-
mas transformações dentro das redações. É claro 
que essas mudanças devem ser analisadas den-
tro de um contexto que torna favorável e propícia 
a produção de informações especializadas e, con-
seqüentemente, a divulgação das pesquisas do 
IBGE. Nas entrevistas com os jornalistas, foi possí-
vel observar essa tendência.

A jornalista Jaqueline Farid durante três anos e 
meio escreveu sobre as pesquisas do IBGE para 
a agência de notícias Estado e, também, para o 
jornal Estado de São Paulo. Segundo ela, a ex-
pansão dos serviços da agência de notícias em 
tempo real, associada à gama de informações 
oferecidas nas pesquisas do IBGE, alterarou a ro-
tina na redação. “Agora vai ter uma mudança por-
que a agência está querendo que eu desenvolva 
mais o material do IBGE e, provavelmente, outro 
repórter vai passar a fazer matéria para o jornal. É 
a transição que está acontecendo”.

As transformações chegaram até a rede oficial de 
notícias do governo.  Segundo a repórter do siste-
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ma Radiobrás, Cristiane Ribeiro, nos últimos dois 
anos o espaço para as pesquisas do IBGE aumen-
tou nos noticiários e, se antes ela se preocupava 
só com o resumo da pesquisa, agora ela precisa 
repercutir as informações e ouvir especialistas. O 
mais tradicional noticiário de rádio do país, a Voz 
do Brasil, também deu novo tratamento ao mate-
rial do IBGE. Vale lembrar que, em 2003, a Voz do 
Brasil  inaugurou uma nova fase com mudanças no 
conteúdo dos textos e foco no cidadão.  “Na Voz 
do Brasil, a mudança foi mais recente, tem apro-
ximadamente um ano. Às vezes, eu vou a coletiva 
do IBGE, volto e faço o texto. Quando estou saindo 
da redação, eles me ligam e perguntam: a gente 
não entendeu isso ou por que você botou aquilo?”, 
conta a repórter sobre os telefonemas que recebe 
da redação da Voz do Brasil, em Brasília.

Sem dúvida, o uso que os jornalistas fazem das 
estatísticas oficiais deixa o IBGE numa posição 
favorável como fonte. Há, portanto, que se con-
siderar esse um dos aspectos relevantes para o 
sucesso do embargo, onde as regras são rigoro-
samente respeitadas pelos jornalistas. Não inte-
ressa a este profissional “furar” o embargo já que 
isso representa um prejuízo na relação de con-
fiança com a fonte - IBGE. 

Entender que ao assumir uma posição de fonte 
de credibilidade o IBGE está isento de qualquer 
crítica, por parte dos jornalistas, pode levar a um 
grande equívoco. O conteúdo do material e das 
análises divulgadas pelo IBGE foi cuidadosamente 
discutido pelos jornalistas nas entrevistas. Embora 
este assunto, inicialmente, não tenha sido trata-
do no questionário de pesquisa, ele surgiu entre 
as respostas, reafirmando o olhar crítico e atento 
constitutivo do jornalismo.  

 O processo de comunicação deve ser visto como 
uma ação dinâmica, que se atualiza, que se renova 
constantemente. Cabe aqui lembrar a experiência 
bem sucedida da assessoria imprensa de organi-
zar cursos de aperfeiçoamento para imprensa e 
palestras de jornalistas para técnicos do IBGE. 

Segundo os jornalistas, são várias as recomen-
dações em relação ao tratamento jornalístico que 
deve ser utilizado na redação para que o público 
entenda com facilidade a informação estatística. 
Mas cada veículo guarda a sua particularidade 
como mostra Ali Kamel, diretor-executivo de jorna-
lismo da TV Globo.

Existe uma recomendação geral de traduzir o 
máximo, recomendação válida para todas as 
matérias. Nós temos pesquisa mostrando que 
a dificuldade de entendimento do telespecta-
dor é muito grande. Nós temos a seguinte di-
ficuldade: não pode ser tatibitate porque isso 
ofenderia o telespectador, mas se falarmos para 
nós mesmos ou considerarmos que as pesso-
as têm uma formação universitária, as pessoas 
não vão entender, não entendem nada. Então, 
às vezes, nós erramos muito. Por exemplo, a 
reforma tributária: eu mesmo me penitencio de 
ter aceitado esse nome. Nós falamos com 80% 
dos brasileiros todas as noites e podíamos di-
zer “a modificação do sistema de impostos” e 
não reforma tributária. Fizemos uma pesquisa 
depois de 20 séries sobre reforma tributária e as 
pessoas continuavam sem entender o que é a 
reforma tributária. Então trocamos tudo em miú-
dos, mas nem sempre temos êxito. Na verdade, 
o Jornal Nacional é visto pela família. Nós temos 
um grande aliado que os jornais impressos não 
têm na formação de leitores, de espectadores. 
Segundo pesquisas que fizemos, o chefe da 
casa, a pessoa de referência, acha que é impor-
tante que o adolescente veja o Jornal Nacional. 
Então ele chama o filho para ver. Nas casas que 
só tem um televisor, quem manda é o pai. En-
tão, ele foge da novelinha infantil no SBT e ele 
assiste. No jornal impresso isso é mais difícil de 
acontecer. Existe o mesmo aliado, mas é impos-
sível garantir que o filho está lendo o jornal. Mas 
isso é possível com a TV. E se não conseguimos 
falar pelo menos para esse chefe, perdemos 
esse aliado. Porque, segundo as pesquisas que 
fizemos, ele é o explicador da casa. Então, tudo 
que a dona de casa não entende ou a mãe, as 
tias ou os garotos e as garotas, perguntam para 
esse “explicador” e, se ele não sabe, ele fica hu-
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milhado, muda de assunto. E os filhos sabem 
que ele ficou humilhado e mudam de assunto. 
Mas se constantemente ele for desafiado e não 
conseguir traduzir a notícia estamos matando 
o nosso telespectador. Então, nós temos uma 
brincadeira de que temos pelo menos que nos 
fazer entender para todo mundo, mas em espe-
cial para esse “explicador” . Porque é ele que 
vai, com a maior dificuldade do mundo, tentar 
traduzir o que não conseguimos traduzir para 
os que têm mais deficiências. Então, nós brinca-
mos aqui que temos esse explicador que tam-
bém tem enormes dificuldades, não é o gênio 
da raça, ele tem dificuldade de entender, mas 
se nós conseguimos traduzir para ele e ele con-
seguiu explicar, ele é o nosso aliado. Isso em 
estatística também. Nós não podemos abusar 
de números, entrou um número tem que entrar o 
número escrito na imagem, na faixa, um gráfico. 
Nós usamos sempre um personagem, nós sem-
pre vamos a campo buscar um exemplo vivo do 
que aquilo está dizendo e traduzir isso. 

Embora o cotidiano seja pautado por uma série de 
referências quantitativas, já incorporadas como 
naturais, os números são de difícil assimilação 
tanto nos jornais como nas rádios e televisões. 
Por isso, nas reportagens as estatísticas deixam 
as tabelas para se transformarem em histórias 
com nomes, caras e até sofrimento. Assim, os 
jornalistas partem do pressuposto, possivelmen-
te plausível, que as estatísticas podem ser mais 
bem traduzidas e assimiladas com a utilização de 
personagens. Segundo Marcelo Beraba, ombuds-
man da Folha de São Paulo, essa solução ainda é 
um desafio para os jornais. 

Tem recomendação, mas o mais importante é 
saber traduzir esses números de uma maneira 
que você possa captar a essência deles, que 
não seja uma coisa só numérica. Você deve ter 
a capacidade de transformar esses números em 
uma maneira que o leitor consiga compreender 
o fenômeno que você está tentando escrever. 
Não precisa necessariamente ter uma avalan-
che de números, você tem que saber captar os 
mais importantes e às vezes os mais relevan-

tes, mais importantes, não são aqueles que são 
mostrados pelo próprio instituto ou por quem fez 
a pesquisa, às vezes você vai perceber no meio 
daquilo ali algo que não estava sendo destaca-
do. E a segunda coisa, que é forte, é a dificulda-
de maior que os jornais têm em geral de saber 
combinar esses números com a reportagem 
propriamente dita, ou seja, saber transformá-los 
em vida, cor, personagem, ambiente, rua. Quer 
dizer tirá-los daquela coisa fria da estatística, da 
máquina de calcular e tudo mais. Esse é um de-
safio para os jornais. Eu acho que eles fazem 
melhor do que já fizeram, mas fazem mal ainda. 
A gente ou faz só números ou faz matérias meio 
esquizofrênicas. Você tem números e aí sepa-
rado você vai buscar um ou dois personagens 
quase que para dizer – olha! eu não fiz só núme-
ro, eu tenho personagem e tudo mais. 

Na rádio, como observa Mauro Silveira, coordena-
dor de jornalismo da rádio CBN – Rio, o desafio 
é transformar “num mundo real a realidade trazida 
pelos números” já que a preocupação é não enfa-
tizar os números, pois, no momento em que o ou-
vinte tentar decodificar o número ele pode acabar 
perdendo a seqüência da informação.

A gente usa o número até o momento em que 
esse número pode ser assimilado.  Quando os 
números são muito significativos, por si só são 
as principais notícias, claro que eles são desta-
cados. Isto não significa omitir os números, mas 
apenas tomar cuidado com o excesso de núme-
ros. O ouvinte, quando ele ouve rádio, ele está fa-
zendo outras coisas ao mesmo tempo. Então ele 
não pode perder a concentração e é fácil perder 
a concentração quando você só usa um senti-
do, a sua visão está passeando. Você ouve rá-
dio fazendo uma série de outras coisas. Então, é 
fundamental e aí entra também a capacidade do 
jornalista que está elaborando essa matéria, na 
possibilidade dele transformar essa matéria em 
uma coisa realmente assimilável, consumível por 
parte do ouvinte e que desperte o interesse.  

 Podemos perceber que os jornais utilizam vários 
recursos para tornar a matéria sobre estatísticas 
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atraente e mais abrangente. Já os profissionais 
das rádios e televisões vivem situações diferentes. 
Precisam filmar ou gravar tendo sempre em mente 
a montagem rápida do material jornalístico, numa 
edição controlada por minutos e segundos. Isso 
reforça a necessidade, que os repórteres de rádio 
e televisão têm, de entrevistar os responsáveis pela 
pesquisa com a intenção de somente enfatizar a 
síntese da pesquisa. Esses profissionais podem 
ter menos opções de recursos, comparado ao 
pessoal do jornal impresso, mas é no áudio e no 
suporte visual da informação televisiva que, verda-
deiramente, as estatísticas parecem ganhar vida, 
uma fantasia motivada pelo som dos entrevistados 
e o movimento das cenas.
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Memória

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

Ontem, Vila de São 
Vicente. Hoje, Estado 
de São Paulo: �00 
anos de Divisão 
Territorial e 100 
anos de Estatísticas 
Demográficas 
Municipais 

Vinculada à Secretaria de Economia e Planejamen-
to do Governo do Estado de São Paulo, a Funda-
ção Sistema Estadual de Análise de Dados – Seade 
descende da Repartição de Estatística e Arquivo 
do Estado, criada em 1892, e é detentora do mais 
importante acervo de informações demográficas 
do Estado de São Paulo.

Exemplo disso é o presente CD-ROM, que apre-
senta a memória das estatísticas vitais do século 
XX e o desmembramento dos municípios desde o 
descobrimento do Brasil.

Sua realização demandou da equipe da Gerência 
de Indicadores e Estudos Populacionais da Funda-
ção Seade um meticuloso trabalho de recuperação 
de dados demográficos que se encontravam em 
variadas mídias: anuários, mapas estatísticos, mi-
crofilmes, microfichas, arquivos magnéticos. Foram, 
assim, geradas séries históricas municipais das es-
tatísticas do registro civil, desde a data da criação 
de cada município paulista até o ano 2000.

Responde a Fundação Seade por uma das prin-
cipais fontes de dados demográficos do Estado: 
o Sistema de Estatísticas Vitais, produzido com 
base na Pesquisa Mensal de Eventos Vitais – PEV. 
Contínua, de periodicidade mensal e abrangência 
municipal, a partir da coleta de dados em todos 
os cartórios de registro civil dos 645 municípios 
paulistas, a PEV codifica, processa e divulga infor-
mações sobre casamentos, nascidos vivos, óbitos 
fetais, óbitos e causas de morte.  

A pesquisa mensal dos eventos vitais era realizada, 
no início do século XX, com base em dois tipos de 
instrumentos de coleta: mapas estatísticos, conten-
do dados específicos dos registros legais, e cópias 
das declarações de óbito. As causas básicas de 
morte eram então selecionadas nas declarações 
de óbito e associadas aos respectivos registros de 
óbito relacionados nos mapas estatísticos. A atri-
buição da causa de morte só se tornava possível  
após a devida vinculação de cada declaração com 
o respectivo registro de óbito existente nos mapas 
estatísticos de coleta nos cartórios. 

Essa metodologia foi posteriormente aperfeiço-
ada pela Fundação Seade, que lançou mão dos 
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recursos da informática para agilizar o processa-
mento e vinculação dos dois instrumentos de cole-
ta de dados sobre óbitos e complementar a base 
de dados com todas as informações disponíveis 
nas duas fontes. As informações comuns às duas 
fontes puderam ser comparadas para análise das 
divergências e melhoria da qualidade. Quando da 
implantação da declaração de nascido vivo, tam-
bém enviada à Fundação Seade pelos cartórios de 
registro civil, metodologia semelhante passou a ser 
aplicada às estatísticas de nascimentos.

Tradicionalmente, portanto, o Estado de São Paulo 
sempre processou de forma integrada as declara-
ções de óbitos/nascimentos e os registros civis de 
óbitos/ nascimentos. A vinculação dos indivíduos 
presentes nas duas fontes permite a unificação de 
todas as variáveis demográficas e epidemiológi-
cas em uma única base de dados, aprimorada por 
uma rotina de verificação de consistência das va-
riáveis baseada na comparação das informações 
comuns às duas fontes.

Entre as características do Sistema de Estatísti-
cas Vitais, destacam-se   a integração das ati-
vidades de produção dos dados com aquelas 
referentes a análise e produção de conhecimento 
e  a capacidade de produzir indicadores para o 
Estado e  regiões e desagregados para municí-
pios e distritos da Capital. 

O CD-ROM aqui apresentado encontra-se dividido 
em seis módulos.

No primeiro, Memória das Estatísticas Demográ-
ficas do Estado de São Paulo, foram reproduzidas 
imagens que registram alguns dos fatos mais mar-
cantes da história demográfica do Estado de São 
Paulo, de modo a ilustrar a memória do Registro 
Civil existente na Fundação Seade. Entre esses do-
cumentos, constam cópias dos primeiros registros 
de cada evento resgatado nos cartórios de registro 
civil, ilustrações de anuários do princípio do século 
XX e diversos produtos que contam um pouco da 
história da evolução das estatísticas demográficas.

O segundo módulo, Histórico da Criação de cada 
Município Paulista, é documentado com decretos 
e leis que determinaram a criação de cada municí-
pio, assim como área de origem e seus posteriores 
desmembramentos. O período cobre de 1532, data 
da criação da primeira vila brasileira, São Vicente, 
até 1995, quando ocorreram as últimas divisões 
territoriais no Estado. 

O terceiro módulo, Quadro Sinóptico do Desmem-
bramento dos Municípios Paulistas, foi composto 
a partir das informações disponíveis na Fundação 
Seade sobre a criação dos municípios paulistas, 
com o objetivo de oferecer um quadro-resumo 
com todos os desmembramentos ocorridos no 
Estado de São Paulo, destacando-se a origem e 
o desmembramento de cada um deles a partir da 
primeira composição administrativa formada por 
dez municípios: São Vicente, São Paulo, Guaratin-
guetá, Taubaté, Iguape, Jundiaí, Mogi das Cruzes, 
Cananéia, Sorocaba e Ubatuba,  dos quais se ori-
ginaram os atuais 645 municípios.

No quarto módulo, Mapas das Divisões Político-ad-
ministrativas do Estado de São Paulo, apresentam-
se as divisões territoriais do Estado de São Pau-
lo desde os primeiros municípios, passando pela 
criação e pelos desmembramentos ocorridos de 
1900, até a configuração existente no ano 2000.

No quinto módulo, Série Histórica dos Eventos Vitais 
dos Municípios Paulistas, foram organizadas séries 
históricas dos eventos vitais: casamentos, nasci-
dos vivos, óbitos fetais, óbitos gerais e de menores 
de um ano. Apresentam-se, igualmente, as popu-
lações totais correspondentes aos anos em que 
foram realizados censos demográficos, entre 1900 
e 2000, assim como as estimativas populacionais 
elaboradas pela Fundação Seade entre 1991 e 
1999, no sentido de contribuir na avaliação e utili-
zação da série de estatísticas vitais. 

Para ilustrar este produto, a Fundação Seade en-
trou em contato com os cartórios de registro civil, 
mediante solicitação da Corregedoria Geral da 
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Justiça, no Diário Oficial de 22/11/2000, sob n.º 
1485/2000, e recebeu, de 380 deles, informações 
sobre a existência do registro mais antigo de cada 
evento vital. Tal é o conteúdo do sexto módulo des-
te produto eletrônico.

A Memória das Estatísticas Demográficas também 
está disponível na página da Fundação Seade na 
Internet: http://www.seade.gov.br

A impressão deste CD-ROM contou com a parce-
ria da Associação dos Registradores de Pessoas 
Naturais de São Paulo – Arpen-SP.

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 
– Seade

Diretoria Adjunta de Produção e Análise de Dados 
– Dapad

Gerência de Indicadores e Estudos Populacionais 
– Gepop
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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.

Estruturação da Rede 
de Contas Regionais
Edmundo Figueirôa
Diretor de Estatística e Indicadores da SEI, Mestre em Ad-

ministração (UFBA) e Professor da Universidade Católica do 

Salvador.  

O planejamento nas diversas esferas de governo 
exige, cada vez mais, informações consistentes e 
que retratem as especificidades locais e regionais 
de maneira sistemática e adequada, permitindo 
maior embasamento na formulação, no monitora-
mento e na avaliação de políticas públicas. Nesse 
sentido, torna-se imperiosa a necessidade de se 
implementar trabalhos com base em indicadores 
regionalizados, que sejam comparáveis no tempo 
e no espaço, e que sejam construídos com base 
em séries estatísticas confiáveis e contínuas. Os 
referidos indicadores devem retratar a realidade 
socioeconômica regional, incorporando as parti-
cularidades e diversidades do espaço territorial 
brasileiro, o que, e para tal fim, pressupõe um es-
forço institucional compartilhado e complementar 
de criação de um sistema de informações regio-
nalizadas, redesenhado para o atendimento das 
novas e mais prementes demandas. 

O Projeto de Contas Regionais, concebido com o 
objetivo de estimar o Produto Interno Bruto (PIB)1 

dos estados brasileiros, pode ser citado como 
um dos resultados bem-sucedidos e exemplo de 
trabalho em rede e integração institucional, uma 
vez que foi desenvolvido em parceria entre os di-

versos órgãos estaduais produtores de estatística 
e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), responsável pela coordenação e geração 
das principais estatísticas do País.

Para alcançar este objetivo, um longo caminho foi 
percorrido. O cálculo do PIB por Unidade da Fe-
deração, elaborado com base em uma metodo-
logia homogênea, sob a coordenação do IBGE, 
correspondia a uma antiga aspiração dos Órgãos 
Estaduais de Estatística (OEE) que, mobilizados 
em torno desse propósito, sensibilizaram e con-
venceram o IBGE a assumir a responsabilidade 
de liderar um trabalho de tal envergadura.

Os esforços dos órgãos estaduais de estatística, 
antes da coordenação do IBGE, em produzir indi-
cadores regionalizados das magnitudes de suas 
economias foram, ao seu tempo, extremamente 
relevantes, pois, além conduzir à sistematização 
de uma massa crítica de informações, formou, 
também, ao longo do tempo, quadros técnicos 
com habilidade para lidar com procedimentos 
metodológicos específicos da mensuração em 
esfera sub nacional, ademais de assimilar concei-
tos relevantes e inerentes ao tema.

Apesar dos esforços individuais de diversos ór-
gãos regionais, observava-se que, sem coorde-
nação, um problema persistia e relacionava-se à 
questão da comparabilidade. Os resultados do 
Produto Interno Bruto calculado pelos OEE não 
apresentavam, em sua totalidade, adequada com-
parabilidade entre eles, posto que tais estimativas, 
embora alicerçadas nas mesmas recomendações 
do Sistema de Contas Nacionais das Nações Uni-
das (SNA), eram elaboradas com base em me-
todologias relativamente distintas. Por outro lado, 
muitos dos procedimentos de cálculo adotados 

1 Constitui-se no indicador do resultado final da atividade produtiva e expressa a produção, 
sem duplicações, de todos os produtores residentes. Em outras palavras, o PIB repre-
senta a produção que se destina a suprir usos finais, mediante o consumo, acumulação e 
exportações.
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pelos estados eram distintos, entre si, e em re-
lação ao utilizado pelo IBGE na construção das 
contas do país, dificultando uma aferição mais 
precisa da contribuição anual das economias es-
taduais para o desempenho do PIB brasileiro e 
também das suas participações na estrutura do 
macro agregado nacional.

Havia, portanto, uma grande questão a ser resol-
vida, e centrava-se na necessidade de tornar as 
grandezas comparáveis e de compatibilizar e esta-
belecer uma perfeita sintonia entre os resultados re-
gionais e aqueles obtidos pelo IBGE2, para o País. 

Desse modo, por não existir uma coordenação 
geral dos trabalhos, assistia-se a uma prolifera-
ção de cálculos e resultados individuais que, por 
melhores que pudessem ser a metodologia e os 
procedimentos de cálculo utilizados pelos OEE, 
esbarrava-se sempre na questão crucial da difícil 
comparabilidade. 

Agravando esse quadro, resultados distintos, 
para um mesmo estado da federação, eram tam-
bém apresentados por outras instituições de âm-
bito nacional. 

A existência simultânea de até quatro versões do 
PIB, a exemplo do que ocorria para alguns esta-
dos do Nordeste3, era um fato inconcebível e de-
sastroso. Os resultados divulgados por diversas 
fontes para uma mesma unidade da federação 
evidenciavam, por si só, um desperdício de re-
cursos dos contribuintes e, o que é mais grave, 
muitas vezes se apresentavam acentuadamente 
divergentes, confundindo e, no mínimo, desinfor-
mando o usuário.

As equipes estaduais há muito entendiam que 
esses problemas só seriam equacionados e re-
solvidos com a presença de um órgão capaz de 
exercer a coordenação geral dos trabalhos, sen-
do consensual a indicação do IBGE para assu-
mir a dianteira do processo. Mostrava-se também 
imprescindível a elaboração de uma metodologia 

única e homogênea, que embasasse procedimen-
tos de cálculo idênticos e/ou equivalentes, e que 
fosse adotada integralmente por todas as UFs, 
possibilitando a comparabilidade dos resultados 
regionais entre si e com o nacional.

Diversas foram as tentativas dos Órgãos Estaduais 
de Estatística no sentido de sensibilizar o IBGE a 
assumir a coordenação do processo, por ser esse 
um órgão de grande credibilidade e que opera em 
âmbito nacional, ter equipe capacitada e deter um 
banco de dados indispensável à elaboração dos 
diversos indicadores que compõem o PIB. 

O objetivo somente foi alcançado em 1992 quan-
do, atendendo às persistentes demandas dos Es-
tados, o IBGE montou, no Rio de Janeiro, uma 
equipe formada por quatro técnicos que, após 
treinamento, passaram a trabalhar sob a orien-
tação de um consultor, oriundo do ILPES. Para 
formalizar e institucionalizar a participação foram 
assinados, na época, convênios entre o IBGE e 
os Órgãos Estaduais de Estatística – OES, e re-
alizada, no Rio de Janeiro, a primeira rodada de 
debates metodológicos.

Após diversas discussões técnicas foi estrutura-
do o primeiro documento que seria utilizado como 
metodologia básica e que orientaria, sob um mar-
co comum, a execução dos trabalhos. 

Entretanto, em que pese o interesse das partes e 
a formalização de convênios de cooperação téc-
nica, que davam ao projeto um caráter integrado 
e fortemente institucional, esse não teve conti-
nuidade, mesmo após o considerável esforço de 
mobilização técnica empreendido na estruturação 
das equipes regionais.

Somente em maio 1996, por ocasião da IV Confe-
rência Nacional de Estatística (IV CONFEST), pro-

2 O IBGE recebeu, em 1986, da FGV, a incumbência de produzir o PIB brasileiro.
3 No caso da Bahia, existiam versões produzidas pelo CEI, pela SUDENE, pelo IPEA e por 
um pesquisador da FGV.
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movida pelo IBGE no Rio de Janeiro, e depois de 
efetiva pressão direta de alguns representantes dos 
órgãos estaduais, realizada na plenária do referido 
encontro, o órgão central de estatística voltou a as-
sumir, dessa vez efetivamente, a coordenação do 
processo.  (Anais da IV CONFEST, 1996)

Para a construção da metodologia unificada que 
seria utilizada por todas as Unidades da Fede-
ração – UFs foram convidados, para reuniões e 
discussões técnicas, representantes de todos os 
órgãos estaduais de estatística. Promoveram-se 
cursos regionais e nacionais visando o treina-
mento dos técnicos envolvidos e organizaram-se 
encontros e reuniões técnicas nacionais para o 
acompanhamento dos trabalhos e implementa-
ção da metodologia; avaliação da consistência 
temporal, setorial e regional dos resultados; e efe-
tivação e consolidação dos dados regionais, obje-
tivando assegurar a sua compatibilização com os 
resultados das Contas Nacionais. (IBGE, 1999)

Esse processo de organização e gestão dos traba-
lhos possibilitou, por parte das equipes regionais, 
a elaboração dos cálculos de maneira vertical e 
ascendente, ou seja: com base nas informações 
disponíveis em nível da UF.

Concluída a consolidação dos resultados regio-
nais, procedeu-se a compatibilização dos mes-
mos com o cálculo nacional, efetuando-se, poste-
riormente, os ajustes estatísticos necessários.

Ao final de 1999, sob a coordenação do IBGE, foi 
divulgada na publicação: Contas Regionais do 
Brasil, a primeira edição do Produto Interno Bruto, 
com os resultados dos cálculos realizados pelos 
Estados, abrangendo o período 1985-1997. Nela 
se encontravam os números referentes ao Valor 
da Produção, ao Consumo Intermediário e ao Va-
lor Agregado. Adicionalmente, a publicação con-
templou o PIB per capita, a estrutura e a evolução 
do PIB regional e a participação de cada UF no 
total do País. (IBGE,1999)

Desde então o trabalho passou a ser realizado 
em uma grande rede nacional, englobando todas 
as Unidades da Federação, sendo anualmente 
divulgado com a participação efetiva das equi-
pes locais. Por outro lado, são sistematicamente 
agendadas duas reuniões anuais para avanços 
na metodologia, assim como para checagem dos 
resultados obtidos pela totalização das grandezas 
econômicas das UFs, vis a vis o resultado global 
divulgado pelo IBGE, para a economia nacional. 

Vale ressaltar, que o esforço técnico e a iniciativa 
não se limitaram à realização da conta de pro-
dução do PIB dos Estados. O efeito demonstra-
ção do trabalho e o processo de integração das 
equipes possibilitaram avanços que culminaram 
com a ampliação das ações realizadas em rede, 
originando novos indicadores, a exemplo da me-
todologia de cálculo para o PIB municipal, cujos 
primeiros resultados, para todos os municípios do 
País, com uma série de 1999 a 2002, começaram 
a ser divulgados, anualmente, em maio de 2005.

A metodologia permitiu a construção de estimati-
vas do PIB dos Municípios, coerentes, compará-
veis entre si e em consonância com as recomen-
dações internacionais expressas pelas Nações 
Unidas, Banco Mundial, Comissão das Comunida-
des Européias - Eurostat, Fundo Monetário Inter-
nacional - FMI e Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico - OECD, reunidas 
no manual System of National Accounts 1993.

Em andamento se encontram as discussões para 
o desenvolvimento do cálculo da Conta do PIB do 
Turismo, dentro do marco referencial das Contas 
Regionais, assim como o cálculo do Produto In-
terno Bruto pelas óticas do Consumo e da Renda, 
completando a identidade contábil.

O exemplo do Projeto de Contas Regionais é uma 
prova cabal da viabilidade dos trabalhos em rede 
que, além de criar sinergias, revelam a necessida-
de e a importância de ações integradas entre os 
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órgãos responsáveis pela produção de estatística. 
Reforça essa necessidade a crescente demanda 
por dados regionalizados, cujo atendimento exige, 
em especial dos organismos regionais, um grau 
de detalhamento das informações que permita re-
cortes analíticos e interpretações, só possíveis por 
meio de indicadores que reflitam as características 
econômicas, demográficas, ambientais e sociais 
dos espaços e subespaços, objeto da análise e da 
ação efetiva do sistema de planejamento.  

Por outro lado, diante da escassez de recursos 
públicos e da necessidade de informações de-
talhadas, que permitam agilidade e flexibilidade 
na tomada de decisões, são necessárias e im-
prescindíveis ações coordenadas, que diminu-
am superposições de gastos, nas três esferas de 
governo e entre os organismos produtores de es-
tatísticas, otimizando, dessa maneira, a alocação 
das verbas aportadas ao erário, pelo já explorado 
contribuinte. 
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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.

Histórico

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE está encarregado por atribuição legal da re-
alização periódica das Conferências Nacionais de 
Estatística – CONFEST – e Geografia e Cartografia 
– CONFEGE. Estas Conferências têm por objetivo 
avaliar os processos de produção, disseminação 
e de utilização de informações de natureza esta-
tística e geográfica, visando revisar e aperfeiçoar 
o Plano Geral de Informações Estatísticas e Geo-

gráficas – PGIEG. Para seu sucesso, dependem 
da participação de um amplo conjunto de atores 
formado pelos diversos órgãos produtores e usuá-
rios de informações no âmbito do Poder Executivo 
Federal, dos Poderes Legislativo e Judiciário, jun-
tamente com institutos estaduais e municipais de 
informações estatísticas e geográficas, e demais 
segmentos da sociedade civil organizada com in-
teresse no tema. 

Para realização das atividades que possibilitem o 
cumprimento desta atribuição, o IBGE realizou a I 
CONFEST de 29 de maio a 4 de junho de 1968, e 
a I CONFEGE de 23 a 30 de setembro de 1968. 
A segunda edição das duas Conferências ocorreu 
de maneira simultânea entre 28 de novembro e 11 
de dezembro de 1972. O Plano Geral de Informa-
ções Estatísticas e Geográficas – PGIEG que está 
em vigor na atualidade foi aprovado pelo Decreto 
Nº 74.084, de 20 de maio de 1974, e resultou das 
Conferências realizadas em 1972. A III CONFEST 
aconteceu de 7 a 9 de novembro de 1989 e naque-
le ano não foi realizada a CONFEGE.

O I Encontro Nacional de Produtores e Usuários de 
Informações Sociais, Econômicas e Territoriais, que 
comemorou os 60 anos de Fundação do IBGE, deu 
lugar à realização da IV CONFEST e da III CONFE-
GE de 27 a 31 de maio de 1996. 

Como um dos marcos para a comemoração dos 
seus 70 anos, o IBGE está promovendo o II Encon-
tro Nacional de Produtores e Usuários de Informa-
ções Sociais, Econômicas e Territoriais, engloban-
do a V CONFEST e IV CONFEGE, que acontecerá 
de 21 a 25 de agosto de 2006, na cidade do Rio de 
Janeiro, nas dependências do IBGE.

Objetivos 

O objetivo geral do II Encontro Nacional de Produ-
tores e Usuários de Informações Sociais, Econô-
micas e Territoriais é iniciar a revisão, atualização e 
ampliação do Plano Geral de Informações Estatísti-
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cas e Geográficas – PGIEG, a partir da mobilização 
e consulta a produtores e usuários de informações, 
incluindo instituições governamentais, institutos de 
pesquisa, organizações não governamentais, as-
sociações científicas, bem como técnicos e pes-
quisadores interessados na produção, dissemi-
nação e utilização de informações necessárias ao 
conhecimento da realidade do país e ao exercício 
da cidadania. Para alcançar este objetivo tão am-
plo, se buscou estruturar as atividades em vários 
objetivos específicos descritos a seguir. 

Objetivos específicos 

• Elaborar diagnóstico abrangente, preciso e atua-
lizado sobre o estado da arte da produção de infor-
mações no âmbito da esfera pública no Brasil. 

• Mapear lacunas, identificar oportunidades de apri-
moramento, e explicitar as demandas por novas in-
formações no âmbito da esfera pública no Brasil. 

• Propiciar oportunidade para ampla participação 
dos usuários na formulação dos planos de infor-
mações estatísticas e geográficas do país. 

• Propiciar fórum para articulação dos organismos 
produtores de informações com vistas a otimizar o 
atendimento das demandas existentes ou a serem 
formuladas. 

• Reforçar o papel do IBGE como coordenador da 
produção de informações estatísticas e geográfi-
cas na esfera pública no Brasil. 

• Debater temas da atualidade no âmbito do finan-
ciamento e da infra-estrutura para a produção de 
informações e seu aproveitamento na esfera do 
governo e da sociedade civil. 

• Identificar oportunidades de integração con-
ceitual e metodológica de fontes de informação 
sobre determinados temas de relevo no debate 
público nacional. 

• Propiciar ampla participação de servidores do 
IBGE no evento, fomentando seu desenvolvimen-
to técnico-profissional, ampliando sua percepção 
do conjunto das atividades da instituição, de suas 
relações institucionais, e reforçando seu foco no 
atendimento às demandas da sociedade. 

• Propiciar a formação de redes e de contatos de 
servidores com os principais interlocutores exter-
nos, tanto produtores como usuários, nas respecti-
vas áreas de atuação. 

O encontro estará dividido em três partes: a V Con-
ferência Nacional de Estatística – CONFEST, a IV 
Conferência Nacional de Geografia e Cartografia 
– CONFEGE e o Seminário Internacional de Produ-
ção e Disseminação de Informações Estatísticas e 
Geográficas - SIEG. 

Estes eventos irão propiciar a oportunidade para 
o IBGE e demais produtores de informações da 
esfera pública brasileira para apresentarem aos 
usuários o estado da arte da produção e suas 
perspectivas de avanço, e ouvirem os utilizadores 
e interessados quanto às deficiências, lacunas e 
novas demandas para a produção de informa-
ções. Adicionalmente, servirão para favorecer os 
contatos que levem a maior articulação, integração 
e cooperação na produção e disseminação de in-
formações nos diferentes campos e temas, bem 
como a ampliar a utilidade e aproveitamento das 
informações produzidas. 

Ressalta-se que o II Encontro não terá caráter de-
liberativo, pois será a etapa inicial do processo de 
estruturação e elaboração do PGIEG, que conti-
nuará nos meses que se seguem à realização do 
Encontro e com previsão de conclusão da primei-
ra versão até 30 de abril de 2007. O documento do 
PGIEG será elaborado por comissões de especia-
listas a serem formadas sob a liderança do IBGE 
e demais instituições promotoras do II Encontro. A 
primeira versão do documento será colocada dis-
ponível para consulta pública via internet na data 
prevista acima. O período para a consulta pública 
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está previsto para 1 de maio a 31 de agosto de 
2007. Finda esta etapa, as comissões que elabo-
rarão o documento examinarão as manifestações 
resultantes da consulta pública, e concluirão a ela-
boração do produto final, já incorporadas modi-
ficações decorrentes da consulta pública, sendo 
proposta a divulgação do PGIEG até o dia 15 de 
novembro de 2007. 

11 de agosto de 
200�, �0 anos do 
Sistema Nacional de 
Estatísticas (1�3�-200�)
Nelson Senra
Professor e Pesquisador. Doutor em Ciência da Informação 

(UFRJ/ECO)

A efetiva operação do Instituto Nacional de Esta-
tística – INE (logo IBGE), após a posse de José 
Carlos de Macedo Soares, – dando forma ao 
sistema nacional de estatísticas, para e pela fede-
ração –, exigia um acordo das partes, – as esferas 
federal, estadual e municipal –, cedendo direitos, 
e assumindo obrigações, em expressões voluntá-
rias de vontades. Para tanto, devia haver um texto 
como um pacto livre entre as partes, como viria da 
Convenção Nacional de Estatística (27 de julho a 
8 de agosto de 1936). 

Seu grande mentor, e animador, vinha sendo há 
muito Teixeira de Freitas, “figura solar do sistema 
estatístico”. Como nunca, estará presente nos mo-
mentos nevrálgicos da Convenção: a preparou, a 
conduziu, a concluiu. Não deixou perder-se nos 
debates a essência do seu sonho maior, como di-
ria mais tarde, um sonho que parecia impossível, 
a criação de um sistema nacional de estatísticas, 
como entidade colegiada. Lutava, sem trégua, sem 
se entregar ao cansaço; lutava, quando seria fácil 
ceder, num misto de Quixote e Quetelet. 

Com seu sucesso, ganhou o Brasil, que passou a 
ter sua população, sua sociedade, seu território re-
tratadas nas estatísticas e nos traços dos mapas, 
de modo contínuo e sistemático, como jamais tive-
ra até aquele instante. O documento resultante da 
Convenção Nacional de Estatística foi um divisor 
de águas, e foi, com extrema propriedade, cha-
mado de: “carta magna” ou de “pedra angular” da 
estatística brasileira, de imediato formalizado pelo 
Decreto nº 1.022, de 11 de agosto de 1936, assina-
do por Getúlio Vargas.

O sucesso da Convenção na regulação da ativida-
de estatística, levaria Teixeira de Freitas a sugerir 
seu uso geral e amplo, como a solução possível 
a inúmeros problemas brasileiros. Em 1945, essa 
idéia seria posta na resolução conjunta dos Conse-
lhos Nacionais de Estatística e de Geografia, e da 
Comissão Censitária Nacional.

A natureza federativa do Instituto, como impera-
tivo decorrente do sistema político que preside 
a vida da Nação Brasileira, constituiu a fórmula 
eficaz e única para corrigir a dispersão de es-
forços e a falta de unidade administrativa que o 
próprio regime federativo e a autonomia munici-
pal acarretavam para os serviços de geografia 
e estatística.

Sendo tais serviços da competência simultânea 
de três ordens de governos autônomos entre si, 
não poderiam, sem contrariar as normas cons-
titucionais, erigir-se em sistema, sob definida 
unidade orgânica, nem pela sua regulamenta-
ção em leis federais, nem tão pouco como re-
sultado da ação de um simples órgão de natu-
reza consultiva.

A vinculação convencional da União, dos Esta-
dos e dos Municípios, para estabelecerem um 
sistema único abrangente dos respectivos ser-
viços de Geografia e Estatística, corresponde 
praticamente ao que dessa articulação faziam 
esperar os aludidos postulados teóricos.

A experiência, assim, oferece ao Governo da Re-
pública um recurso novo e de eficácia compro-
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vada, para enfrentar as dificuldades decorrentes 
do tríplice paralelismo de atividades em vários 
e importantes outros setores administrativos em 
que coexistem as competências das três órbitas 
de Governo, tais como sejam, rodoviação, o fo-
mento agrícola, a educação popular e a arreca-
dação tributária.1

Em novembro de 1955, passados quase vinte anos, 
Macedo Soares, na volta ao IBGE, ao tomar posse, 
rendendo homenagem a Teixeira de Freitas ainda 
daria relevo ao instituto jurídico resultante daque-
la convenção, a cooperação interadministrativa. A 
realça como “fórmula original”, como “audaciosa 
inovação”, nos termos seguintes:

A fórmula da cooperação interadministrativa, 
que o IBGE consubstancia, constituiu uma au-
daciosa inovação nos quadros da ação gover-
namental. E justamente por ser uma fórmula 
original exigiu, de início, um longo trabalho de 
persuasão e esclarecimento, destinado a con-
quistar o apoio e a simpatia de todos os que a 
ela se opunham, por desconhecerem as suas 
magníficas virtualidades.

Contudo, os obstáculos que se apresentaram à 
ação do IBGE foram admiravelmente vencidos, 
graças ao ímpeto idealista e à inquebrantável 
pertinácia dos pioneiros, dentre os quais quero 
ressaltar o nome de Mário Augusto Teixeira de 
Freitas, a cujo patriotismo e espírito apostolar 
devem ser rendidas todas as homenagens. À 
medida que se iam evidenciando as vantagens 
do sistema instituído, através, sobretudo, de 
iniciativa e realizações do maior alcance e im-
portância, no campo da estatística e da geogra-
fia, mais se consolidava o prestígio do Instituto, 
quer nos círculos administrativos, quer perante 
as forças da opinião.2

Em 1967, quando o IBGE foi tornado uma Funda-
ção, e em 1973, ao tempo do Prof. Isaac Kerstenet-
zky, quando a Fundação foi reinventada, manteve-
se na legislação aquele espírito fundador. O que 
bem mostra sua força.

Enfim, naquele momento, há 70 anos, nascia o Sis-
tema Nacional de Estatísticas, tendo o IBGE como 
seu órgão chave. Fora uma vitória da inteligência 
e da perseverança de Teixeira de Freitas. O siste-
ma que nascera nacional (para e pela federação) 
e não federal, assim nascera por serem, então, os 
registros administrativos a fonte principal de infor-
mações individuais fundadoras das estatísticas. 

Hoje, diante de uma demanda crescente por es-
tatísticas e indicadores, faz-se vital uma volta aos 
registros administrativos, não mais como a prin-
cipal das fontes de informações individuais, mas 
como fonte adicional relevante, sugere uma revisi-
ta atualizada à concepção idealizada por Teixeira 
de Freitas, retornando ao princípio da atividade 
estatística para e pela federação, por cooperação 
pactuada de vontades.

1 ANIVERSÁRIO da instalação do IBGE e Dia do Estatístico. Revista Brasileira de Estatística, 
Rio de Janeiro: IBGE, v. 6, n. 22, p. 291-309, abr./jun. 1945. P. 292.
2 NA PRESIDÊNCIA do IBGE o Embaixador Macedo Soares. Revista Brasileira de Estatística, 
Rio de Janeiro: IBGE, v. 16, n. 64, p. 387-392, out./dez. 1955. P. 389-390.
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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.

Competição tributária 
regional, externalidades 
fiscais e federalismo no 
Brasil: uma abordagem de 
equilíbrio geral computável
Tese de Doutorado em Economia de Alexandre Alves Porsse, 

Eduardo Pontual Ribeiro (orient.) e Eduardo Amaral Haddad 

(co-orient.). PPGE/UFRGS, 2005.

Este trabalho analisa os efeitos econômicos da 
competição tributária regional a partir de uma 
metodologia de equilíbrio geral computável. O 
objetivo é investigar se a competição tributária 
regional pode ser consistente com um equilíbrio 
welfare-improving quando as externalidades fis-
cais, subjacentes às mudanças estratégicas na 
política tributária dos governos regionais e às re-
gras do federalismo fiscal vigente no Brasil, são 
plenamente assimiladas nos payoffs dos agentes 
econômicos. Para tanto, foi elaborado um modelo 
inter-regional de equilíbrio geral computável que 
divide a economia brasileira em duas regiões in-
tegradas, o Rio Grande do Sul e o Restante do 
Brasil. Este modelo foi utilizado para implementar 
dois experimentos de simulação sobre políticas 
contra-factuais de competição fiscal. O primeiro 
experimento avalia os efeitos de uma política re-
gional de incentivo realizada pelo governo esta-
dual gaúcho, baseada na renúncia tributária do 
ICMS, visando a atração de novos investimentos. 
Este experimento considera que os novos inves-
timentos são exógenos à região e ao país como 
um todo e não se assume resposta estratégica 

do governo do Restante do Brasil. Os resultados 
mostram que a política é welfare-improving para 
as duas regiões e gera um retorno tributário líqui-
do positivo para o governo do Rio Grande do Sul. 
Contudo, o efeito sobre as finanças do governo 
do Restante do Brasil é negativo, resultado que 
pode ser visto como um fator de incentivo para 
uma resposta política de competição fiscal. O se-
gundo experimento avalia os efeitos de políticas 
de competição tributária regional entre os gover-
nos estaduais, assumindo-se que as alíquotas do 
ICMS são utilizadas como instrumentos estratégi-
cos num jogo não cooperativo para atração de fa-
tores produtivos. O experimento foi implementado 
para três fechamentos fiscais distintos com a fina-
lidade de avaliar a sensibilidade dos resultados. 
O primeiro fechamento assume um regime fiscal 
do tipo soft budget constraint pelo qual o déficit 
orçamentário é a principal variável endógena para 
acomodar os custos da competição; o segundo 
fechamento assume um regime fiscal do tipo hard 
budget constraint pelo qual o consumo dos go-
vernos regionais (provisão de bens públicos) é a 
principal variável endógena; o terceiro fechamen-
to considera o governo federal como um terceiro 
player no jogo de competição tributária regional 
e assume que a alíquota do imposto sobre a ren-
da é a principal variável endógena de ajuste fiscal 
para capturar o papel das ligações verticais via 
mecanismos de transferências. Independente do 
fechamento fiscal, constata-se que a competição 
tributária gera um equilíbrio welfare-improving, 
mas o nível dos efeitos de bem-estar é bastante 
diferenciado entre os fechamentos. Constata-se 
ainda que o equilíbrio de Nash é do tipo race-to-
the-bottom para as alíquotas de ICMS nos dois 
primeiros fechamentos, mas é race-to-the-top no 
terceiro porque a estratégia ótima do governo fe-
deral força os governos regionais a um equilíbrio 
com alíquotas de ICMS mais elevadas. As exter-
nalidades fiscais têm um papel crucial nos resul-
tados encontrados, particularmente no segundo 
experimento, pois aliviam a necessidade de ajus-
te na provisão de bens públicos provocada pelo 
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equilíbrio race-to-the-bottom e, assim, permitem 
que os ganhos de bem-estar do consumo priva-
do superem as perdas decorrentes da redução na 
provisão de bens públicos.

O conceito de urbano e as 
cidades de pequeno porte 
no semi-árido baiano: Novo 
Triunfo, Santa Brígida e Sítio 
do Quinto.
Dissertação de Mestrado em Geografia de Diva Lopes Ferlin , 

Sylvio Carlos Bandeira de Mello e Silva (orient.). IGEO/UFBA, 

2005. 

Este estudo representa um esforço de análise de 
três pequenas cidades do semi-árido baiano, Novo 
Triunfo, Santa Brígida e Sítio do Quinto, verificando 
se possuem ou não as características de um es-
paço urbano. Para tanto, considerou-se que uma 
cidade — entendida, como espaço urbano e so-
cialmente produzido — deve conter certo número 
de habitantes, vivendo em um aglomerado, com 
certa centralidade econômica, algumas caracte-
rísticas espaciais — refletidas na multiplicidade de 
uso do solo — e certa diversidade econômica ar-
ticulada com a presença de classes sociais distin-
tas; além de alguma proporção de residentes ocu-
pados em atividades não agrícolas. Desse modo, 
tenta participar de uma discussão no campo da 
Geografia Urbana — sobre cidades e áreas urba-
nas, na qual pequenas cidades (menos de 20 mil 
habitantes) não deveriam ser consideradas áreas 
urbanas. A hipótese principal deste estudo, por-
tanto, é que elas não constituem áreas urbanas. 
Tal análise foi apoiada por pesquisa bibliográfica, 
documental e de campo, comparando o espaço 
dessas cidades com as premissas conceituais, 
acima, considerando ainda as características so-
cioespaciais específicas da região e dos municí-
pios onde se inserem.

A construção da segregação 
residencial em Lauro de 
Freitas (BA): estudo das 
características e implicações 
do processo
Dissertação de Mestrado em Geografia de Patricia Chame 

Dias, Sylvio Carlos Bandeira de Mello e Silva (orient.). IGEO/

UFBA, 2005. 

Pouco após sua emancipação, em 1962, Lauro de 
Freitas passou por uma série de transformações 
em sua organização sócio-espacial e dinâmica 
socioeconômica. Situado na Região Metropolita-
na de Salvador (RMS), em processo associado às 
transformações estruturais da economia e à re-
definição funcional dos municípios dessa região, 
Lauro de Freitas experimentou um intenso cresci-
mento demográfico e sua população de, aproxi-
madamente, 10 mil habitantes em 1970, passou 
para 113 mil pessoas em 2000. Favoreceram 
essa dinâmica, a proximidade de Salvador, dos 
principais pólos industriais do Estado e a ação 
do mercado imobiliário que fragmentou o solo do 
município em inúmeros loteamentos populares 
que, à época da implantação, apresentavam pre-
cárias condições estruturais. Esses empreendi-
mentos, que se localizaram, predominantemente, 
em Itinga, local de topografia acidentada situado 
na divisa com a capital, pretendiam atender à de-
manda de casa própria das classes populares. 
Noutra parte do município, especialmente na orla, 
no que atualmente é denominado Atlântico Norte, 
foram lançados loteamentos voltados às classes 
médias e altas, sob o signo da fuga dos males 
urbanos e da melhor qualidade de vida. Desde 
então, observou-se a localização diferenciada 
das classes sociais nesse espaço. Nos anos 90, 
esses processos se mantiveram e aprofundaram, 
sendo que na área destinada aos mais abasta-
dos verificou-se um intenso avanço do número 
de novos empreendimentos (sobretudo condo-
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mínios fechados), consolidando um processo de 
segregação residencial. Partindo do entendimen-
to de que o espaço é condição e condicionante 
dos processos sociais, que, no capitalismo, ele é 
produzido, sobretudo, para manter as condições 
de reprodução social e que as elites buscam se 
apropriar do Estado para que ele represente seus 
interesses, buscou-se com esse trabalho discutir 
as formas e as escalas sob as quais o processo 
de segregação residencial pode ser identificado 
em Lauro de Freitas, analisando as diferentes ca-
racterísticas dos locais de moradia das distintas 
classes sociais em dois de seus distritos: Itinga e 
Atlântico Norte.
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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.

Suplementos da 
PNAD 200� – Aspectos 
Complementares de 
Educação e Acesso 
a Transferências de 
Renda de Programas 
Sociais (IBGE)
Em 2004, a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios investigou, como temas suplementa-
res, questões relacionadas à segurança alimentar, 
características adicionais das crianças e adoles-
centes relativamente à educação e, nas unidades 
domiciliares, o acesso a algumas transferências 
de rendimentos proporcionadas por programas 
sociais governamentais.

Com esta publicação, o IBGE apresenta as infor-
mações obtidas na investigação dos dois últimos 
temas que, associadas àquelas habitualmente cap-
tadas pela pesquisa básica, possibilitam conhecer 
alguns fatores que podem refletir no aproveita-
mento do ensino ou que motivam ou impedem a 
freqüência a estabelecimentos educacionais, bem 
como permitem vislumbrar o grau de abrangência 
alcançado e o perfil socioeconômico da população 
coberta por programas sociais. 

A publicação contém, ainda, análises para cada 
um dos temas ora divulgados, aspectos do pla-
no de amostragem e glossário com os termos e 

conceitos considerados relevantes para compre-
ensão dos resultados. O CD-ROM que a acom-
panha contém, além das informações do volume 
impresso, tabelas complementares sobre educa-
ção para pessoas de 0 a 17 anos de idade, por 
unidades da federação.

Suplementos da 
PNAD 200� – 
Segurança Alimentar
Concluindo a divulgação de resultados dos levan-
tamentos suplementares da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios - PNAD realizada em 2004, 
o IBGE, em parceria com o Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome, traz a pú-
blico informações sobre a condição de segurança 
alimentar nos domicílios brasileiros com base em 
metodologia que permitiu, também, detectar e di-
mensionar pela primeira vez, em todo o Território 
Nacional, os problemas de insegurança alimentar 
e de sua manifestação mais severa - a fome.

A presente publicação traça o perfil da condição 
de segurança alimentar para o Brasil e Grandes 
Regiões, utilizando, entre outras, as variáveis situ-
ação do domicílio, composição da unidade domi-
ciliar segundo a existência ou não de moradores 
menores de 18 anos de idade, número de mora-
dores do domicílio, sexo da pessoa de referência, 
rendimento domiciliar per capita e recebimento de 
transferência de renda de programas sociais go-
vernamentais. A análise dos resultados, ilustrada 
por gráficos, ressalta os aspectos mais relevantes 
dos indicadores apresentados. 

A publicação inclui, ainda, o plano de amostra-
gem da pesquisa, informações sobre estudos 
realizados, inclusive em outros países, para apri-
moramento do método originalmente concebido 
pelo Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos (United States Department of Agriculture 
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- USDA) e sua adequação e validação no Brasil, 
descrição detalhada dos procedimentos referen-
tes ao desenvolvimento da Escala Brasileira de 
Insegurança Alimentar - EBIA e sua utilização na 
PNAD 2004, bem como um glossário com os ter-
mos e conceitos considerados essenciais para 
a compreensão dos resultados. O CD-ROM que 
a acompanha contém, além das informações do 
volume impresso, tabelas complementares para 
as Unidades da Federação.

Os indicadores divulgados, de abrangência nacional, 
constituem um poderoso instrumento para conheci-
mento da situação de segurança alimentar no País. 

Índice Mineiro de 
Responsabilidade 
Social - IMRS
O Índice Mineiro de Responsabilidade Social 
– IMRS é a primeira iniciativa estratégica do DA-
TAGERAIS para criar um indicador que expresse 
o nível de desenvolvimento de cada município mi-
neiro. A instituição responsável pela elaboração 
do IMRS é a Fundação João Pinheiro, que rece-
beu uma atribuição legal, definida pelo art. 3º da 
ementa da lei 14.172, para sua criação. O cálculo 
do IMRS abrange as dimensões educação, saúde, 
segurança pública, emprego e renda, gestão, ha-
bitação, infra-estrutura e meio ambiente, cultura, 
lazer e desporto. 

A base de dados conta com 208 indicadores para 
2000-2004, dentre os quais cerca de 40 compõem o 
IMRS. Para armazená-lo, foi especialmente construído 
um software que disponibiliza, adicionalmente, alguns 
recursos de análise, como a ordenação e a cons-
trução de mapas e histogramas. O software permite 
também a visualização das informações segundo as 
divisões espaciais do estado utilizadas pelas secreta-
rias. O IMRS está disponível na Internet no endereço: 
http://www.datagerais.mg.gov.br/int_download.php.

Pesquisa de 
Informações Básicas 
Municipais (IBGE) 
– Suplemento de 
Esporte (2003)
Com esta publicação, o IBGE, em parceria com o 
Ministério do Esporte, apresenta as informações 
obtidas pela Pesquisa de Informações Básicas 
Municipais realizada em 2004 junto às prefeituras 
dos municípios brasileiros, relativamente à gestão 
do esporte.

Os resultados ora selecionados estão agregados 
por faixas de tamanho populacional dos municí-
pios, grandes regiões e unidades da federação, e 
abrangem os principais eixos temáticos contem-
plados na pesquisa, tais como: pessoal ocupado 
na atividade esportiva, conselhos municipais; le-
gislação municipal; fontes de recursos públicos 
destinadas à função desporto e lazer; convênios 
ou outros tipos de parceria firmados; ações, proje-
tos e programas focados na área de esporte, en-
tre outras características relacionadas à atividade 
esportiva realizada nos municípios sob a respon-
sabilidade direta e/ou a participação da prefeitura. 
Os textos analíticos, ilustrados através de gráficos, 
ressaltam os aspectos mais relevantes em cada 
um desses temas. 

Os resultados ora selecionados estão agregados 
por faixas de tamanho populacional dos municí-
pios, grandes regiões e unidades da federação, e 
abrangem os principais eixos temáticos contem-
plados na pesquisa, tais como: pessoal ocupa-
do na atividade esportiva, conselhos municipais; 
legislação municipal; fontes de recursos públicos 
destinadas à função desporto e lazer; convênios 
ou outros tipos de parceria firmados; ações, proje-
tos e programas focados na área de esporte, en-
tre outras características relacionadas à atividade 



Bo l e t i m Es t a t í s t i c a s Púb l i c a s n . 2 Sa l v ad o r, j u l h o 2006

��

Produtos e pesquisas

esportiva realizada nos municípios sob a respon-
sabilidade direta e/ou a participação da prefeitura. 
Os textos analíticos, ilustrados através de gráficos, 
ressaltam os aspectos mais relevantes em cada 
um desses temas. 

Sistema Nacional 
de Informações De 
Gênero
Desenvolvido em parceria com o IBGE, o Sistema 
Nacional de Informações de Gênero (SNIG) 
foi uma iniciativa da Secretaria Especial de Política 
para as Mulheres, órgão ligado diretamente à Pre-
sidência da República. O Sistema foi desenvolvido 
para servir como instrumento de conhecimento da 
realidade das mulheres no Brasil, oferecendo sub-
sídios indispensáveis para o planejamento e imple-
mentação de políticas públicas nesta área. 

O sistema de indicadores está disponível em CD-
Rom e na Internet ( www.presidencia.gov.br/spmu-
lheres), com informações para todos os municípios 
brasileiros, cujos dados encontram-se desagrega-
dos por sexo, cor e faixa etária. Além disso, o CD 
possui texto em formato pdf, com uma breve análise 
para alguns indicadores, exemplificando as consul-
tas que podem ser feitas com as informações do 
Sistema. A novidade é que além de criar  tabelas e 
gráficos, o CD-Rom permite visualizar a informação 
pesquisada através de mapas com legendas.

Guia de Ações para a 
Geração de Trabalho 
e Renda
Organizado pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome com o apoio de outros 
ministérios e de importantes parcerias do Fome 

Zero, o Guia de Ações para a Geração de Traba-
lho e Renda, apresenta os principais programas, 
projetos e ações do Governo Federal nas áreas de 
Transferência de Renda, Geração de Trabalho e 
Renda e Desenvolvimento Local. O Guia está dis-
ponível no endereço: http://www.mds.gov.br e será 
constantemente atualizado. 
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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.

O saber e o poder das 
estatísticas 
Autor: Nelson SENRA 
Editora: IBGE

Este livro de Nelson Senra, em rara abordagem, 
toma as estatísticas (os números que retratam a 
realidade) como objeto de estudo, e não como 
meio de análise, o que é o mais usual. Entra, as-
sim, por um novo campo de pesquisa, nomeado 
como Sociologia das Estatísticas, quando as es-
tatísticas são vistas como forma de saber e como 
fonte de poder.

Com o propósito de apreender a íntima nature-
za deste objeto de estudo, seus limites e possi-
bilidades, explicita, na primeira parte, o espaço 
que os números foram ocupando, ao longo do 
tempo, no avanço das Ciências, e depois, nes-
te rastro, na formação dos Estados Nacionais. 
Na segunda parte, procura desvendar o espaço 
das estatísticas a partir, sobremodo, da análise 
da transformação das instituições estatísticas 
em instituições de pesquisa. Na terceira parte, é 
empreendida uma densa análise das estatísticas 
demandadas e ofertadas ao tempo dos Estados 
Liberal, Providencial e Neoliberal, destacando a 
necessidade de uma concepção sistêmica da 
demanda. Já na quarta parte oferece um diálogo 
com as ciências e com os métodos de pesquisa, 
cuidando, ainda, da exploração e validação de 
seus resultados, tendo em vista a disseminação. 
Tendo como referencial os antecedentes analisa-
dos, discorre, na quinta e última parte, sobre as 
noções de regime e política de informação e de 
coordenação para alcançar uma concepção de 

regime e política de informação estatística e de 
coordenação das estatísticas. 

A obra está estruturada em onze capítulos, acres-
cidos, cada um deles, de ao menos um diagra-
ma que lhes sintetiza o conteúdo, e organizados 
em cinco partes, cada uma destas, contando, ao 
final, com bibliografia comentada. Inclui, ainda, 
índices de assuntos e dos autores citados, e ane-
xos que ilustram a argumentação. O conjunto das 
informações também está disponível no CD-ROM 
que acompanha a obra, bem como no portal do 
IBGE, na Internet. 

Ao avançar nos estudos desse campo de pesqui-
sa, fornece preciosa contribuição às estatísticas 
públicas e privadas e à sociedade em geral para 
maior compreensão do significado das estatísti-
cas, congregando, ainda, informações de grande 
interesse para cientistas, educadores e estudan-
tes, que atuam nos mais diversos campos do sa-
ber como a Economia, a Sociologia, a Demografia, 
a Estatística, a Geografia, a História e outros. 

Relatório Estadual 
de Acompanhamento 
dos Objetivos de 
Desenvolvimento do 
Milênio do Estado de 
São Paulo
O Relatório Estadual de Acompanhamento dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio do Es-
tado de São Paulo, produzido pela Secretaria de 
Economia e Planejamento e a Fundação Seade, foi 
lançado no final do ano passado. 

Como é de conhecimento público, a Declaração 
do Milênio é um documento assinado por repre-
sentantes dos 191 países membros das Nações 
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Unidas – entre eles o Brasil –, em que os mesmos 
se comprometem com um conjunto de ações 
voltadas à superação das grandes diferenças 
sociais verificadas hoje no mundo. Na Declara-
ção, os compromissos acordados foram orga-
nizados num conjunto de oito macroobjetivos, a 
partir dos quais foram estabelecidas várias me-
tas específicas para serem alcançadas até 2015. 
No documento, há metas referidas à redução da 
pobreza, da fome, da discriminação por gênero, 
da mortalidade infantil, materna e por HIV/Aids, 
à promoção do desenvolvimento econômico em 
bases sustentáveis e à maior solidariedade e aju-
da financeira internacional.

Para acompanhar o cumprimento dessas metas e 
avaliar os impactos da ação governamental, o Pro-
grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) tem proposto que os governos nacionais e 
subnacionais organizem relatórios periódicos – os 
Relatórios de Acompanhamento dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio – com um painel de 
indicadores-chave retratando a situação social do 
país e suas regiões.

A agenda de compromissos definida pelos Obje-
tivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) não 
compreende muitos dos direitos de cidadania 
e metas de desenvolvimento social pactuados 
pelas sociedades brasileira e paulista, inscritos 
nas Constituições Federal e Estadual, em estatu-
tos, planos de ação de ministérios e secretarias 
estaduais etc, e que configuram uma pauta de 
compromissos mais ampla, ambiciosa e desa-
fiadora para o poder público e para a sociedade 
brasileira.

Contudo, ainda que restrita, a Agenda ODM res-
gata e prioriza direitos fundamentais que ainda 
não são usufruídos por parcelas significativas da 
população, como revelam os indicadores referidos 
às áreas de favelas, rincões no interior do país ou 
mesmo grupos sociodemográficos específicos se-
gundo raça, sexo ou arranjo familiar. Trata-se aqui 
de delimitar o campo de visão, para que o retrato 

possa revelar com maior nitidez os contrastes so-
ciais mais flagrantes.

O relatório está estruturado em oito seções, cor-
respondendo aos oito ODM. Seguindo o formato 
de Relatórios de Acompanhamento dos ODM pu-
blicados no país e exterior, em cada seção apre-
senta-se uma análise da evolução da situação so-
cial no Estado de São Paulo, a partir dos anos 90, 
e o quadro comparativo entre o Estado e o país, 
no período mais recente. Explicitam-se, igual-
mente, as ações do Governo do Estado que têm 
contribuído para o alcance das metas ODM. Em 
alguns tópicos, inclui-se uma análise comparativa 
regional de indicadores no Estado ou de diferen-
ciais entre grupos socioeconômicos ou demográ-
ficos. Para auxiliar a compreensão das tendências 
descritas, colocam-se em quadros apontamentos 
de natureza conceitual ou metodológica acerca 
dos indicadores usados.

Embora as estatísticas públicas disponíveis no país 
e, em particular, no Estado de São Paulo, permitam 
construir diversos outros indicadores para avaliar 
as metas definidas, optou-se por empregar, tanto 
quanto possível, os indicadores-chave preconiza-
dos pela ONU. Desta forma, busca-se garantir a 
compatibilidade de escopo temático e a compa-
rabilidade metodológica entre os Relatórios ODM 
produzidos em estados e países.

Veja o Relatório com maiores detalhes em www.se-
ade.gov.br/produtos/mmilenio .

Bahia Análise & 
Dados - Estatísticas 
Públicas, Informação 
e Cidadania
Informação e processo de conhecimento sempre 
foram funções importantes em todas as socieda-
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des humanas, porém, nos últimos 30 anos, es-
ses dois elementos passaram a ser estratégicos 
e fundamentais para todos os setores da socie-
dade. Pode-se dizer que sem informação, conhe-
cimento e a disseminação de ambos, não existe 
cidadania e sociedade capaz de exercer o essen-
cial no homem: a transformação do próprio ho-
mem a partir do trabalho, gerando e acumulando 
conhecimentos.

Para reduzir o nível de incerteza, para que se men-
surem resultados, para que se avalie o presente e 
se projete o futuro, a informação é básica e impres-
cindível. Para apoiar, justificar, direcionar e legiti-
mar as decisões dos agentes sociais em sua ação 
planejadora da alocação de recursos, têm sido 
criadas instituições voltadas para a produção de 
pesquisas e estatísticas. A atuação desses órgãos 
fundamenta as decisões dos agentes políticos e 
econômicos, ao mesmo tempo que possibilita a 
ampliação da cidadania, pela incorporação do di-
reito à informação pela sociedade.

Visando integrar essa discussão, a Superintendên-
cia de Estudos Econômicos e Sociais –SEI, em par-
ceria com a Associação Nacional de Instituições 
de Planejamento, Pesquisa e Estatística - ANIPES, 
estará lançando este ano uma edição da revista 
Bahia Análise e Dados tendo como título “Estatís-
ticas Públicas, Informação e Cidadania”. Em doze 
artigos, produzidos por dezenove especialistas no 
tema, estão abordados o passado, o presente e o 
futuro da informação no Brasil e no mundo. 

A Análise & Dados é uma revista temática publi-
cada trimestralmente pela SEI, órgão vinculado à 
Secretaria de Planejamento. 

Editada e registrada no ISSN desde 1991, a revis-
ta vem recebendo credibilidade e reconhecimento 
graças à abrangência e qualidade do seu conte-
údo e ao elevado nível de seus colaboradores. 
Desde 2002 ela está indexada no sistema interna-
cional Ulrich e atende aos requisitos do programa 
Qualis da Capes. 

Novo Número da 
Revista Brasileira de 
Estudos de População 
será lançado durante 
o XV Encontro 
Nacional de Estudos 
Populacionais
Neste ano do 30º aniversário da Associação Brasilei-
ra de Estudos Populacionais – Abep e do XV Encontro 
Nacional de Estudos Populacionais, dupla é a nossa 
satisfação ao lançar o primeiro número de 2006 da 
Revista Brasileira de Estudos de População.

Vários temas que caracterizam o enfoque central 
do XV Encontro estão presentes nesse fascículo, 
na forma de reflexões e análises de fundamental 
importância para a compreensão das principais 
questões demográficas da realidade brasileira.

Esse novo número da Revista é composto de nove 
artigos analíticos, além de duas notas de pesqui-
sas e uma resenha de publicação recente. Os in-
teressados poderão adquirir a Rebep durante o 
Encontro em Caxambu ou enviando e-mail para 
rebep@abep.org.br.

Carlos Eugenio de Carvalho Ferreira
Editor da Rebep
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Demografia dos 
Negócios: Campo de 
Estudo, Perspectivas e 
Aplicações: 

Organizador: José Ribeiro Soares 
GUIMARÃES 
Ed.: ABEP

A idéia desta publicação nasceu no âmbito da Di-
retoria da Associação Brasileira de Estudos Popu-
lacionais - ABEP (2005-2006) a partir das reflexões 
e do excelente material gerado e sistematizado no 
Workshop Demografia dos Negócios. Este evento, 
realizado durante os dias 20 e 21 de setembro de 
2005, em Salvador-Bahia, foi promovido conjunta-
mente pela ABEP e pela Superintendência de Es-
tudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), com 
apoio do Fundo de População das Nações Unidas 
(UNFPA), CNPq e Centro de Recursos Humanos 
(CRH) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

O lançamento desta nova edição da Coleção De-
mographicas representa mais uma iniciativa da 
ABEP para fomentar o desenvolvimento da área 
do Business Demographics. Pretende demonstrar 
a importância e a potencialidade da demografia no 
processo de identificação de oportunidades de ne-
gócios e tomada de decisão no mercado de bens e 
serviços. Procura também ampliar o aproveitamen-
to dos estudos demográficos com o intuito de in-
crementar as perspectivas de inserção dos demó-
grafos no mercado de trabalho não acadêmico. 

A publicação é composta por três partes. Na primei-
ra, apresenta-se o conceito, a amplitude do cam-
po de estudo e a aplicabilidade da Demografia dos 
Negócios. Na segunda parte, os trabalhos demons-
tram as diversas possibilidades de aplicação do 
instrumental da Demografia dos Negócios no setor 

produtivo para a identificação de mercados poten-
ciais específicos, com ênfase nas áreas de saúde, 
educação, setor financeiro e população idosa. A 
terceira e última parte objetiva demonstrar a poten-
cialidade de uso da demografia aplicada no setor 
público e sua capacidade de fornecer importantes 
insumos tanto na identificação e quantificação das 
demandas sociais e públicos-alvos quanto no pro-
cesso de elaboração de políticas públicas. 
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Esta seção destina-se a indicação de sítios 
na Internet com conteúdo relacionado ao 
campo das Estatísticas Públicas.

www.eclac.cl/deype/ceacepal/index.htm: 
Sítio da Conferência Estatística das Américas da 
Comissão Econômica para a América Latina e 
Caribe (CEA-CEPAL). Disponibiliza diversos docu-
mentos sobre o andamento dos principais projetos 
e ações desenvolvidas em prol do progresso das 
políticas e atividades relacionadas à estatística nos 
países da região, além de um fórum eletrônico de 
discussão. 

http://muninet.org.br/: Sítio da MuniNet – Rede 
Brasileira para o Desenvolvimento Municipal. Con-
tém um banco estatístico com mais de 7 milhões 
de informações quantitativas e qualitativas sobre 
os principais indicadores sócio-econômicos re-
lacionados aos municípios brasileiros, além de 
mais de 100 mil mapas. Tais indicadores foram, 
em princípio, selecionados a partir de um questio-
nário enviado a mais de 5 mil gestores locais que 
elencaram suas principais carências em termos de 
informações.  

www.nadd.prp.usp.br/cis/: Sítio do CIS – Consór-
cio de Informações Sociais. O CIS permite acessos 
a informações sobre diversos aspectos da socie-
dade brasileira. Uma parte desses dados encon-
tram-se no acervo; outra parte é disponibilizado 
por outras instituições, brasileiras ou estrangeiras, 
podendo ser acessadas por meio de links.

Sítios e Portais na 
Internet

Congressos e 
Eventos

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

II ENCONTRO NACIONAL DE PRODUTORES 
E USUÁRIOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, 
ECONÔMICAS E TERRITORIAIS IV CONFEST 
E IV CONFEGE)

Período: 21 a 25 de agosto de 2006

Local: Rio de Janeiro - RJ

Informações: www.ibge.gov.br/confest_e_confege/

II CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOA-
MERICANA DE POBLACIÓN - ALAP 

Tema: A demografia latino-americana do século 
XXI: desafios, oportunidades e prioridades. 

Período: 03 a 05 de setembro de 2006

Local: Guadalajara – México

Informações: http://web.cucea.udg.mx/ineser/alap/
congreso/

II ENCONTRO DE ECONOMIA BAIANA

Tema: Desafios do desenvolvimento baiano

Período: 14 e 15 de setembro de 2006

Local: Salvador-BA

Informações: http://www.mesteco.ufba.br/scripts/
encontro2006/
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XV ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS PO-
PULACIONAIS – ABEP 

Tema: Desafios e oportunidades do crescimen-
to zero 

Período: 18 a 22 de setembro de 2006

Local: Caxambu-MG

Informações: www.abep.org.br/

30º ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMI-
NISTRAÇÃO - ANPAD

Período: 23 a 27 de setembro de 2006

Local: Salvador-BA

Informações: www.anpad.org.br/frame_                                                   
enanpad2006.html 

30º ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NA-
CIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
EM CIÊNCIAS SOCIAIS – ANPOCS

Período: 24 a 28 de outubro de 2006

Local: Caxambu-MG

Informações: www.encontroanpocs.org.br/2006/
site/ 


