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Cerca de 1.200 exabytes, ou 1.200 x 260 bytes,  é o volume de informação digital que 
se estima ter e  estar se produzindo nesse ano de 2010, segundo relatório especial 
sobre Gestão da Informação publicado na revista The Economist, em fevereiro desse 
ano. Para se ter uma idéia da magnitude desse volume de informação, basta lembrar 
que, em média, uma página escrita em processador de texto ocupa 2 kilobytes (2 kb= 
2x210 bytes). Ou então, valendo-se de uma referência mais concreta, o montante anual 
de dados produzido ao longo desse ano corresponde a 10 bilhões de exemplares 
de uma revista semanal de notícias qualquer. È como se cada habitante do planeta 
Terra se pusesse a escrever um relatório de 100 páginas entre janeiro e dezembro!

Como processar tal carga informacional de forma inteligível e útil, pelo cidadão co-
mum, por técnicos de pesquisa de mercado de uma empresa, por agentes e dirigentes 
públicos em uma prefeitura, secretaria ou ministério? Se nos conforta saber, somente 
5% dessa informação está em formato estruturado, em números ou palavras, prontas 
para serem tratadas por computadores. Mas o que nos conforta também deveria 
nos preocupar: afinal como dar conta dos demais  95% de informação, registrada 
na forma de fotos, imagens, música, discursos gravados ?    

Cuidar – provendo acesso organizado ou análise crítica - de uma pequena parcela 
dos 5% de informação estruturada ou de uma fração infinitesimal dos 95% da infor-
mação semi ou pouco estruturada deveria ser, pois, uma atividade relevante.  Ainda 
mais relevantes e meritórias seriam essas atividades se a informação tratada viesse 
a  potencializar o uso dos recursos disponíveis na economia e sociedade para pro-
porcionar mais bem-estar para a população.

Esse é o caso das atividades relacionadas à produção, organização e disseminação 
da informação estatística, matéria-prima e principal produto das instituições filiadas 
à Anipes. Usando procedimentos especializados e padrões técnicos-científicos, 
essas instituições são responsáveis por coletar dados, estruturar registros adminis-
trativos e  cadastros públicos e disseminar informações na forma de indicadores, 
tabelas e estudos socioeconômicos, oferecendo à sociedade, empresas e poder 
público subsídios estratégicos para compreensão da realidade, de suas mudanças 
e permanências e para orientar a tomada de decisão. Embora sejam responsáveis 
por parcela residual dos 5% de informação estruturada disponível, agregam conhe-
cimento, certificam fontes, provêem acesso organizado ao caos informacional em 
que estamos inseridos.   

Assim, nesse momento de mudança de governo, de renovação de pautas e prio-
ridades políticas e de reiteração- esperamos - da importância da informação para 
o ciclo de gestão pública, não poderia vir em melhor hora - neste sexto número do 
Boletim Estatísticas Públicas- os textos voltados à reflexão sobre a organização e 
institucionalização do Sistema Estatístico. 
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São diversos textos – artigos, documentos de registro documental e um conjunto 
de resumos - que se remetem a discussão de tal temática, de forma mais direta ou 
indireta. Contrapondo as idéias do Futuro dos Sistemas Estatísticos e os Sistemas 
Estatísticos do Futuro, o Dr. Adrião Ferreira da Cunha, ex vice-presidente do Insti-
tuto Nacional de Estatística de Portugal, faz uma análise comparativa muito rica e 
pormenorizada de alguns dos principais Sistemas Estatísticos Nacionais que temos 
como referência, nos países desenvolvidos e outros mais próximos de nossa reali-
dade socioeconômica. Baseado em sua experiência de gestor do SEN português 
e nos princípios fundamentais das Estatísticas Oficiais da Comissão Estatística das 
Nações Unidas, o autor vai desnudando as características de cada SEN, ilustrando 
o estágio de institucionalização do mesmo em cada país.

O Prof. Nelson Senra, sempre gentil e responsivo às demandas que a Editoria do Bep 
tem lhe feito nesses seis anos de Boletim, nos brinda com duas importantes contri-
buições na temática. No texto que segue a contribuição do Dr. Adrião, o prof. Nelson 
atualiza uma contribuição que fizera anteriormente  à Anipes há alguns anos acerca 
de um projeto de lei e documentos complementares para efetiva institucionalização 
do Sistema Estatístico Nacional no Brasil, com definições claras das atividades de 
Coordenação, o papel da Conselho Superior de Estatística, as atribuições do IBGE e 
das instituições subnacionais,  a constituição e atualização do Programa Estatístico 
Nacional, suas bases organizacionais e de financiamento. Instado a contribuir com 
as reflexões que a Anipes e suas instituições filiadas começaram a fazer em 2010 
sobre o posicionamento estratégico futuro das mesmas, o prof. Nelson recupera 
partes de sua análise histórica sobre o Sistema Estatístico Brasileiro, mostrando como 
vai se processando a centralização da produção das estatísticas em detrimento da 
produção coordenada. Dialogando com outros protagonistas dessa história, procura 
marcar posição em defesa de, qualquer futuro que se vislumbre, para informar ao 
Planejamento e Gestão Pública no país, não há como não buscar maior racionalidade 
técnica e operacional por meio de protocolos de cooperação horizontal (em nível 
federal) e vertical (em nível subnacional) na produção da informação estatística – 
sejam elas nas pesquisas,  registros ou cadastros públicos.  

Tal contribuição é antecedido pelo texto de dois desses protagonistas e dirigentes,  
sempre bastante presentes e ativos nas atividades da Anipes, Cesar Vaz e Edmundo 
Figueroa. Lastreados na experiência de gestão na SEI-BA e Anipes e valendo-se do 
material levantado no âmbito do Planejamento Estratégico da associação, os autores 
fazem uma análise crítica dos desafios enfrentados por nossas instituições e suge-
rem algumas pistas para superação dos mesmos. Na dimensão técnica, advogam 
a necessidade de criar mecanismos para incentivar a formação de equipes técnicas 
orientadas à criatividade, perspectiva multidisciplinar, dispostas a ouvir demandas 
de usuários. Na dimensão institucional, defendem a necessidade de  resgatar a 
legitimidade- e orçamento-  dos centros públicos de pesquisas e estatísticas, em 
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função da missão indelegável de que dispõem- pela segurança da continuidade e 
da credibilidade- em prover informações para aprimoramento da Gestão Pública.       

Ademais da relevância político-social da iniciativa e do mérito documental do texto- 
suficientes para justificar sua publicação nesse boletim- o artigo sobre a criação do  
Observatório do Programa Bolsa-família no Estado de São Paulo, de Maria do Carmo 
Cruz, técnica da Fundação Prefeito Faria Lima-Cepam, instituição que filiou-se recen-
temente à Anipes (vide seção Memória) - ilustra muito bem uma das novas estratégias 
e linhas de trabalho em que centros públicos de estudos e pesquisa podem  atuar. 
De fato, como mostra a autora, há muitas oportunidades para que nossas instituições 
respondam à demanda de registro, análise, cooperação técnica e capacitação em 
monitoramento e avaliação de políticas públicas em nível municipal. 

As contribuições para a reflexão sobre o Sistema Estatístico Nacional estão ainda pre-
sentes na seção Registro de Experiências – no texto de Jannuzzi, Vaneti e Loureiro, em 
que documentam o processo de levantamento de informações para o Planejamento 
Estratégico da Anipes em 2010- e o conjunto de resumos de trabalhos submetidos 
à sessão organizada pelos professores Nelson Senra e Hernán Gonzalez, sobre Ins-
tituições Estatísticas Oficiais no 12º Seminário Nacional de História da Ciência e da 
Tecnologia, em Salvador no mês de novembro desse ano.

Por fim, como em seus números anteriores, o Bep traz uma relação das principais 
publicações de seus filiados e de outras instituições e autores com livros que podem 
ser de interesse de nossa comunidade técnica. 

Boa leitura !!
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Análise comparada da 
legislação estatística 
do Brasil com as de 
Alemanha, Argentina, 
Áustria, Canadá, 
México e Portugal
Adrião Simões Ferreira da Cunha
Estatístico Oficial aposentado, antigo Vice-Presidente do 
Instituto Nacional de Estatística de Portugal

1- NOTA PRéVIA

Foi para mim muito enriquecedora a leitura dos se-
guintes artigos do Prof. Nelson de Castro Senra: Um 
Sistema Estatístico Nacional para e pela Federação 
– Uma Incursão na Sociologia das Estatísticas, 
em Bahia Análise & Dados, Salvador, v. 15, n. 1, p. 
121-131, jun/2005, 121; e Sistema Estatístico Na-
cional: Modelos Históricos, Legislação Estatística 
e Coordenação Institucional – Algumas Reflexões 
Pessoais, no Boletim Estatísticas Públicas, n. 4, 
Salvador, nov/2008; bem como da palestra Sistema 
Estatístico Brasileiro: Tempos Históricos e Dúvidas 
Futuras, que proferiu na Escola Nacional de Ciências 
Estatísticas em 14 de junho de 2010.

De fato, abordam questões essenciais da enge-
nharia dos Sistemas Estatísticos Nacionais numa 
perspectiva de eventual reforma do Sistema Esta-
tístico Brasileiro, o que, com “animus adjuvandi”, 
me levou a escrever este, embora modesto, artigo, 
o que fiz segundo o novo Acordo Ortográfico da 
Língua Portuguesa, com o ousamento de tentar 
respeitar a semântica lexical do Brasil numa tarefa 
quase interminável de aproximações sucessivas 
para sobrepujar a indestreza da escrita adequada.

2- INTRODUÇÃO

Como mais relevantes para esta Análise Comparada 
da Legislação Estatística do Brasil elegi os Países 
e Questões-Chave a seguir indicados, os primei-
ros por terem a forma de Estado Federal, ou com 
regiões autônomas, e terem Sistemas Estatísticos 
Nacionais (SEN) cujas legislações contêm, embora 
a geometria variável, soluções normativas visando 
as melhores práticas, e as segundas por serem 
questões centrais da moderna Engenharia da Insti-
tucionalização dos SEN.

LegisLação estatística dos Países objeto da anáLise

Brasil

Decreto-Lei nº 161, de 13/fev/1967: Autoriza o 
Poder Executivo a Instituir a Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e dá 
Outras Providências, com as alterações da Lei nº 
5.534, de 14/nov/1968 e da Lei nº 5.804, de 1972; 
Lei nº 5.878, de 11/mai/1973: Dispõe sobre a 
Fundação IBGE, e dá Outras Providências; De-
creto nº 73.177, de 20/nov/1973: Regulamenta 
a Lei nº 5.534, de 14/nov/1968, modificada pela 
Lei nº 5.878, de 11/mai/1973, que dispõe sobre 
a Obrigatoriedade da Prestação de Informações 
Necessárias ao Plano Nacional de Estatísticas 
Básicas e ao Plano Geral de Informações Estatísti-
cas e Geográficas; Lei nº 6.183, de 11/dez/1974: 
Dispõe sobre os Sistemas Estatístico e Cartográfico 
Nacionais e dá Outras Providências; Decreto nº 
3.500, de 9/jun/2000: Dispõe sobre a Comissão 
Nacional de Classificação, alterado pelo Decreto nº 
5.194, de 2004; Decreto nº 4.740, de 13/jun/2003: 
Aprova o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos 
Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 
da Fundação IBGE, e dá Outras Providências; Por-
taria nº 215, de 12/ago/2004: Aprova o Regimento 
Interno da Fundação IBGE; Portaria nº 355, de 5/
nov/2007: Etapas da Divulgação dos Resultados 
de Indicadores Conjunturais do IBGE.
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Alemanha

Lei de 22/Jan/1987: Lei do Sistema Estatístico 
Nacional.

Argentina

Lei nº 17.622, de 25/jan/1968: Lei do Sistema 
Estatístico Nacional; Decreto nº 3.110/70, de 
30/dez/1970: Regulamento da Lei nº 17.622; 
Decreto nº 1.831, de 1/set/1993: Modo taxativo 
das Obrigações Mínimas que, em Matéria de Pro-
dução ou Recompilação de Informação Estatística 
Setorial, Deverão Cumprir os Organismos Centrais 
e Periféricos que Integram o Sistema Estatístico 
Nacional.

Áustria

Lei nº 163/1999: Lei do Sistema Estatístico 

Nacional, alterada pelas Leis nos 136/2001 e 
71/2003.

Canadá

Lei de 1985: Lei do Sistema Estatístico Nacional, 
com alterações em 1988, 1990, 1992 e 2005.

México

Lei de11/mar/2008: Lei do Sistema Nacional de 
Informação Estatística e Geográfica.

Portugal

Lei nº 22/2008, de 13/mai: Lei do Sistema Es-
tatístico Nacional; Decreto-Lei nº 166/2007, de 
3/mai: Reestruturação do Instituto Nacional de 
Estatística (INE); Portaria nº 662-H/2007, de 
31/mai, e Portaria nº 839-B/2009, de 31/jul: 
Estatutos do INE.

Questões-Chave da Institucionalização dos Siste-
mas Estatísticos Nacionais

1- Modelo de Sistema Estatístico Nacional no Plano 
Funcional

2- Órgãos do Sistema Estatístico Nacional

3- Composição do Conselho de Estatística

4- Competências do Conselho de Estatística

5- Nomeação do Presidente do Instituto Nacional 
de Estatística

6- Competências do Presidente do Instituto Nacional 
de Estatística

7- Supervisão do Instituto Nacional de Estatística

8- Competências do Instituto Nacional de Estatística

9- Princípios Orientadores do Sistema Estatístico 
Nacional – Global

10- Princípio da Independência

11- Princípio da Autoridade Estatística

12- Princípio do Segredo Estatístico

13- Acesso a Dados Administrativos para Produção 
de Estatísticas Oficiais

14- Difusão de Estatísticas Oficiais

15- Conservação de Microdados para Fins Históricos

3- O FUTURO DOS SISTEMAS ESTATÍSTICOS 
NACIONAIS E OS SISTEMAS ESTATÍSTICOS 
NACIONAIS DO FUTURO

Os domínios da informação e da comunicação 
foram no passado um dos atributos essenciais do 
Poder Político, constituindo um dos modos mais 
eficazes de controlo e de racionalização dirigida, a 
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que praticamente só os agentes do poder tinham 
acesso à informação relevante e só eles tinham 
condições de definir e comunicar o que era o inte-
resse do Estado.

A moderna Engenharia dos Sistemas Estatísticos 
Nacionais (SEN) em Democracia Multipartidária e 
Economia de Mercado Aberto, ao consagrar o valor 
social das estatísticas oficiais, deixando de estar 
[quase] exclusivamente ao serviço do Estado para 
estar ao serviço da Sociedade, veio criar condições 
para, com o arrastamento induzido pela globaliza-
ção, assegurar progressivamente a implantação do 
respectivo modelo na maioria dos países.

Sendo os Sistemas Estatísticos Nacionais (SEN) 
uma construção social, qualquer exercício de refle-
xão prospectiva sobre eles não pode dissociar-se da 
evolução das tendências pesadas da Sociedade, o 
que, atento o processo da progressiva globalização 
e mundialização dos fenômenos, problemas e solu-
ções e da construção da Sociedade da Informação/
Conhecimento, não permite escamotear da análise 
os países que constituem o núcleo duro do proces-
so social do desenvolvimento.

Assim, quanto aos SEN, tomo como núcleo duro a 
União Europeia (UE) enquanto farol e motor já hoje 
potentes, e acrescidamente no futuro, do processo 
do desenvolvimento das estatísticas oficiais, em 
particular quanto aos princípios, harmonização, 
qualidade, produção, análise e difusão.

Não é fácil imaginar hoje como será a Estatística 
Oficial Europeia dentro de 5 ou 10 anos, desde logo 
o grau de incerteza do conteúdo e contornos da 
inelutável evolução da Construção Europeia, como 
da redistribuição de papéis entre as diferentes e 
novas instituições da UE que estará associada, 
constitui um fator de indeterminação na formulação 
de qualquer prognóstico.

Não obstante, atrevo-me a apresentar alguns 
aspectos que [hoje] creio irão balizar cada vez 

mais a atividade estatística oficial dos países da 
UE, com previsíveis repercussões noutros países, 
cuja ordenação não significa uma importância 
decrescente:

1- O reforço do processo democrático imporá 
produzir e disponibilizar estatísticas oficiais fiáveis, 
pertinentes, relevantes, objetivas, imparciais, trans-
parentes, oportunas, pontuais e acessíveis, tendo 
presente que desempenham um papel fundamental 
nas sociedades contemporâneas apoiando a trans-
parência e a abertura das decisões políticas, e como 
tal representando um bem público.

2- As estatísticas oficiais, sendo determinantes 
para o funcionamento harmonioso da Sociedade, 
terão que responder às necessidades dos usuários: 
decisores políticos, atores econômicos e sociais, 
investigadores, estudantes e mídia, sem esquecer 
o cidadão comum que, em medida crescente, par-
ticipará nas decisões coletivas sendo ao mesmo 
tempo sujeito delas.

3- As estatísticas oficiais estarão, assim, ao serviço 
da Sociedade e não só dos poderes e instituições 
públicos, pelo que a fixação das prioridades da 
Atividade Estatística Oficial dependerá das neces-
sidades da construção social da Sociedade, em 
detrimento da dependência exclusiva da vontade 
dos Governos, implicando a garantia da indepen-
dência dos INE.

4- Assim, a Atividade Estatística Oficial revestirá a 
natureza de Serviço Público como um bem social, 
cujos enquadramento político-administrativo e finan-
ciamento terão de ser assegurados pela autoridade 
nacional que garanta que as estatísticas oficiais são 
produzidas e difundidas de maneira objetiva e com 
bases normativas, metodológicas e deontológicas 
inequívocas, ao abrigo de quaisquer pressões de 
grupos políticos ou de quaisquer outros grupos de 
interesse, cujo financiamento terá de ser garantido 
majoritariamente pelo Estado.
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5- Verificar-se-á progressivamente tendência para 
a harmonização dos princípios orientadores dos 
Sistemas Estatísticos Nacionais, designadamente: 
Independência, Fiabilidade, Imparcialidade, Ob-
jetividade, Relação Custo-Benefício, Carga Não 
Excessiva sobre os Informantes; Autoridade Estatís-
tica, Segredo Estatístico, Coordenação Estatística 
e Acessibilidade Estatística: 

6- Considerando que a globalização traduz a cres-
cente interdependência dos países em resultado da 
liberalização dos fluxos internacionais de comércio, 
capitais, tecnologias e informação e do aumento da 
mobilidade das pessoas, sendo um processo que 
fez chegar ao fim a onda de nacionalismo e protecio-
nismo, e que vem sendo impulsionada pela redução 
dos custos de difusão de informação, em resultado 
dos avanços tecnológicos das telecomunicações e 
da informática, os INE ver-se-ão progressivamente 
confrontados com desafios para responder às novas 
necessidades dos usuários, nacionais, estrangeiros 
e internacionais.

7- O desenvolvimento econômico e social num 
mundo progressivamente globalizado originará uma 
mudança na utilização de certas estatísticas oficiais, 
como aconteceu sobre o Ambiente, em que, se num 
primeiro tempo as respectivas necessidades eram 
reduzidas, com a entrada progressiva da proble-
mática do Ambiente na agenda da opinião pública, 
passaram a assumir maior dimensão, e à medida 
que novas problemáticas entrem na agenda da opi-
nião pública, por vezes com a criação de serviços 
públicos para lhes responder, surgirão necessidades 
de estatísticas oficiais de natureza mais instrumental1 
que informativa2, obrigando os INE, em diálogo com 
os usuários, a inventariá-las, analisá-las e avaliá-las, 
efetuando periodicamente uma pesquisa ou um 
estudo temático.

1  Utilização como base de decisão ou para o planejamento e a in-
vestigação científica.

2  Utilização para descrever uma comunidade, fenômeno ou ativida-
de, ou seu estudo em termos gerais.

8- A importância crescente da dimensão regional dos 
problemas e, sobretudo, da sua solução conduzirão 
ao aumento progressivo da demanda de estatísticas 
oficiais regionais e locais, com custos acrescidos 
da sua produção e difusão, com os consequentes 
problemas de financiamento público, cuja satisfação 
imporá aplicar o princípio da subsidiariedade3.

9- O desenvolvimento das tecnologias de informa-
ção e comunicação imporá aos estatísticos oficiais 
mudar a maneira de trabalhar e comportará inci-
dências consideráveis no funcionamento dos SEN 
obrigando a adequar os programas dos cursos 
complementares de treinamento profissional no 
domínio da Estatística Oficial, não podendo o perfil 
do estatístico oficial circunscrever-se à competência 
em Estatística, impondo o conhecimento suficiente-
mente compreensivo dos setores e atividades objeto 
de mensuração estatística.

10- A resistência previsivelmente crescente dos in-
formantes às pesquisas estatísticas oficiais, devida 
à implantação progressiva do ideário da proteção 
da privacidade e alguma saturação decorrente do 
ônus de resposta às pesquisas estatísticas oficiais, 
imporá adotar novos métodos de coleta de dados 
primários, com destaque para o aproveitamento de 
dados administrativos.

11- Considerando que as estatísticas oficiais custam 
muito dinheiro e que se poderá manter a tendência 
para constrangimentos das dotações públicas, sua 
produção e difusão imporão aos INE uma gestão 
orientada por critérios de racionalidade econômica 
que equacionem os custos de produção, a utilida-
de, a adequação, e seu valor de mercado para os 
usuários com necessidades que ultrapassem as 
estatísticas oficiais de interesse nacional e geral, 
cuja satisfação não terá necessariamente cobertura 
financeira pública só sendo viável se for paga pelos 
próprios usuários.

3  Princípio segundo o qual os INE só devem atuar quando sua ação 
seja mais eficaz que uma ação a nível regional ou local, exceto 
quando se trate de domínios da sua competência exclusiva.
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12- A prática progressiva pelos INE da comerciali-
zação das estatísticas oficiais e serviços estatísticos 
imporá que não sejam obsessivos na respectiva 
tarifação por constituir um risco de poderem ser 
conduzidos a uma reorientação discutível dos seus 
programas de atividade.

13- O aumento constante da demanda de estatís-
ticas oficiais, com consequências na potenciação 
do mercado da informação quantitativa, originará 
que os INE serão progressivamente confrontados 
com um mercado concorrencial que lhes imporá 
uma inflexão da sua postura tradicional de serem 
detentores de um [quase] monopólio.

14- A previsível progressiva criação de espaços de 
integração econômica e monetária, com moeda 
única, impondo critérios de convergência, como na 
União Europeia4, imporá aos INE dos países em que 
tal ocorra disponibilizar os respectivos indicadores 
estatísticos de aferição cuja qualidade terá de ser 
inquestionável e será objeto de auditorias externas 
pelos organismos estatísticos centrais desses es-
paços.

15- O incremento das atividades da investigação 
científica, com a consequente demanda de esta-
tísticas oficiais pelos institutos de investigação e 
pelos investigadores, imporá soluções adequadas 
à satisfação das respectivas necessidades, flexi-
bilizando o acesso à informação, nomeadamente 
aos microdados, vinculando-os juridicamente ao 
respeito do segredo estatístico.

4  Os Critérios de Convergência da União Econômica e Monetária 
são: 1- Relação entre o déficit orçamental e o PIB que não deve 
exceder 3%; 2- Relação entre a dívida pública e o PIB que não 
deve exceder 60%; 3- Um elevado grau de estabilidade dos preços 
e uma taxa média de inflação [ao longo do ano que antecede a 
análise] que não pode exceder em mais de 1,5 pontos percentu-
ais a verificada nos 3 Estados-Membros com melhores resultados 
em termos de estabilidade dos preços; 4- A taxa de juro nominal 
média em longo prazo que não deve exceder em mais de 2 pontos 
percentuais a verificada nos 3 Estados-Membros com melhores 
resultados em termos de estabilidade dos preços; 5- As margens 
de flutuação normais previstas no mecanismo de taxas de câmbio 
devem ser respeitadas, sem tensões graves, durante, pelo me-
nos, os últimos 2 anos anteriores à análise.

16- Sendo a atividade de produção e difusão de 
estatísticas oficiais similar a um processo industrial 
típico, obrigando a conferir aos INE mobilidade 
aos meios e flexibilidade ao funcionamento interno 
e às ligações ao exterior para possibilitar o funcio-
namento na óptica dos usuários, impor-se-á que 
os INE, além da independência do poder político, 
disponham de autonomia administrativa e financeira, 
ou seja, de autonomia de gestão.

17- Considerando a importância de conhecer as 
percepções dos informantes sobre como é pro-
tegida a confidencialidade dos dados estatísticos 
individuais, os INE devem avaliar periodicamente 
essas percepções, porque essa informação é um 
quadro de referência para as decisões sobre a po-
lítica de difusão das estatísticas oficiais, posto que 
se alguns dados são menos sensíveis que outros, 
então os informantes poderão estar mais abertos 
a que esses dados tenham uma proteção menor e 
assim serem deslocados recursos para reforçar a 
proteção dos dados mais sensíveis.

18- Os INE terão que definir os processos que levem 
à coerência das estatísticas oficiais, eliminação de 
redundâncias, detecção de lacunas e constrangi-
mentos e reforço da coordenação e cooperação 
nas vertentes interna e externa, para consolidar uma 
cultura de inovação e responsabilização coletiva a 
favor da qualidade das estatísticas oficiais, tendo 
presente que têm vindo a ser desafiados pelas 
mudanças da Economia e da Sociedade, nome-
adamente pela globalização e desenvolvimento 
tecnológico, que se relacionam com outros fatores 
relevantes como a emergência de novos produtos 
e serviços, mudanças qualitativas nos produtos 
e serviços tradicionais, mudanças estruturais nas 
empresas, nos mercados de trabalho e financeiros, 
e a crescente importância da economia imaterial.

19- Estes desafios criaram novas necessidades em 
várias áreas estatísticas, com repercussões, por 
exemplo, no cálculo dos índices de preços ao con-
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sumidor, na consciência da existência de lacunas 
de informação estatística no sector dos serviços, 
na revisão, adequada aos tempos, das classifica-
ções, definições e standards usados na produção 
estatística oficial.

20- A produção de estatísticas oficiais sobre as em-
presas apresentará novas exigências: os contratos 
de emprego atípicos generalizam-se, os sistemas 
clássicos de retribuição alteram-se, as práticas con-
tábeis tradicionais são insuficientes, num contexto 
em que a produção imaterial assume um maior re-
levo, os investimentos em novas tecnologias, assim 
como os movimentos verificados nos mercados de 
capital, implicam novas abordagens metodológicas.

21- Os desafios resultantes das novas necessidades 
de estatísticas oficiais das políticas públicas e das 
empresas implicam que a sua produção assuma 
flexibilidade para lhes responder, rápida e capaz-
mente, sendo o desenvolvimento tecnológico um 
fator relevante da produção estatística.

22- A progressiva difusão das Tecnologias de In-
formação e Comunicação nas empresas e famílias 
permitirá, de forma crescente, realizar pesquisas 
estatísticas oficiais com resposta eletrônica, e a 
existência e aproveitamento de novas fontes de 
dados, que proporcionarão ainda a possibilidade 
duma maior interatividade entre produtores de in-
formação e seus usuários.

23- Os diferentes aspectos da evolução tecnológica 
referidos imporão uma necessidade crescente de 
padronização nos processos de comunicação e 
troca de informação entre produtores, informantes 
e usuários, sendo previsível que esse objetivo de 
recorrer a padrões comuns nestes processos se 
repercutirá também na difusão de informação.

24- A demanda de novas estatísticas oficiais implica-
rá maior cooperação entre os produtores e a comu-
nidade científica, aos níveis nacional e internacional, 
sendo expectável que resultem novos métodos de 

coleta, apuração, análise e difusão da informação 
estatística, bem como a criação de instrumentos de 
mensuração de fenômenos econômicos e sociais 
emergentes.

25- Embora o suporte papel e a Internet sejam ainda 
os meios preferenciais de acesso às estatísticas 
oficiais, serão gradual e progressivamente comple-
mentados por outros, designadamente os telefones 
celulares de 3ª geração e a televisão interativa.

26- Os INE serão progressivamente instados pela 
Sociedade, e em particular pelos investigadores, 
a preservar as estatísticas oficiais produzidas e os 
respectivos microdados, com segurança física e 
lógica e efetiva acessibilidade, protegendo assim os 
interesses das gerações vindouras quanto a estudos 
longitudinais e de caráter histórico.

27- Será progressivamente reconhecido que ne-
nhum outro organismo público como os INE tem 
de se esforçar tanto para se manter demarcado 
do Governo e dos partidos políticos, ou seja, de 
qualquer sinal que as estatísticas oficiais fornecidas 
à Sociedade são afetadas por considerações que 
não sejam as da imparcialidade na escolha setores 
e atividades a quantificar e da objetividade na forma 
de mensurá-los (Fellegi e Ryten, 2004) e mesmo que 
ninguém se atreva já a contestar a necessidade de 
INE independentes do poder político, sabe-se por 
saber de experiência feito que mesmo os grandes 
princípios, na sua vivência prática, são vulneráveis à 
humana diversidade das personalidades, dos com-
portamentos e das hierarquias pessoais de valores.

28- Os INE, sendo embora instituições sociais não 
imunes às alterações do meio envolvente e como tal 
não imutáveis, serão progressivamente reconheci-
dos como uma espécie muito particular, diferentes 
dos outros organismos públicos, uma vez que: não 
regulam, não controlam, não inibem e não exe-
cutam Políticas Governamentais (Fellegi e Ryten, 
2004), com o entendimento de que são centros de 
racionalidade do processo de desenvolvimento.
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29- Uma vez que a independência dos INE depende 
também do modelo de nomeação e destituição dos 
seus presidentes, será progressivamente reconhe-
cida vantagem que sejam nomeados pelo Chefe do 
Estado, por proposta dum Conselho de Notáveis 
constituído por personalidades reconhecidas pela 
Sociedade por seu mérito científico, integridade e in-
dependência, e o respectivo mandato ter a duração 
de 5 anos, renovável até ao limite de 2 renovações, 
e ser inamovível, não podendo suas funções cessar 
antes do termo do mandato, salvo nos casos: a) 
Renúncia ao mandato; b) Morte ou impossibilidade 
física permanente ou com duração que se preveja 
ultrapassar a data do fim do mandato; c) Falta grave 
de observância da lei; d) Violação grave dos deveres 
cometidos.

30- Será também progressivamente reconhecido 
que os presidentes dos INE tenham um estatuto hie-
rárquico o mais elevado possível, que lhes permita 
ter acesso privilegiado às autoridades responsáveis 
pelas políticas públicas e aos órgãos públicos ad-
ministrativos.

31- As estatísticas oficiais deverão cumprir e ser ava-
liadas segundo vários critérios de qualidade, com 
destaque para os seguintes: Relevância: satisfazer 
efetivamente as necessidades dos usuários; Preci-
são e Fiabilidade: refletir o mais próximo possível 
o valor real do fenômeno mensurado; Atualidade: 
disponibilizar com o menor desfasamento temporal 
possível face à ocorrência do acontecimento ou do 
fenômeno mensurado; Pontualidade: ser mínimo o 
desfasamento temporal entre a data de publicação 
dos dados e a data em que estes deveriam ter sido 
disponibilizados na óptica dos usuários; Acessibi-
lidade e Clareza: refletir as melhores condições e 
formas pelas quais os usuários podem obter, utilizar 
e interpretar os dados; Comparabilidade: mensurar 
o impacto das diferenças dos conceitos estatísticos, 
instrumentos e processos de mensuração aplicados 
na comparação das estatísticas entre zonas geo-
gráficas, domínios setoriais ou ao longo do tempo; 

Coerência: assegurar a adequação dos dados 
para se combinarem, de forma fiável, de maneiras 
diferentes e para várias utilizações, em satisfação 
das necessidades dos usuários.

32- Finalmente, a eficiência dos SEN imporá asse-
gurar a preservação consistente da sua unidade 
sistêmica, mas revisando permanentemente os 
métodos e processos de gestão e funcionamento 
dos respectivos órgãos produtores de estatísticas 
oficiais, em particular dos INE.

4- SÍNTESE CONCLUSIVA DA ANÁLISE 
COMPARADA

4.1- Na Generalidade

1- As legislações estatísticas analisadas refletem, 
embora a geometria variável, o acolhimento, explí-
cito ou implícito, dos Princípios Fundamentais das 
Estatísticas Oficiais adotados pela Comissão de 
Estatística das Nações Unidas em abril de 1994 
que, por sua vez, refletem os Princípios adotados 
em 1992 pela Comissão Econômica para a Europa 
das Nações Unidas5:

Relevância, Imparcialidade e Igualdade de 
Acesso: As estatísticas oficiais constituem um 
elemento indispensável no sistema de informação 
duma sociedade democrática, oferecendo ao gover-
no, à economia e ao público dados sobre a situação 
econômica, demográfica, social e ambiental. Com 
esta finalidade, os órgãos oficiais de estatística 
devem produzir e divulgar, de forma imparcial, 
estatísticas de utilidade prática comprovada, para 
honrar o direito do cidadão à informação pública.

5  Cuja proposta foi apresentada pelo Presidente do INE da Polô-
nia, Franciszek Kubiczek, em concertação prévia comigo, na 38ª 
Sessão Plenária da Conferência dos Estatísticos Europeus da Co-
missão Econômica para a Europa das Nações Unidas em junho 
de 1990 em Genebra, com o objetivo dos países em transição da 
Europa Central e Oriental disporem de um quadro de princípios in-
ternacionais para reestruturar os respectivos Sistemas Estatísticos 
Nacionais em ambiente de democracia multipartidária e economia 
de mercado aberto.
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Padrões Profissionais e Ética: Para manter a 
confiança nas estatísticas oficiais, os órgãos de 
estatística devem tomar decisões, de acordo com 
considerações estritamente profissionais, incluídos 
princípios científicos e ética profissional, para a 
escolha dos métodos e procedimentos de coleta, 
processamento, armazenamento e divulgação dos 
dados estatísticos.

Responsabilidade e Transparência: Para facilitar 
uma interpretação correta dos dados, os órgãos de 
estatística devem apresentar informações de acordo 
com normas científicas sobre fontes, métodos e 
procedimentos estatísticos.

Prevenção do Mau Uso dos Dados: Os órgãos 
de estatística têm direito de comentar interpretações 
errôneas e utilização indevida das estatísticas.

Eficiência: Os dados utilizados para fins estatísticos 
podem obter-se de vários tipos de fontes, sejam 
pesquisas estatísticas ou registros administrativos. 
Os órgãos estatísticos devem escolher as fontes 
tendo em consideração a qualidade, oportunidade, 
custos e ônus para os informantes.

Confidencialidade: Os dados individuais coleta-
dos pelos órgãos de estatística para elaboração 
de estatísticas, sejam referentes a pessoas físicas 
ou jurídicas, devem ser estritamente confidenciais 
e utilizados exclusivamente para fins estatísticos.

Legislação: As leis, regulamentos e medidas que 
regem a operação dos sistemas estatísticos devem 
ser tornadas de conhecimento público.

Coordenação Nacional: A coordenação entre os 
órgãos de estatística de um país é indispensável, 
para que se obtenha coerência e eficiência no sis-
tema estatístico.

Uso de Padrões Internacionais: A utilização de 
conceitos, classificações e métodos internacionais 
pelos órgãos de estatística de cada país promove a 
coerência e a eficiência dos sistemas de estatística 
em todos os níveis oficiais.

Cooperação Internacional: A cooperação bilateral 
e multilateral na esfera da estatística contribui para 
melhorar as estatísticas oficiais em todos os países.

2- Os Países da União Europeia, para produzir as 
Estatísticas Comunitárias, estão sujeitos ao Regula-
mento (CE) nº 223/2009 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de11/mar/2009, sobre as Estatísticas 
Europeias [direito supranacional] e ao Código de 
Conduta das Estatísticas Europeias aprovado pelo 
Comitê do Programa Estatístico em 24/fev/2005 e 
promulgado pela Recomendação da Comissão de 
25/mai/2005 sobre a Independência, a Integridade 
e a Responsabilidade dos serviços estatísticos na-
cionais (INE) e comunitários (Eurostat).

3- A legislação do Brasil, contrariamente à dos 
outros países, está dispersa por vários diplomas le-
gais, não havendo propriamente uma Lei do Sistema 
Estatístico Nacional, o que dificulta a compreensão 
da arquitetura e do funcionamento do seu Sistema 
Estatístico Nacional (SEN). De fato, se, como con-
venção, que por definição seria muito pobre, se en-
tender por SEN um conjunto de órgãos interagentes 
e interdependentes que, conjuntamente, formam 
um todo unitário, regidos por um corpo de princí-
pios visando realizar um conjunto de objetivos, faz 
sentido que o principal comando legal dos SEN seja 
uma Lei de Bases ou Lei Quadro.

4- Ao contrário dos outros países cujos INE só têm 
funções estatísticas, no Brasil e no México têm 
também funções nos domínios geocientíficos: ge-
ográfico, cartográfico e geodésico.

5- Ao contrário dos outros países analisados, 
com forma de Estado Federal, ou com regiões 
autônomas, a legislação do Brasil não dispõe a 
relação institucional entre o IBGE e os Institutos 
de Estatística dos Estados e do Distrito Federal e 
os Serviços de Estatística dos Municípios, sendo 
que nos países com forma de Estado Federal se 
colocam questões particulares sobre a modelização 
do Sistema Estatístico Nacional, designadamente 
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quanto à centralização/descentralização estatística 
nos planos funcional e geográfico.

6- Quanto à supervisão dos INE, enquanto nos ou-
tros países é exercida por um Ministro, na Áustria 
e Portugal cabe ao Primeiro-Ministro [em Portugal 
com a faculdade de delegação num Ministro, que 
assim age com um poder robustecido], o que é 
lógico devido ao caráter transversal da atividade es-
tatística oficial visando responder às necessidades 
estatísticas de todas as Administrações Públicas 
setoriais e, de fato, de todos os restantes usuários, 
públicos e privados.

7- A legislação estatística da maioria dos países 
analisados evidencia, explícita ou implicitamente:

7.1- A independência dos INE na produção, análise 
e difusão das estatísticas oficiais, livre de quaisquer 
interferências políticas e de quaisquer grupos de 
interesse, traduzindo a preocupação de que os INE 
podem sofrer por vezes tentativas de intromissão, 
diretas ou indiretas, dos usuários visando uma “cer-
ta orientação” da sua produção, impondo-se uma 
disposição que os defenda [as próprias estatísticas 
oficiais] daquelas tentativas de interferência que, além 
dos conflitos inerentes, poderiam originar a produção 
de estatísticas “orientadas” o que redundaria, inevita-
velmente, na sua perda irreparável de credibilidade, 
reconhecendo o princípio duma clara separação entre 
as estatísticas oficiais e o processo político.

7.2- O reconhecimento de que a independência 
dos INE só existe se forem os seus Presidentes 
que, após ouvir os conselhos técnicos disponíveis 
internamente, decidem a informação a divulgar.

7.3- A assunção de que as estatísticas oficiais 
são um bem social, passando os INE do estatuto 
de agências governamentais para o de agências 
prestadoras de serviço público à Sociedade, o que 
significa, naturalmente, colocá-los muito mais sob 
a vigilância desta.

7.4- O princípio da Autoridade Estatística que obriga 
a resposta correta e nos prazos fixados às pesquisas 
estatísticas oficiais, bem como aos pedidos de aces-
so a dados administrativos, sob pena de aplicação 
de multas aos infratores, podendo na Alemanha e 
no Canadá ser também prisão.

7.5- A preocupação com o direito dos cidadãos à in-
formação disponibilizando as estatísticas oficiais de 
maneira integrada, imparcial e objetiva, e com a ne-
cessária metainformação associada, de acordo com 
as melhores práticas e centrada nas necessidades 
dos usuários, sendo tratados de modo equitativo, 
em particular quanto à igualdade e simultaneidade 
de acesso aos resultados.

7.6- O reconhecimento que, se a desconfiança 
estiver instalada na Sociedade, pode ser pernicioso 
para os INE que seja o Ministro de supervisão a di-
vulgar à mídia as estatísticas oficiais, sem prejuízo 
de lhe fornecerem os principais dados em primeiro 
lugar, reconhecendo, naturalmente, que o Ministro 
tem que estar previamente preparado para res-
ponder às perguntas sobre esses dados, seja do 
Parlamento seja da mídia.

7.7- O entendimento de que a difusão das estatísti-
cas oficiais tem na mídia um parceiro indispensável 
para potenciar o conhecimento e a utilização das 
estatísticas oficiais pelos cidadãos, e para o alar-
gamento da cultura estatística nos Países, que é 
condição necessária para uma atividade empresarial 
esclarecida e cidadania responsável.

7.8- A imparcialidade e a objetividade na produção 
e difusão das estatísticas oficiais e a acessibilidade 
efetiva às mesmas pelo público em geral e, tendencial-
mente, em regime de gratuitidade pelo menos quanto 
aos principais indicadores econômicos e sociais.

7.9- Quanto à objetividade, sendo a interpretação 
tradicional que os INE lhe serão fiéis se divulgarem 
apenas números e que a intervenção das palavras 
que não reflitam fielmente o que os números 
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dizem constitui um afastamento da objetividade, 
alguns países assumem progressivamente que os 
INE não se devem abster de apresentar palavras 
interpretativas dos dados publicados, ou seja, de 
apresentarem um contexto para os dados divulgados, 
se não estão a dar a outros, não imparciais, a 
oportunidade de apresentarem sua versão “preferida” 
dos acontecimentos.

7.10- A proteção rigorosa da confidencialidade 
dos dados estatísticos individuais coletados para 
a produção das estatísticas oficiais, sob pena de 
aplicação de multas aos infratores, podendo na 
Alemanha e no Canadá ser também prisão, sen-
do neste obrigatório cada funcionário assinar uma 
declaração de compromisso de sigilo dos dados 
estatísticos individuais a que fica obrigado.

7.11- Não ser aceitável invocar segredos profissio-
nais setoriais para impedir ou dificultar o acesso a 
dados administrativos para fins estatísticos oficiais 
posto que o segredo estatístico protege valores 
da mesma natureza, só permitindo a utilização 
dos dados individuais para produzir estatísticas 
oficiais, que é um fim transparente na proteção dos 
interesses dos respectivos titulares, sejam pessoas 
naturais ou jurídicas.

7.12- A minimização, tecnicamente possível, da 
carga estatística oficial imposta aos informantes.

7.13- O poder de acesso dos INE a dados adminis-
trativos, incluindo dados pessoais6, para fins estatís-
ticos oficiais, pertença da Administração Pública, de 
instituições de direito privado que administrem servi-
ços públicos e de empresas públicas, bem como o 
poder de participarem na concepção dos respectivos 
formulários administrativos e registros de suporte, 
como alternativa às pesquisas clássicas, diminuindo 
os custos da produção das estatísticas oficiais e mi-
nimizando a carga estatística sobre os informantes.

6  Qualquer informação, de qualquer natureza e independentemente 
de seu suporte, incluindo som e imagem, relativa a uma pessoa 
natural identificada ou identificável (titular dos dados)

7.14- O entendimento de que os INE, ao contrário 
dos organismos públicos que podem angariar a 
maioria das suas receitas orçamentárias através de 
vendas de produtos ou de serviços prestados, de-
pendem, e com toda a probabilidade vão continuar 
a depender, do apoio direto do Estado.

7.15- O entendimento de que os INE devem assu-
mir algumas funções que ultrapassam os limites 
clássicos dos trabalhos estatísticos, como estudos 
e projeções, tanto no domínio demográfico como 
nos domínios econômico e social, bem como a 
construção de modelos econométricos.

7.16- A existência dum Conselho de Estatística para 
coordenar o SEN, composto por representantes dos 
produtores e dos usuários públicos e privados das 
estatísticas oficiais, dos fornecedores dos dados 
primários, e do meio acadêmico, atribuindo-lhe 
competências consultivas e deliberativas sobre a 
atividade do SEN, como o planejamento estratégico 
e a coordenação técnica e de objetivos através da 
aprovação de instrumentos técnicos de coordena-
ção estatística como classificações, conceitos e 
definições estatísticas, de utilização imperativa pelos 
produtores das estatísticas oficiais, podendo propor 
o alargamento desta imperatividade à Administração 
Pública para maximizar o aproveitamento dos dados 
administrativos para fins estatísticos oficiais.

7.17- O reconhecimento que os fatores institucionais 
e organizacionais influenciam muito a eficiência e 
a credibilidade dos INE, em que as questões mais 
relevantes se relacionam com a independência pro-
fissional, mandato para coleta de dados, adequa-
ção dos recursos, compromisso com a qualidade, 
confidencialidade, imparcialidade, objetividade e 
transparência da informação estatística, levando 
à adoção de Códigos de Conduta das Estatísticas 
Oficiais como um enunciado de valores dos INE, 
de seu papel, de suas responsabilidades, das obri-
gações de seus servidores e das restrições sobre 
suas atividades.
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4.2- Pelas Questões-CHAVE Objecto da 
ANÁLISE COMPARADA

As disposições transcritas para cada país7 não são 
a totalidade das respectivas legislações, mas só as 
que se consideram mais pertinentes e relevantes.

1- ModeLo de sisteMa estatístico nacionaL no PLano 
FuncionaL

Há vários modelos organizativos dos Sistemas 
Estatísticos Nacionais no plano funcional, ou seja, 
da repartição da competência de produção das 
estatísticas oficiais.

ModeLo centraLizado, tendo o INE a compe-
tência para a produção das estatísticas oficiais:

Brasil e Canadá.

ModeLo de Pendor descentraLizado, tendo o 
INE e outros serviços públicos a competência:

Alemanha: Instituto Federal de Estatística em 
consulta com os Institutos de Estatística dos 
Länder.

Argentina: Integram o Sistema Estatístico Nacional:

a) O Instituto Nacional de Estatística e Censos 
(INEC);

b) Os organismos centrais de estatística: i) Serviços 
estatísticos dos Ministérios e Secretarias de Estado; 
ii) Serviços estatísticos dos Comandos-Chefe das 
Forças Armadas; iii) Serviços estatísticos de organis-
mos descentralizados da Administração Nacional; 
iv) Serviços estatísticos das Empresas do Estado;

c) Os organismos periféricos de estatística: i) Servi-
ços estatísticos dos governos provinciais; ii) Serviços 
estatísticos dos governos municipais; iii) Serviços 
estatísticos das repartições autárquicas e descen-
tralizadas, provinciais e municipais; iv) Serviços 
estatísticos das empresas provinciais e municipais; 
v) Serviços estatísticos dos entes interprovinciais.

7  Para as legislações obtidas em língua estrangeira a tradução é da 
responsabilidade do autor

O INEC dirige o processo conducente à execução, 
em tempo e forma, das tarefas contidas no Progra-
ma Anual de Estatísticas e Censos, para cujo efeito:

i) Distribui as áreas de competência em matéria de 
estatística, censos e pesquisas entre os serviços 
integrantes do Sistema Estatístico Nacional;

ii) Prepara e estabelece os métodos, normas téc-
nicas, procedimentos, definições, classificações, 
códigos, questionários e instruções, fórmulas, 
cartografia e demais exigências metodológicas 
a observar no processo destinado à coleta, pro-
cessamento, apresentação, elaboração e análise 
das estatísticas permanentes, dos censos e das 
pesquisas especiais;

iii) Fixa o calendário para a sua realização;

iv) Coordena e controla as tarefas cometidas aos 
serviços estatísticos centrais e periféricos, sujei-
tando-se ao princípio da centralização normativa e 
descentralização executiva;

v) Analisa os resultados obtidos pelos serviços es-
tatísticos, aprovando-os ou ordenando sua revisão.

Áustria: INE, mas sendo possível que agências 
Federais sejam autorizadas por um diploma legal 
a coletar dados para a compilação de estatísticas.

México: Subsistemas Nacionais de Informação e 
Instituto Nacional de Estatística e Geografia.

Portugal: INE, Banco de Portugal, Serviços de Es-
tatística das Regiões Autônomas dos Açores e da 
Madeira que funcionam como Delegações do INE 
para as estatísticas de âmbito nacional, e as entida-
des públicas em quem o INE delegue competências 
estatísticas oficiais.

2- Órgãos do sisteMa estatístico nacionaL (sen)

Exceto a Áustria e o Canadá em que só há o INE, 
nos outros países há também outros órgãos.

Brasil: Integram o SEN todos os órgãos e entida-
des da Administração Pública direta e indireta, de 
âmbito federal, estadual ou municipal, e entidades 
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de natureza privada, que exerçam atividades esta-
tísticas e para isso recebam subvenção ou auxílio 
dos cofres públicos.

Alemanha: Integram o SEN: Instituto Federal de 
Estatística, Institutos de Estatística dos Länder e 
Comitê Consultivo de Estatística.

Argentina: Integram o SEN:

a) O Instituto Nacional de Estatística e Censos;

b) Os organismos centrais de estatística: i) Serviços 
estatísticos dos Ministérios e Secretarias de Estado; 
ii) Serviços estatísticos dos Comandos-Chefes das 
Forças Armadas; iii) Serviços estatísticos de organis-
mos descentralizados da Administração Nacional; 
iv) Serviços estatísticos das Empresas do Estado;

c) Os organismos periféricos de estatística: i) Servi-
ços estatísticos dos governos provinciais; ii) Serviços 
estatísticos dos governos municipais; iii) Serviços 
estatísticos das repartições autárquicas e descen-
tralizadas, provinciais e municipais; iv) Serviços 
estatísticos das empresas provinciais e municipais; 
v) Serviços estatísticos dos entes interprovinciais.

México: O Sistema Nacional de Informação Esta-
tística e Geográfica integra: Conselho Consultivo 
Nacional; Subsistemas Nacionais de Informação; e 
Instituto Nacional de Estatística e Geografia.

Portugal: Integram o SEN: Conselho Superior de 
Estatística, INE, Banco de Portugal e Serviços Re-
gionais de Estatística das Regiões Autônomas dos 
Açores e da Madeira.

3- coMPosição do conseLho de estatística

Alemanha, Áustria, México, Portugal e Reino 
Unido têm um Conselho de Estatística integrando, 
em termos gerais, representantes de: INE, Minis-
térios, Banco Central, Associações Empresariais, 
Associações Sindicais, Associações Profissionais, 
Associações de Ambientalistas, Associações de 
Consumidores e da Comunidade Científica, e na 
Alemanha também um representante do Eurostat, 

procurando uma representatividade equilibrada do 
setor público e do setor privado.

4- coMPetências do conseLho de estatística

Alemanha: O Comitê Consultivo de Estatística tem 
funções de aconselhamento do Instituto Federal de 
Estatística em questões fundamentais.

Áustria: Enquanto órgão do INE, compete:

a) Preparar um relatório anual para o INE;

b) Emitir recomendações sobre: o desenho de da-
dos administrativos, na medida em que possa ser 
útil para fins estatísticos; a coordenação de Minis-
térios Federais e Organismos Estatísticos Federais 
em matérias estatísticas para o Governo Federal e 
a União Europeia (EU);

c) Emitir parecer sobre: projetos de regulamentos 
sobre certas estatísticas e seus planos de implemen-
tação; projetos de regulamentos sobre pesquisas 
à população; projetos de diretivas da UE pedindo 
Estatísticas Comunitárias a serem compiladas e 
pesquisas estatísticas a realizar.

México: O Conselho Consultivo Nacional deverá: 
opinar sobre os projetos dos programas a que se 
refere o artigo 9º desta Lei; propor os temas, a in-
formação e os indicadores que a Junta de Governo 
(do Instituto Nacional de Estatística e Geografia) 
determine que deverão ser considerados de in-
teresse nacional; propor a necessidade de criar 
os Subsistemas Nacionais de Informação; opinar 
sobre os demais assuntos que a Junta de Governo 
submeta à sua consideração.

Portugal: O Conselho Superior de Estatística (CSE) 
tem as seguintes competências:

a) Definir e aprovar as linhas gerais da atividade 
estatística oficial e respectivas prioridades;

b) Definir anualmente as operações estatísticas 
oficiais de âmbito nacional e as de interesse exclu-
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sivo das Regiões Autônomas, sob proposta das 
autoridades estatísticas;

c) Aprovar instrumentos técnicos de coordenação 
estatística, de aplicação obrigatória na produção de 
estatísticas oficiais, e promover o respectivo conhe-
cimento, publicitação e utilização, podendo propor 
ao Governo a extensão desta utilização imperativa 
à Administração Pública;

d) Aprovar e regulamentar normas de registro prévio 
de questionários estatísticos das autoridades esta-
tísticas e de outros suportes de coleta de dados que 
podem ser utilizados para fins estatísticos;

e) Decidir sobre as propostas de libertação de da-
dos sujeitos a segredo estatístico, de acordo com 
o disposto nos nos 5 a 8 do artigo 6º8;

f) Zelar pelo cumprimento do princípio do segredo 
estatístico junto das entidades solicitantes de infor-
mação confidencial, podendo realizar auditorias e 
outras ações de fiscalização do cumprimento das 
suas deliberações, bem como pelo cumprimento dos 

8  5. Os dados estatísticos individuais respeitantes a pessoas natu-
rais não podem ser cedidos, salvo se o seu titular tiver dado o seu 
consentimento expresso ou mediante autorização do Conselho 
Superior de Estatística (CSE), que delibera caso a caso, sobre 
pedidos devidamente fundamentados, quando estejam em causa 
ponderosas razões de saúde pública, desde que anonimizados e 
utilizados exclusivamente para fins estatísticos, sob compromisso 
expresso de absoluto sigilo em relação aos dados fornecidos. 6. 
Os dados estatísticos individuais respeitantes a pessoas jurídicas 
não podem ser cedidos, salvo se os respectivos representantes 
tiverem dado o seu consentimento expresso ou mediante auto-
rização do CSE, que delibera caso a caso, sobre pedidos devi-
damente fundamentados, quando estejam em causa ponderosas 
razões de saúde pública, planejamento e coordenação econô-
mica, relações econômicas externas ou proteção do ambiente e 
desde que sejam utilizados exclusivamente para fins estatísticos, 
sob compromisso expresso de absoluto sigilo em relação aos 
dados fornecidos. 7. Fora dos casos previstos nos números an-
teriores, os dados estatísticos individuais sobre pessoas naturais 
e jurídicas só podem ser cedidos para fins científicos, sob forma 
anonimizada, mediante o estabelecimento de acordo entre a au-
toridade estatística cedente e a entidade solicitante, no qual são 
definidas as medidas técnicas e organizativas necessárias para 
assegurar a proteção dos dados confidenciais e evitar qualquer 
risco de divulgação ilícita ou de utilização para outros fins quando 
da divulgação dos resultados. 8. São considerados como visando 
fins científicos, os pedidos de cedência de dados efetuados no 
âmbito de um concreto projeto científico, por investigadores de 
universidades ou de outras instituições de ensino superior legal-
mente reconhecidas e organizações, instituições ou departamen-
tos de investigação científica reconhecidos pelos competentes 
serviços.

restantes princípios fundamentais do SEN, formu-
lando recomendações sobre as medidas a adotar;

g) Apreciar o plano e o orçamento da atividade 
estatística das autoridades estatísticas, bem como 
o respectivo relatório de execução;

h) Formular recomendações sobre definição de me-
todologias, conceitos e nomenclaturas estatísticas 
para aproveitar atos administrativos para produzir 
estatísticas oficiais e zelar por sua aplicação;

i) Pronunciar-se sobre as propostas de delegação 
de competências do INE noutras entidades para 
a produção e difusão de estatísticas oficiais, para 
efeitos do previsto no artigo 249;

j) Definir as estatísticas oficiais associadas à pres-
tação de serviço público;

k) Participar às autoridades estatísticas competen-
tes, para instrução e eventual aplicação de sanções, 
os fatos susceptíveis de constituir contra-ordenação 
nos termos do artigo 2610, que cheguem ao conhe-
cimento do CSE por força de suas funções, nome-
adamente o disposto em f);

l) Aprovar o seu regulamento interno.

9  1. O conselho diretivo do INE pode delegar em órgãos de outras 
entidades as competências necessárias para a produção e divul-
gação de estatísticas oficiais. 2. O exercício das competências 
delegadas nos termos do nº anterior é efetuado sob a exclusiva 
orientação técnica do INE. 3. Os termos e condições da delega-
ção de competências são publicados no Diário da República, 
após homologação do membro do Governo que supervisione 
o INE e do membro do Governo competente em razão da ma-
téria. 4. Nos casos em que a delegação incida sobre áreas em 
que as Regiões Autônomas possuam competências próprias, os 
Serviços Regionais de Estatística exercem as funções de entida-
de delegada, podendo o INE, em articulação com estes delegar 
competências noutros serviços regionais

10  1. Constitui contra-ordenação muito grave a violação do segredo 
estatístico, salvo o disposto no artigo 32 da presente lei. 2. Cons-
titui contra-ordenação grave, sempre que haja obrigatoriedade de 
fornecer informações, qualquer um dos seguintes comportamen-
tos: a) A falta de resposta às pesquisas no prazo fixado pela auto-
ridade estatística; b) A resposta às pesquisas que reiteradamente 
seja inexata e insuficiente; c) A recusa no envio da informação às 
autoridades estatísticas; d) A resposta às pesquisas que induza 
em erro; e) O fornecimento de informação em moldes diversos 
dos que forem legal ou regulamentarmente definidos. 3. A negli-
gência é punível.
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5- noMeação do Presidente do instituto nacionaL 
de estatística

Pelo Chefe do Estado por proposta do Ministro do 
Planejamento, Orçamento e Gestão: Brasil.

Pelo Chefe do Estado por proposta do Governo: 
Alemanha.

Pelo Chefe do Estado por proposta do Primeiro-
Ministro: Canadá.

Pelo Chefe de Estado com a aprovação da Câmara 
de Senadores: México.

Pelo Governo: Argentina.

Pelo Primeiro-Ministro: Áustria.

Por despacho conjunto do Primeiro-Ministro e do 
Ministro de supervisão do INE por proposta deste: 
Portugal11.

6- coMPetências do Presidente do instituto 

nacionaL de estatística

A lei do SEN da Alemanha não dispõe sobre as 
competências do presidente do INE, e quanto aos 
outros países verifica-se:

Brasil: Ao presidente da Fundação IBGE incumbe 
exercer a direção superior da Fundação e, espe-
cialmente:

a) Cumprir e fazer cumprir as normas legais e esta-
tutárias, as instruções emanadas do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e as delibera-
ções dos Conselhos Técnico, Curador e Diretor;

b) Representar a Fundação IBGE, judicial e extra-
judicialmente;

c) Encaminhar ao Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão, ouvido o Conselho Técnico: As 
propostas do orçamento-programa e da programa-

11  Nos termos da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, Lei Quadro dos 
Institutos Públicos.

ção financeira da Fundação IBGE; e Os planos de 
trabalho anuais e plurianuais da Fundação IBGE;

d) Autorizar operações financeiras e, após pronun-
ciamento do Conselho Curador, empréstimos a 
serem contraídos pela Fundação IBGE;

e) Convocar e presidir as reuniões nacionais previs-
tas no inciso I do artigo 2º;

f) Submeter ao Conselho Curador os balancetes 
periódicos, o balanço e a prestação anual de contas, 
para encaminhamento ao Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão;

g) Submeter ao Conselho Curador as propostas de 
aquisição, oneração e alienação de bens imóveis e 
aceitação de doações;

h) Submeter ao Conselho Curador e ao Conselho 
Técnico as matérias que lhes competirem; e

i) Autorizar abertura de sindicância e instaurar 
processo administrativo disciplinar no âmbito da 
Fundação.

Ao presidente é facultado delegar competências e 
avocar toda e qualquer competência atribuída às uni-
dades integrantes da estrutura organizacional da Fun-
dação IBGE, à exceção das dos órgãos colegiados.

Argentina: O Diretor do Instituto Nacional de Esta-
tística e Censos (INDEC) tem o nível hierárquico de 
Subsecretário de Estado e os seguintes deveres e 
atribuições:

a) Cumprir e fazer cumprir a Lei nº 17.622, seu re-
gulamento e normas internas do INDEC.

b) Exercer a direção administrativa e técnica do 
organismo.

c) Representar legalmente o INDEC em todos seus 
atos e contratos.

d) Elaborar o projeto do Programa Anual de Esta-
tística e Censos.
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e) Elaborar o projeto de orçamento anual de despe-
sas e recursos do INDEC.

f) Obter das autoridades nacionais, provinciais e 
municipais a adoção de medidas conducentes à 
melhoria e ampliação de seus serviços estatísticos 
e à provisão de fundos que assegurem a normal 
execução das tarefas.

g) Presidir aos júris de concursos de admissão e/
ou promoção.

h) Controlar: i) A nomeação e promoção do pessoal 
técnico; ii) A designação do pessoal técnico e ad-
ministrativo; iii) A contratação de peritos nacionais 
ou estrangeiros para realizar estudos, investiga-
ções ou tarefas estatísticas; iv) A contratação de 
pessoal para tarefas extraordinárias, especiais ou 
transitórias, fixando as condições de trabalho e sua 
retribuição de acordo com as disposições adminis-
trativas vigentes.

i) Elaborar o regulamento de Bolsas de Estudo.

j) Sancionar os transgressores da Lei nº 17.622 e 
sua regulamentação.

k) Convocar reuniões com integrantes do SEN quan-
do o considere necessário.

l) Fixar o plano de publicações não periódicas con-
forme o Programa Anual de Estatísticas e Censos.

m) Fixar os calendários das operações a realizar na 
oportunidade de cada censo.

n) Promover a celebração de acordos estatísticos 
com organismos estrangeiros e internacionais.

ñ) Exercer qualquer outra função para o cumprimen-
to da Lei nº 17.622 e sua regulamentação.

Áustria: O INE tem 2 Diretores-Gerais (DG), um 
de Estatística e outro de Finanças, cabendo ao 
primeiro a gestão das competências do INE no 
plano técnico e oficial, e de todas as matérias de 
natureza científica e metodológica; e cabendo ao 

segundo a gestão do funcionamento do INE e o 
sistema contábil e de controlo interno para satis-
fazer as necessidades do INE, devendo os dois 
DG estar de acordo nas seguintes matérias: de-
senvolvimento e alterações da organização interna 
do INE; implementação de medidas de recursos 
humanos; nomeação do pessoal superior e dos 
estatísticos oficiais; introdução de programas de 
desenvolvimento e treinamento do pessoal.

Canadá: Sob a direção do Ministro de supervisão, 
o Presidente do INE tem como competências: Emitir 
pareceres sobre assuntos relativos aos programas 
estatísticos dos departamentos ministeriais e dos 
organismos federais e deliberar com eles para este 
fim;

Velar pela aplicação da presente lei, dirigir as ope-
rações do INE e controlar a gestão do pessoal;

Em cada exercício, apresentar ao Ministro de su-
pervisão um relatório sobre os trabalhos do INE 
no ano anterior, o qual é incluído no relatório anual 
apresentado pelo Ministro ao Parlamento.

México: O presidente do Instituto Nacional de 
Estatística e Geografia (INEG) tem as atribuições:

I. A administração do INEG, sua representação legal 
e o exercício de suas funções, sem prejuízo das 
atribuições que a Lei confere à Junta de Governo 
[do INEG];

II. Executar os acordos da Junta de Governo (JG);

III. Dar a conhecer aos Poderes da União e ao 
público em geral o calendário de publicação de In-
formação de Interesse Nacional uma vez aprovado 
pela JG;

IV. Aplicar as políticas para administrar os recursos 
humanos, financeiros e materiais do INEG, de acor-
do com seus programas e objetivos;

V. As demais que resultem desta Lei e de outras 
disposições legais aplicáveis.
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Para melhor organização do trabalho, o presidente 
do INEG pode, sem prejuízo de seu exercício direto, 
delegar suas atribuições num vice-presidente da JG 
ou servidor público subalterno.

Portugal: O conselho diretivo do INE é composto 
por um presidente e dois vogais.

Sem prejuízo das competências que lhe sejam 
conferidas por lei ou que nele sejam delegadas 
ou subdelegadas, compete ao conselho diretivo, 
presidido pelo Presidente do INE:

a) Realizar pesquisas, recenseamentos e outras 
operações estatísticas;

b) Aceder, para fins exclusivamente estatísticos, à 
informação individualizada relativa às cooperativas, 
às pessoas jurídicas públicas e privadas, designa-
damente as instituições de crédito e outros agentes 
econômicos, e aos empresários em nome individu-
al, coletada no quadro da sua missão por toda a 
administração pública ou por instituições de direito 
privado que tenham como atribuição a gestão dum 
serviço público;

c) Aceder, constituir e gerir ficheiros de informação 
geográfica para suporte à produção e difusão da 
informação estatística georreferenciada;

d) Criar, centralizar e gerir diretórios de unidades 
estatísticas;

e) Participar na concepção dos suportes dos dados 
administrativos que possam vir a ser usados para 
efeitos estatísticos, de modo a assegurar, sempre 
que possível, a adoção das definições, conceitos e 
nomenclaturas estatísticas aprovadas pelo Conse-
lho Superior de Estatística (CSE);

f) Realizar o registro prévio dos questionários, inde-
pendentemente do respectivo suporte, a utilizar na 
produção das estatísticas oficiais;

g) Garantir que entidades com delegação de com-
petências e os Serviços Regionais de Estatística 

das Regiões Autônomas, aplicam, nas operações 
estatísticas que realizam, as metodologias, concei-
tos, classificações e variáveis aprovadas pelo CSE;

h) Certificar a qualidade das estatísticas produzidas 
pelas entidades referidas na alínea anterior;

i) Apoiar científica e metodologicamente a produção 
estatística no âmbito do SEN;

j) Aplicar as multas decorrentes dos processos de 
contra-ordenação estatística;

k) Realizar estudos e análises de natureza demo-
gráfica, social, econômica, ambiental, científica e 
tecnológica;

l) Promover a formação de quadros do SEN em 
conjunto com instituições do ensino superior;

m) Submeter à aprovação do Primeiro-Ministro a 
criação e encerramento das delegações do INE, ou 
qualquer outra forma de representação em território 
nacional;

n) Estabelecer relações de cooperação no âm-
bito das suas atribuições com outras entidades 
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, 
nomeadamente com os países de língua oficial 
portuguesa.

O conselho diretivo pode delegar competências num 
ou mais dos seus membros ou em trabalhadores do 
INE, com faculdade de subdelegação.

7- suPervisão do instituto nacionaL 
de estatística

PriMeiro-Ministro: Áustria e Portugal, tendo neste 
delegado no Ministro da Presidência do Conselho 
de Ministros.

uM Ministro: Brasil: Ministro do Planejamento, Or-
çamento e Gestão; Alemanha: Ministro do Interior; 
Canadá: Ministro membro do Conselho Privado da 
Rainha para o Canadá encarregado pelo Governa-
dor-Geral da aplicação da Lei Estatística.
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outra entidade: Argentina: Secretaria do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento.

8- coMPetências do instituto nacionaL 
de estatística

Brasil: Ao IBGE compete zelar pelo bom funcio-
namento do Sistema Estatístico Nacional (SEN), 
cabendo-lhe para isso:

1. Promover reuniões nacionais, com a participação 
de representantes dos Ministérios, dos Governos 
Estaduais, de entidades da administração pública in-
direta, de entidades privadas, produtores ou usuários 
de informações estatísticas com vistas à discussão 
de programas de trabalhos e assuntos técnicos;

2. Apreciar o programa anual das atividades especí-
ficas de cada um dos órgãos e entidades integrantes 
do Sistema, de acordo com instruções expedidas 
na forma do item 7 deste artigo;

3. Prestar assistência aos órgãos e entidades inte-
grantes do SEN, a fim de que as atividades estatís-
ticas exercidas com o objetivo referido no artigo 1º 
se revistam dos indispensáveis requisitos técnicos 
e possam servir, de forma adequada, às finalida-
des a que se destinam, garantindo a mais eficiente 
utilização dos recursos humanos e materiais do 
referido Sistema;

4. Acompanhar a elaboração da proposta orçamen-
tária da União, em relação aos projetos dos diversos 
órgãos e entidades integrantes do SEN;

5. Orientar os órgãos e entidades integrantes do 
SEN na atualização profissional dos seus técnicos, 
de acordo com as necessidades do Sistema e em 
consonância com os interesses próprios de cada 
órgão ou entidade;

6. Fazer-se representar junto às entidades públicas 
e privadas a que tiver sido delegada a produção de 
informações, na forma prevista no artigo 8º da Lei 
nº 5.878, de 11/mai/1973;

7. Expedir instruções e normas operacionais.

A Fundação IBGE tem como missão retratar o Brasil, 
com informações necessárias ao conhecimento da 
sua realidade e ao exercício da cidadania, por meio 
da produção, análise, pesquisa e disseminação de 
informações de natureza estatística – demográfica 
e sócio-econômica, e geocientífica – geográfica, 
cartográfica, geodésica e ambiental, e, ainda:

a) Propor a revisão periódica do Plano Geral de 
Informações Estatísticas e Geográficas (PGIEG), 
criado pela Lei nº 5.878, de 1973, após consulta à 
sociedade por meio da promoção das Conferên-
cias Nacionais de Estatística e de Geociências, a 
serem realizadas em intervalos não superiores a 
5 anos;

b) Atuar nos Planos Geodésico Fundamental e Car-
tográfico Básico, criados pelo Decreto-Lei nº 243, 
de 28/fev/1967, e no SEN, mediante a produção 
de informações e a coordenação das atividades 
técnicas, em consonância com o PGIEG, sob sua 
responsabilidade, instituído pela Lei nº 5.878, de 
1973, e aprovado pelo Decreto nº 74.084, de 20/
mai/1974;

c) Acompanhar a elaboração da proposta orçamen-
tária da União referente ao previsto no PGIEG;

d) Manter cursos de pósgraduação, de gradua-
ção e de treinamento profissional, desde que em 
áreas correspondentes àquelas de competência 
da Fundação IBGE e afins, observada a legislação 
educacional vigente; e

e) Firmar acordos e outros ajustes, em áreas de sua 
competência e afins à sua missão institucional, a 
título gratuito ou oneroso, com entidades públicas 
ou privadas, preservadas, na produção e uso das 
informações, as concepções básicas estabelecidas, 
as normas técnicas e operacionais expedidas e o 
sigilo previsto em lei.
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Alemanha: Compilar estatísticas de outros países, 
das Comunidades Europeias e de organizações in-
ternacionais, e publicar e apresentar os respectivos 
resultados para fins gerais.

Argentina: São funções do Instituto Nacional de 
Estatística e Censos:

a) Planejar, promover e coordenar as tarefas dos 
organismos que integram o SEN;

b) Elaborar o programa anual das estatísticas e cen-
sos nacionais, com o correspondente orçamento por 
programa, baseando-se especialmente nas necessi-
dades de informação formuladas pelas Secretarias 
dos Conselhos Nacionais de Desenvolvimento e de 
Segurança, sem prejuízo de ter em conta os reque-
rimentos que possam apresentar outras entidades 
públicas e privadas;

c) Estabelecer as normas metodológicas e os pro-
gramas de execução das estatísticas incluídas no 
programa anual;

d) Distribuir entre os organismos que integram 
o SEN as tarefas detalhadas no programa anual 
de estatística e censos nacionais, assim como os 
fundos necessários para sua execução, quando 
corresponder;

e) Promover a criação de novos serviços estatísticos 
no território nacional;

f) Promover a adequada difusão de toda a informa-
ção estatística nos Ministérios, Comandos-Chefes, 
Secretarias de Estado, Governos provinciais e 
municipais, organizações públicas e privadas e 
população em geral;

g) Realizar investigações de caráter metodológico 
e estatístico, tendentes a elevar o nível técnico e 
científico do SEN;

h) Celebrar acordos ou convênios de caráter estatís-
tico, com entidades públicas e privadas e promovê-
los com organismos estrangeiros e internacionais;

i) Realizar cursos de capacitação técnica estatística, 
com a colaboração de organismos internacionais, 
nacionais e privados, e outorgar bolsas de estudo 
para capacitar o pessoal, com o objetivo de aper-
feiçoar o nível técnico e científico do SEN;

j) Enviar delegados aos congressos, conferências 
e reuniões nacionais e internacionais, que tenham 
por objeto o tratamento de questões estatísticas;

k) Organizar um centro de intercâmbio e inter-
pretação de informações estatísticas nacionais e 
internacionais;

l) Realizar conferências, congressos e reuniões 
estatísticas nacionais;

m) Elaborar as estatísticas que considere conve-
niente sem afetar o principio de descentralização 
executiva estabelecido no inciso d).

Áustria: a) Fornecer gratuitamente pareceres téc-
nicos sobre projetos de regulamentos preparados 
pelos Ministérios Federais que possam ter uma 
incidência sobre as Estatísticas Federais; Cooperar 
com os organismos e instituições estatísticas da 
União Européia e de organizações internacionais.

México: O Instituto Nacional de Estatística e Geo-
grafia (INEG), na sua qualidade de unidade central 
coordenadora do Sistema Nacional de Informação 
Estatística e Geográfica (SNIEG), tem as funções 
seguintes:

I. Normativizar e coordenar o SNIEG, assim como 
fomentar as ações que permitam manter sua ope-
ração eficiente;

II. Normativizar e coordenar as atividades que levem 
a cabo as Unidades, tomando em conta os padrões 
nacionais e internacionais, assim como as melhores 
práticas na matéria;

III. Solicitar às Unidades informação relativa a suas 
Atividades para integração dos anteprojetos dos 
programas Estratégico do SNIEG, Nacional de 
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Estatística e Geografia, e Anual de Estatística e 
Geografia;

IV. Solicitar às Unidades a Informação que estas 
tenham obtido no âmbito das respectivas compe-
tências e seja necessária para o SNIEG.

O INEG deverá elaborar e submeter à consideração 
do Comitê Executivo correspondente, as normas 
técnicas e as metodologias que sejam necessárias 
para realizar as Atividades Estatísticas e Geográficas 
de alguma matéria ou setor, quando a Unidade que 
corresponda não as proponha oportunamente ou 
estas não tomem em conta os padrões nacionais 
e internacionais ou, sendo o caso, as melhores 
práticas na matéria.

O INEG regulará, mediante expedição de disposi-
ções de caráter geral, a coleta, processamento e 
publicação da Informação, para o devido funciona-
mento do SNIEG ou autorizará as que utilizem as 
Unidades para tais efeitos, e vigiará o cumprimento 
dessas disposições.

Para garantir homogeneidade e comparação da 
Informação, o INEG deverá promover o uso de defi-
nições, classificações, nomenclaturas, abreviaturas, 
identificadores, diretórios, símbolos, delimitações 
geográficas e demais elementos que para estes 
fins sejam indispensáveis desde a recolha e pro-
cessamento da informação, até sua apresentação 
e publicação.

O INEG tem as seguintes competências exclusivas: 
i. Realizar os censos nacionais; ii. Integrar o siste-
ma de contas nacionais; e iii. Elaborar os índices 
nacionais de preços seguintes: a) Índice Nacional 
de Preços no Consumidor, e b) Índice Nacional de 
Preços no Produtor.

As denominações censo nacional ou contas nacio-
nais não poderão ser empregadas no nome nem na 
propaganda de registros, pesquisas ou enumera-
ções distintas das que pratique o INEG.

O INEG poderá produzir qualquer outra Informação 
de Interesse Nacional quando o determine a Junta 
de Governo, sujeito à disponibilidade orçamentária 
com que conte.

O INEG promoverá a adoção de métodos e nor-
mas técnicas na captação dos dados objeto de 
registro, em coordenação com as autoridades a 
quem compita administrar diretórios de pessoas 
naturais ou jurídicas, cadastros, registros públicos 
da propriedade e do comércio, padrões, inventários 
e demais registros administrativos que permitam 
obter Informação.

Para o desenvolvimento das Atividades Estatísticas e 
Geográficas colaborarão com o INEG: i. Os poderes 
Executivo, Legislativo e Judicial da Federação e das 
entidades federativas; ii. Os organismos constitu-
cionais autônomos; iii. As autoridades municipais; 
iv. As Unidades do Estado; v. As instituições, agru-
pamentos ou organizações sociais e privadas, e vi. 
Os particulares.

Precedendo cumprimento das formalidades le-
gais e administrativas correspondentes e acordo 
favorável de sua Junta de Governo (JG), o INEG 
deverá dar o apoio que lhe solicitem: i. O Executivo 
Federal e o Senado da República em matéria de 
tratados, convênios ou acordos internacionais, 
quando se estabeleçam direitos e obrigações em 
matéria de Informação, assim como aqueles que 
versem sobre limites do território nacional; e ii. 
O Executivo Federal en caso de que se requeira 
Informação para prevenir e, sendo caso disso, 
atender emergências ou catástrofes originadas 
por desastres naturais.

Precedendo cumprimento das formalidades legais 
e administrativas correspondentes e do acordo fa-
vorável de sua JG, o INEG poderá dar o apoio que 
lhe solicitem: i. Os poderes Legislativo e Judicial 
federais e legislativos das entidades federativas, 
na definição de limites estatais e municipais, assim 
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como assessorar e apoiar esses poderes na identifi-
cação física de tais limites; ii. O Congresso da União, 
os governos dos Estados, o Distrito Federal, assim 
como as autoridades competentes para o levanta-
mento geodésico e realizar o registro dos limites ter-
ritoriais, conforme as disposições aplicáveis; e iii. As 
autoridades locais, para organizar os cadastros dos 
municípios e para realizar o levantamento geodésico 
dos limites aceites ou reconhecidos dos estados.

Portugal: O INE, enquanto órgão central de pro-
dução e difusão de estatísticas oficiais, assegura 
a supervisão e coordenação técnico-científica do 
Sistema Estatístico Nacional.

O conselho diretivo do INE pode delegar em órgãos 
de outras entidades as competências necessárias 
para a produção e divulgação de estatísticas oficiais, 
sendo o exercício das competências delegadas 
efetuado sob a exclusiva orientação técnica do INE.

Os termos e condições da delegação de competên-
cias são publicados no Diário da República, após 
homologação do membro do Governo que supervi-
sione o INE, e do membro do Governo competente 
em razão da matéria.

No Decreto-Lei sobre a reestruturação do INE apa-
recem ainda as seguintes competências:

1. O INE tem por missão produzir e divulgar a infor-
mação estatística oficial, promovendo a coordena-
ção, o desenvolvimento e a divulgação da atividade 
estatística nacional.

2. São atribuições do INE:

a) Produzir informação estatística oficial, com o 
objetivo de apoiar a tomada de decisão pública, 
privada, individual e coletiva, bem como a investi-
gação científica;

b) Elaborar as Contas Nacionais Portuguesas, em 
articulação com as demais entidades competentes, 
assegurando o cumprimento das obrigações nacio-
nais no quadro do Sistema Estatístico Europeu (SEE);

c) Divulgar, de forma acessível, a informação esta-
tística produzida;

d) Coordenar e exercer a supervisão técnico-
científica e metodológica das estatísticas oficiais 
produzidas pelas entidades com delegação de 
competências e dos Serviços Regionais de Estatís-
tica das Regiões Autônomas;

e) Cooperar com as entidades nacionais e com 
organismos de outros Estados, da União Europeia 
e das organizações internacionais, na área da infor-
mação estatística.

3. Sem prejuízo do disposto no nº anterior, o INE 
pode produzir e difundir outra informação de natu-
reza estatística que permita satisfazer as necessi-
dades dos usuários, públicos ou privados.

4. O INE, na qualidade de autoridade estatística 
nacional, faz parte integrante do SEE.

5. O INE, no exercício da sua atividade na qualidade 
de autoridade estatística, pode exigir a prestação de 
informações, com caráter obrigatório e gratuito, nos 
termos da lei do SEN.

9- PrincíPios orientadores do sisteMa estatístico 
nacionaL - gLobaL

é a seguinte a situação quanto aos princípios orien-
tadores do Sistema Estatístico Nacional:

Brasil: Autoridade Estatística, Segredo Estatístico 
e Cooperação.

Alemanha: Neutralidade, Objetividade, Indepen-
dência Científica, Autoridade Estatística, Segredo 
Estatístico.

Argentina: Autoridade Estatística e Segredo Esta-
tístico.

Áustria: Objetividade, Imparcialidade, Minimização 
da Carga sobre os Inquiridos, Confiança, Relevân-
cia, Custo-Eficiência, Transparência, Acessibilidade, 
Autoridade Estatística e Segredo Estatístico.
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Canadá: Independência, Qualidade, Acessibilidade, 
Pontualidade, Fiabilidade e Segredo Estatístico.

México: Acessibilidade, Transparência, Objetivida-
de e Independência.

Portugal: Autoridade Estatística, Independência 
Técnica, Segredo Estatístico, Qualidade, Acessibi-
lidade Estatística, Cooperação entre Autoridades 
Estatísticas.

10- PrincíPio da indePendência

Só Alemanha, Áustria e Portugal têm disposições 
sobre o princípio da Independência, embora seja 
praticado pelos outros países pelo que se conhece 
da prática dos respectivos INE.

Alemanha: Além da disposição que estabelece que 
as Estatísticas Federais estão sujeitas, entre outros, 
ao princípio da Independência Científica, não há 
nenhuma disposição que o defina.

Áustria: Não há disposição sobre o princípio da 
independência, mas há sobre publicação das esta-
tísticas que dispõe que os Organismos Estatísticos 
Federais devem produzir estatísticas e seus concei-
tos, definições e explicações acessíveis ao público 
sem demora e de forma apropriada, a menos que 
um diploma Federal ou um ato legal internacional 
com efeito nacional direto disponha de outro modo, 
podendo o Governo Federal permitir exceções à 
publicação se necessário por razões de segurança 
nacional.

Portugal: As estatísticas oficiais são produzidas 
com Independência Técnica, sem prejuízo do 
cumprimento das normas emanadas do SEN ou 
do Sistema Estatístico Europeu. A Independência 
Técnica consiste no poder de definir livremente os 
métodos, normas e procedimentos estatísticos, bem 
como o conteúdo, forma e momento da divulgação 
da informação.

11- PrincíPio da autoridade estatística

Brasil: Toda pessoa natural ou jurídica, de direito 
público ou privado, que esteja sob a jurisdição da lei 
brasileira, é obrigada a prestar as informações solici-
tadas pela Fundação IBGE, para a execução do Plano 
Geral de Informações Estatísticas e Geográficas.

Alemanha: 1) As disposições legais ordenando 
uma estatística federal devem determinar quando 
e com que extensão a pesquisa é realizada com 
ou sem obrigação de fornecimento de informa-
ção. Se uma obrigação para fornecer informação 
for estabelecida todas as pessoas naturais e 
jurídicas de direito privado e de direito público, 
associações de pessoas, autoridades públicas 
da Federação e dos Länder, assim como auto-
ridades comunitárias e locais são responsáveis 
por responder às questões. 2) A obrigação de 
fornecer informação existe para com as agências 
e pessoas oficialmente envolvidas na execução 
das estatísticas federais.

3) A resposta deve ser dada com verdade, completa 
e no prazo fixado pelos serviços de estatística da 
Federação e dos Länder.

A resposta não é considerada ter sido dada até que 
seja devidamente completada nos questionários das 
pesquisas: se fornecida por escrito - tenha sido rece-
bida pelo respectivo serviço estatístico; se fornecida 
eletronicamente - tenha sido gravada pela agência 
responsável pelo recebimento, isto é, duma maneira 
que permita ao serviço estatístico processá-la. A 
resposta deve ser dada com franquia postal paga 
pelo serviço receptor, a menos que estipulado de 
outro modo numa disposição legal.

Argentina: Os organismos e repartições nacionais, 
provinciais e municipais, pessoas naturais ou jurídi-
cas, públicas ou privadas, existentes no país, estão 
obrigadas a fornecer aos organismos que integram o 
SEN os dados e informações de interesse estatístico 
que estes lhes solicitem.
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O Instituto Nacional de Estatística e Censos pode 
exigir, quando considere necessário, a exibição de 
livros e documentos de contabilidade das pessoas 
ou entidades que estejam obrigadas a fornecer 
informações estatísticas para efeitos exclusivos da 
verificação das ditas informações.

Quando os dados das declarações apresentadas 
não estejam registrados em livros de contabilidade, 
deverão exibir-se os documentos originais e os an-
tecedentes que serviram de base às informações 
fornecidas.

Áustria: Os respondentes devem fornecer com-
pleta e atempadamente a melhor informação do 
seu conhecimento sobre dados que representem 
características de interesse analítico relativamente à 
pesquisa estatística determinada por regulamento. 
Os respondentes podem atribuir o cumprimento dos 
seus deveres a terceiros.

Canadá: O ministro pode autorizar obter, para 
uma finalidade particular, informação numa base 
voluntária, exceto a informação para um censo de 
população ou de agricultura.

México: Os informantes do Sistema a quem se so-
licitem dados estatísticos e geográficos devem ser 
informados de: i. O caráter obrigatório ou facultativo 
de suas respostas; ii. A obrigação de proporcionar 
respostas verídicas e das consequências da fal-
sidade de suas respostas aos questionários que 
se lhes apliquem; iii. A possibilidade de exercício 
do direito de retificação; iv. A confidencialidade na 
administração, manejo e difusão de seus dados; 
v. A forma em que será divulgada ou fornecida a 
Informação; vi. O prazo para fornecer os dados que 
deverá fixar-se conforme a natureza e características 
da informação a prestar.

As disposições anteriores deverão aparecer nos 
questionários e documentos utilizados para coletar 
dados estatísticos ou geográficos.

Os informantes do Sistema poderão: a) exigir que 
sejam retificados os dados que lhes respeitem, 
para o que deverão demonstrar que são inexatos, 
incompletos ou equívocos, devendo entregar-se ao 
Informante do Sistema um documento que certifique 
o registro da modificação ou correção; b) denunciar 
junto das autoridades administrativas e judiciais, 
todo o fato ou circunstância que demonstre que 
desconheciam os princípios de confidencialidade 
e reserva a que se refere esta Lei.

A informação que seja obtida mediante engano ou ou-
tro meio ilícito carecerá de validação. Os Informantes 
do Sistema de quem nestas circunstâncias se tenha 
obtido tal informação, independentemente das ações 
penais e administrativas que forem procedentes, 
poderão comunicar essa circunstância ao Instituto 
Nacional de Estatística e Geografia (INEG), sem pre-
juízo de que o interessado proporcione às Unidades, 
nos termos desta Lei, a informação correspondente.

O INEG, quando não tenha outros meios técnicos 
de comprovação ou validação da informação forne-
cida pelos informantes do Sistema, poderá realizar 
inspeções de verificação, nas quais poderá solicitar 
a exibição de documentos que creditem os dados 
estritamente estatísticos e geográficos.

Os Informantes do Sistema estarão obrigados a 
fornecer, com veracidade e oportunidade, os dados 
e informações que lhes solicitem as autoridades 
competentes para fins estatísticos, censitários e 
geográficos, e prestarão apoio às mesmas.

A participação e colaboração dos habitantes da Re-
pública no levantamento dos censos será obrigatória 
e gratuita nos termos do artigo 5º da Constituição 
Política do México.

O INEG, no exercício das suas faculdades, poderá 
efetuar inspeções para verificar a autenticidade da 
informação, quando os dados fornecidos sejam 
incongruentes, incompletos ou inconsistentes.
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As inspeções de verificação se sujeitarão ao seguin-
te: Praticar-se-ão por ordem escrita que expressa-
rá: a) O fundamento e motivo de sua realização;                  
b) O nome do informante do Sistema com quem se 
desenrolará a diligência, assim como o lugar onde 
deverá efetuar-se; c) O nome da ou das pessoas que 
praticarão a diligencia, as quais poderão ser substi-
tuídas, devendo notificar de tal fato o informante do 
Sistema; e d) A informação objeto de verificação e a 
documentação que o informante do Sistema deverá 
exibir na diligência.

Os informantes sobre os quais se pratiquem os atos 
referidos poderão interpor recurso de revisão.

Portugal: 1. As autoridades estatísticas, no respecti-
vo âmbito de atuação, podem exigir o fornecimento, 
com caráter obrigatório e gratuito, a todos os ser-
viços ou organismos, pessoas naturais e jurídicas, 
de quaisquer elementos necessários à produção de 
estatísticas oficiais e estabelecer a coleta de dados 
que, ainda que não relevantes para a atividade espe-
cífica das entidades obrigadas ao seu fornecimento, 
revistam importância estatística.

2. O disposto no nº 1 prevalece sobre eventuais limi-
tações ou deveres de sigilo constantes de regimes 
especiais, considerando-se para todos os efeitos 
o aproveitamento de dados administrativos para 
fins estatísticos oficiais como uma das finalidades 
determinantes da sua coleta.

3. Excetua-se do disposto no nº 1 os dados objeto 
de classificação de segurança, de segredo de Es-
tado, de segredo de justiça, dados conservados 
nos centros de dados dos serviços do Sistema de 
Informações da República Portuguesa, dados ge-
néticos ou dados pessoais referentes a convicções 
filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, 
fé religiosa, vida privada e origem étnica e dados 
pessoais relativos à saúde e à vida sexual.

4. Os titulares dos dados devem ser informados 
quanto aos fins a que se destinam os dados co-
letados, ao caráter obrigatório ou facultativo da 

resposta, às consequências da não resposta, ao 
modo como se exerce o direito de acesso e de reti-
ficação, bem como sobre as medidas de proteção 
adotadas para garantir a confidencialidade dos 
dados coletados.

5. A obrigação de informação pode ser dispensa-
da caso se revele impossível ou implique esforços 
desproporcionados.

12- PrincíPio do segredo estatístico

Brasil: Toda pessoa natural ou jurídica, de direito 
público ou privado, que esteja sob a jurisdição da lei 
brasileira, é obrigada a prestar as informações solici-
tadas pela Fundação IBGE, para a execução do Plano 
Geral de Informações Estatísticas e Geográficas.

As informações prestadas terão caráter sigiloso, 
serão usadas exclusivamente para os fins previstos 
na lei, e não poderão ser objeto de certidão nem 
constituirão prova em processo administrativo, 
fiscal ou judicial, excetuados apenas os processos 
que resultarem de infração a dispositivos deste 
regulamento12.

Alemanha: Os dados individuais coletados para a 
produção das Estatísticas Federais não podem ser 
divulgados, salvo se preceituado de outro modo por 
legislação especial.

Argentina: As informações fornecidas aos orga-
nismos do Sistema Estatístico Nacional (SEN), 
em cumprimento da presente lei, são estritamente 
secretas e só se utilizarão com fins estatísticos, de-
vendo os dados ser publicados, exclusivamente em 
compilações de conjunto, de modo que não possa 
ser violado o segredo comercial ou patrimonial, 
nem individualizarem-se as pessoas ou entidades 
a quem se refiram.

Ficam excepcionados do segredo estatístico os 
seguintes dados de registro: nome e apelido, ou 
razão social, domicílio e ramo de atividade.

12  Decreto nº 73 177, de 20/nov/19733
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As declarações e/ou informações individuais não 
podem ser comunicadas a terceiros – mesmo que 
se trate de autoridades judiciais ou de serviços ofi-
ciais estranhos ao SEN – nem utilizadas, difundidas 
ou publicadas em forma que permita identificar a 
pessoa ou entidade que as formulou.

Os serviços estatísticos periféricos poderão ter 
acesso às informações individuais coletadas pelos 
serviços estatísticos centrais sempre que contem 
com instrumentos legais que estabeleçam o mesmo 
regime de obrigações, proibições e penalidades na 
proteção do segredo estatístico.

Áustria: Os dados individuais só podem ser utiliza-
dos para fins estatísticos.

Os Organismos Estatísticos Federais não podem 
transmitir dados individuais a terceiros a menos 
que determinado por um ato legal internacional 
com efeito nacional direto, ou por lei federal ou se 
os titulares dos dados tenham expressa e inequivo-
camente autorizado a transmissão.

As pessoas envolvidas nas Estatísticas Federais 
devem assegurar a confidencialidade dos dados 
individuais que possam utilizar e que todos os fatos 
de que tomem conhecimento no decurso de suas 
atividades devem ser tratados com estrita confiden-
cialidade.

A confidencialidade estatística é um segredo oficial 
nos termos da respectiva lei específica.

Canadá: Sob reserva de outras disposições da 
presente Lei, e excepto para comunicar informa-
ções de acordo com as modalidades dos acordos 
celebrados pela aplicação dos artigos:

Artigo 11- Acordos com os Governos Provinciais: 
O Ministro de tutela pode com a aprovação do 
Governador em Conselho e sob reserva de outras 
disposições deste artigo, celebrar com o Governo 
de uma Província um acordo relativo ao intercâmbio 
com um organismo de estatística dessa Província 

ou à transmissão a esse organismo, de: respostas 
a pesquisas estatísticas determinadas; respostas a 
categorias determinadas de informações coletadas 
em virtude da presente Lei; classificações e análises 
fundadas sobre respostas dadas nos termos anterio-
res. Um acordo celebrado com uma Província só se 
aplica a um organismo de estatística da Província.

Artigo 12- Comunicação de Informações: o Ministro 
de supervisão pode celebrar com qualquer Ministé-
rio ou Município ou outra pessoa jurídica um acordo 
sobre a comunicação de informações coletadas 
com interesse para o INE ou Ministério ou Município 
assim como sobre classificações ou publicações 
posteriores fundadas nessas informações.

Qualquer pessoa que desempenhe funções esta-
tísticas oficiais é ajuramentada pela assinatura da 
seguinte declaração: Eu, ______, juro (ou afirmo) 
solenemente que exercerei fiel e honestamente 
as minhas funções de empregado do INE em 
conformidade com as disposições da Lei sobre 
a Estatística, assim como todas as regras e ins-
truções estabelecidas sob o seu regime, e que 
não revelarei nem farei conhecer, sem ter sido 
devidamente autorizado(a), nada que chegue ao 
meu conhecimento em virtude do meu emprego.

México: Os dados que forneçam para fins estatís-
ticos os informantes do Sistema às unidades nos 
termos da presente Lei, serão estritamente confiden-
ciais e em nenhuma circunstância poderão utilizar-se 
para outro fim que não seja o estatístico.

O Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEG) 
não facultará a nenhuma pessoa, os dados a que 
se refere este artigo para fins fiscais, judiciais, ad-
ministrativos ou de qualquer outra índole.

Os dados e informações que os informantes do 
Sistema forneçam para fins estatísticos e que 
provenham de registros administrativos serão pro-
cessados observando os princípios de reserva e 
confidencialidade, pelo que não poderão divulgar-se 
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em nenhum caso de forma nominativa ou individua-
lizada, nem farão proba perante autoridade judicial 
ou administrativa, incluindo a fiscal, em juízo ou 
fora dele.

Quando se deva divulgar a informação a que se 
refere o parágrafo anterior, esta deverá estar agre-
gada de maneira que não se possam identificar os 
informantes.

O INEG expedirá as normas que assegurem a cor-
reta difusão e o acesso do público à Informação, 
com respeito pelo disposto neste artigo.

Os servidores públicos da Federação, das entidades 
federativas e dos municípios, terão a obrigação de 
proporcionar a informação básica que tenham ob-
tido no exercício de suas funções e sirva para gerar 
Informação de Interesse Nacional, que lhes solicite 
o INEG nos termos da presente Lei, com exceção 
dos segredos bancário, fiduciário e bolsista, não 
será violatório da confidencialidade ou reserva que 
se estabeleça em outras disposições.

Portugal: 1. O segredo estatístico visa salvaguardar 
a privacidade dos cidadãos e garantir a confiança 
no Sistema Estatístico Nacional.

2. Os dados estatísticos individuais coletados 
pelas autoridades estatísticas são de natureza 
confidencial, pelo que: a) Não podem ser cedidos 
a quaisquer pessoas ou entidades nem deles ser 
passada certidão, sem prejuízo do disposto no nº 
3 do artigo 1813; b) Nenhum serviço ou autoridade 

13  O conselho diretivo do INE tem competências para: a) Determinar 
quais os tratamentos de dados necessários ao desempenho da 
atividade do INE, bem como realizar o respectivo processamen-
to; b) Promover, quando necessário, o tratamento desagregado 
de dados pessoais em razão do gênero; c) Elaborar um registro 
próprio do qual constem as finalidades do tratamento, categorias 
de titulares e de dados pessoais tratados, destinatários ou catego-
rias de destinatários a quem os dados podem ser comunicados e 
em que condições, a eventual transferência de dados para países 
terceiros, nos termos previstos nos artigos 19 e 20 da Lei nº 67/98, 
de 26 de outubro, e o período previsto de conservação; d) Efetuar 
interconexões de dados pessoais, quando necessários à produ-
ção de estatísticas oficiais; e) Divulgar a forma de acesso do titular, 
para correção ou eliminação dos dados que lhe dizem respeito; f) 
Autorizar a transferência de dados confidenciais para os Estados-

pode ordenar ou autorizar o seu exame; c) Não 
podem ser divulgados de modo a que permitam a 
identificação direta ou indireta das pessoas naturais 
e jurídicas a que respeitam; d) Constituem segredo 
profissional, mesmo após o termo das funções, para 
todos os funcionários, agentes ou outras pessoas 
que, a qualquer título, deles tomem conhecimento 
no exercício ou em razão das suas funções relacio-
nadas com a atividade estatística oficial.

3. Salvo disposição legal em contrário, os dados 
estatísticos individuais sobre a Administração 
Pública não estão abrangidos pelo segredo es-
tatístico.

4. Os dados estatísticos individuais de pessoas jurí-
dicas, e os respeitantes à atividade empresarial ou 
profissional de pessoa natural, não estão abrangidos 
pelo segredo estatístico quando sejam: a) Objeto 
de publicidade por força de disposição legal, no-
meadamente por constarem de registros públicos; 
b) Disponibilizados por escalões, por variável ou 
conjunto de variáveis.

5. Os dados estatísticos individuais respeitantes 
a pessoas naturais não podem ser cedidos, salvo 
se o seu titular tiver dado o seu consentimento 
expresso ou mediante autorização do Conselho 
Superior de Estatística (CSE), que delibera caso a 
caso, sobre pedidos devidamente fundamentados, 
quando estejam em causa ponderosas razões 
de saúde pública, desde que anonimizados e 
utilizados exclusivamente para fins estatísticos, 
sob compromisso expresso de absoluto sigilo em 
relação aos dados fornecidos.

6. Os dados estatísticos individuais respeitantes a 
pessoas jurídicas não podem ser cedidos, salvo se 
os respectivos representantes tiverem dado o seu 
consentimento expresso ou mediante autorização 
do CSE, que delibera caso a caso, sobre pedidos 

membros da União Europeia, no âmbito da produção de estatísti-
cas europeias; g) Destruir, sob especiais medidas de segurança, os 
dados pessoais utilizados para a elaboração de estatísticas.
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devidamente fundamentados, quando estejam em 
causa ponderosas razões de saúde pública, planeja-
mento econômico, relações econômicas externas ou 
proteção do ambiente e desde que sejam utilizados 
exclusivamente para fins estatísticos, sob compro-
misso expresso de absoluto sigilo em relação aos 
dados fornecidos.

7. Fora dos casos previstos nos nos anteriores, os 
dados estatísticos individuais de pessoas naturais e 
jurídicas só podem ser cedidos para fins científicos, 
sob forma anonimizada, mediante o acordo entre a 
autoridade estatística cedente e a entidade solici-
tante, no qual são definidas as medidas técnicas e 
organizativas necessárias para assegurar a proteção 
dos dados confidenciais e evitar qualquer risco de 
divulgação ilícita ou de utilização para outros fins 
quando da divulgação dos resultados.

8. São considerados como visando fins científicos 
os pedidos de dados efetuados no âmbito dum 
concreto projeto científico, por investigadores de 
universidades ou de outras instituições de ensino 
superior legalmente reconhecidas e organizações, 
instituições ou departamentos de investigação 
científica reconhecidos pelos competentes ser-
viços.

9. Os dados estatísticos individuais conservados 
para fins históricos perdem a confidencialidade: a) 
No caso das pessoas naturais, 50 anos sobre a data 
da morte dos respectivos titulares, se esta for co-
nhecida, ou 75 anos sobre a data dos documentos; 
b) No caso das pessoas jurídicas, 75 anos sobre a 
data dos documentos.

13- acesso a dados adMinistrativos Para Produção 
de estatísticas oFiciais

Todos os países têm disposições sobre o acesso a 
dados administrativos para fins estatísticos oficiais, 
mas os que têm as disposições mais consistentes 
são:

Áustria: As entidades públicas detentoras de dados 
administrativos devem fornecê-los aos adequados 
organismos estatísticos federais, se tal for determi-
nado por regulamento, ou forem necessários para os 
registros do INE, devendo os dados transmitidos ser 
fornecidos com: definição das variáveis; a maneira 
como os dados foram coletados; os métodos de 
computação utilizados.

A transmissão dos dados administrativos deve 
ser efetuada livre de encargos e através de meios 
informáticos se os dados estiverem num formato 
eletrônico legível.

O acesso on-line a dados individuais identificáveis 
não pode ser facultado ao INE sem uma autorização 
legal especial.

No caso de serem criados ou alterados registros 
públicos e contenham, ou venham a conter, dados 
eletronicamente legíveis que possam ser relevantes 
para uma pesquisa ou para o completamento de 
registros do INE, as exigências deste devem ser 
tomadas em linha de conta.

A pedido do INE, os detentores de dados admi-
nistrativos devem fornecer informação acerca da 
existência de dados administrativos que possam 
ser relevantes para uma pesquisa ou para o 
completamento de registros do INE, e uma vez 
fornecidos são arquivados em ficheiro eletrônico 
interrogável, e sobre a organização e estrutura 
dos dados.

Grupos de interesse estatutários e o Banco Nacional 
Austríaco não estão obrigados a transmitir dados 
administrativos ou estatísticos se isso puder ferir 
suas preocupações de confidencialidade.

Canadá: Uma pessoa que tenha a custódia ou 
encargo de quaisquer documentos ou arquivos 
num departamento ministerial ou numa repartição 
municipal, pessoa jurídica ou organização e de 
onde é possível tirar informações nos termos da 
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presente Lei ou que ajudem a completar ou corrigir 
essas informações, é obrigada a permitir o acesso, 
para aqueles fins, a uma pessoa autorizada pelo 
presidente do INE para obtê-las ou ajudar no seu 
completamento ou correção.

O presidente do INE ou pessoa que autorize, pode 
examinar e aceder às respostas, certificados, decla-
rações, documentos ou outros arquivos obtidos em 
nome do Ministro do Rendimento Nacional (MRN) 
para a aplicação das Leis sobre o Imposto de Ren-
dimento e a Taxa de Sisa.

O MRN mantém estas respostas, certificados, 
declarações ou outros registros à disposição do 
presidente do INE ou da pessoa autorizada por ele 
a examinar esses arquivos, de maneira e no prazo 
que o Governor in Council pode definir por proposta 
do Ministro de supervisão e do MRN.

O MRN deve originar que sejam enviados ao pre-
sidente do INE as declarações de importações e 
exportações e detalhes dos meios de transporte 
utilizados, de maneira e no prazo que o Governor in 
Council pode determinar por proposta do Ministro 
de supervisão e do MRN.

O MRN assegura o envio ao presidente do INE das 
declarações das importações e das exportações e 
os detalhes sobre os meios de transporte utilizados, 
da maneira e nas datas que o Governor in Council 
pode determinar por proposta do Ministro de super-
visão e do MRN.

O escrivão de qualquer tribunal penal ou, na falta 
deste, o juiz ou outro funcionário que o presida, pre-
enche e transmite, nas datas, do modo e quanto aos 
períodos que o Ministro de supervisão pode fixar, os 
questionários que receba sobre os assuntos penais 
de que o tribunal foi objeto.

O diretor de qualquer penitenciária, casa de corre-
ção e o xerife de cada condado, distrito ou outra 
circunscrição preenchem e transmitem, nas datas, 
da maneira e relativamente aos períodos que o 

Ministro de supervisão pode fixar, os questionários 
que recebam sobre os prisioneiros confiados.

No caso de recusa de permissão de acesso aos 
arquivos: é culpado de uma infração e passível, 
sob declaração de culpabilidade por procedimento 
sumário, de uma multa até 1.000 dólares e de pri-
são até 6 meses, ou de uma destas penas, quem 
segundo os casos:

a) Tendo a guarda ou encargo de documentos ou 
arquivos conservados num Ministério ou numa re-
partição municipal, uma pessoa jurídica, empresa 
ou organização e de onde se possam tirar informa-
ções nos termos da presente Lei ou que ajudem a 
completá-las ou corrigi-las, recuse ou negligencie 
permitir o acesso a uma pessoa autorizada para o 
efeito pelo presidente do INE;

b) De qualquer maneira, voluntariamente obstaculize 
ou procure obstaculizar de qualquer maneira a uma 
pessoa encarregada de exercer uma função prevista 
pela presente Lei.

México: Os servidores públicos da Federação, 
das entidades federativas e dos municípios, têm a 
obrigação de proporcionar a informação básica que 
tenham obtido no exercício de suas funções e sirva 
para gerar informação de interesse nacional, que lhes 
solicite o Instituto Nacional de Estatística e Geografia, 
com exceção dos segredos bancário, fiduciário e 
bolsista, não será violatório da confidencialidade ou 
reserva que se estabeleça em outras disposições.

Portugal: Os dados estatísticos individuais sobre 
pessoas naturais e jurídicas só podem ser cedi-
dos para fins científicos, sob forma anonimizada, 
mediante o estabelecimento de acordo entre a 
autoridade estatística cedente e a entidade solici-
tante, no qual são definidas as medidas técnicas e 
organizativas necessárias para assegurar a proteção 
dos dados confidenciais e evitar qualquer risco de 
divulgação ilícita ou de utilização para outros fins 
quando da divulgação dos resultados.
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São considerados como visando fins científicos, 
os pedidos de cedência de dados efetuados no 
âmbito de um concreto projeto científico, por in-
vestigadores de universidades ou de outras institui-
ções de ensino superior legalmente reconhecidas 
e organizações, instituições ou departamentos de 
investigação científica reconhecidos pelos compe-
tentes serviços.

14- diFusão de estatísticas oFiciais

A legislação da Alemanha e do Canadá não dispõe 
sobre a difusão das estatísticas oficiais, dispondo os 
restantes países das seguintes disposições:

Brasil: A divulgação dos resultados de indicadores 
conjunturais produzidos pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE seguirá 
as seguintes etapas:

I- às sete horas do dia da divulgação serão enca-
minhados os resultados, acompanhados de um 
sumário-executivo elaborado pelo IBGE, para as 
autoridades da lista de precedência;

II- às nove horas do dia da divulgação serão enca-
minhados os resultados para os órgãos de imprensa 
e disseminados na Internet, através do sítio http://
www.ibge.gov.br.

§ 1º Os técnicos do IBGE estarão disponíveis para 
prestar esclarecimentos aos usuários sobre os 
resultados da pesquisa divulgada a partir do enca-
minhamento de que trata o inciso II do caput.

§ 2º O disposto nesta portaria aplica-se a qual-
quer indicador conjuntural produzido pelo IBGE, 
especialmente aos seguintes: Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor; Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo; Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo - Especial; Pesquisa Mensal de 
Emprego; Contas Nacionais Trimestrais; Pesquisa 
Industrial Mensal - Produção Física Brasil; Pesqui-
sa Industrial Mensal - Produção Física Regional; 
Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário; 
Pesquisa Mensal de Comércio; Sistema Nacional 

de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
Civil; Conjuntura Agropecuária [Levantamento Sis-
temático da Produção Agrícola - mensal; Pesquisa 
Trimestral de Abate de Animais; Pesquisa Trimestral 
de Leite; Pesquisa Trimestral de Produção de Ovos 
de Galinha; Pesquisa Trimestral do Couro].

A relação das autoridades constantes da lista de 
precedência específica a cada pesquisa de indica-
dores conjunturais será divulgada por intermédio de 
Nota Oficial da Instituição e disseminada no portal 
do IBGE na Internet, através do sítio http://www.
ibge.gov.br.

As autoridades constantes da lista de precedência 
deverão observar o mais rigoroso sigilo das infor-
mações referentes aos indicadores de que trata esta 
Portaria, nos termos do disposto na Lei nº 8.112, de 
11/dez/1990 [Dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Civis da União, das autarquias 
e das fundações públicas federais].

Argentina: O plano mínimo permanente de publica-
ções do Instituto Nacional de Estatística e Censos 
(INDEC) compreende: a) Anuário Estatístico da Re-
pública Argentina. b) Boletim Estatístico Trimestral. 
c) Boletim Mensal de Informações Estatísticas.

As publicações oficiais ou privadas, de qualquer 
caráter e periodicidade, que incluam dados estatís-
ticos originados nos serviços do Sistema Estatístico 
Nacional (SEN) deverão consignar, sem exceção, a 
fonte correspondente. As compilações estatísticas 
e censitárias elaboradas ou disponíveis no INDEC 
ou não publicadas podem ser obtidas mediante o 
pagamento de uma tarifa.

Os organismos do SEN que devam fornecer infor-
mação estatística a organismos internacionais ou 
a governos estrangeiros deverão fornecê-la, pre-
viamente ao INDEC para aprovação ou retificação.

O INDEC pode fixar para suas publicações os 
preços de venta e os custos de entrega grátis 
para seu uso oficial e para o serviço de permuta. 
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Os exemplares solicitados em excesso ao custo 
grátis estabelecido poderão adquirir-se aos preços 
oficiais de venda.

A fim de facilitar a difusão das publicações estatísti-
cas em todo o país, o INDEC entregará exemplares 
gratuitos a cada um dos serviços estatísticos do 
SEN, os quais asseguraram sua posterior distribui-
ção no âmbito de suas respectivas jurisdições.

Áustria: Os Organismos Estatísticos Federais de-
vem assegurar que as estatísticas e seus conceitos, 
definições e explicações são acessíveis ao público 
sem demora e em forma apropriada, a menos que 
um ato Federal ou um ato internacional com efeito 
nacional direto ou um acordo internacional, deter-
mine de outro modo.

O Governo Federal pode permitir exceções à publi-
cação por razões de segurança nacional.

As estatísticas devem ser publicadas de modo que 
previna que qualquer conexão possa ser feita com 
dados específicos ou identificáveis dos titulares a 
menos que estes não tenham interesse na garantia 
de proteção da sua confidencialidade. No caso das 
referidas conexões não poderem ser excluídas, a 
publicação é sujeita à autorização escrita prévia dos 
respectivos titulares.

Relativamente à publicação, deve ser tido em aten-
ção a impossibilidade de que quaisquer indicações 
específicas possam ser dadas sobre os titulares dos 
dados assim como a possibilidade de conexões 
poderem ser feitas com declarações relativamente 
às quais os titulares dos dados não tenham interesse 
na garantia da proteção da confidencialidade.

O INE publica as principais estatísticas gratuitamen-
te na Internet, disponibilizando também publicamen-
te resultados estatísticos detalhados em bases de 
dados eletrônicos com uma tarifa apropriada para 
cobrir os seus custos.

O INE envia os resultados das pesquisas estatísticas 
aos respectivos ministros federais responsáveis ao 

mesmo tempo em que efetuar a sua publicação de 
uma maneira apropriada.

Os resultados devem ser disponibilizados ao público 
tão rapidamente quanto possível.

México: O Serviço Público de Informação Estatística 
e Geográfica (SPIEG) consiste em pôr à disposi-
ção dos usuários, segundo as normas que para o 
efeito dite a Junta de Governo do Instituto Nacional 
de Estatística e Geografia (INEG), a totalidade da 
Informação de Interesse Nacional.

O SPIEG será prestado exclusivamente pelo INEG, 
sem prejuízo de que as próprias Unidades dêem a 
conhecer a informação que produzem identificando-
a como parte do Sistema.

O INEG poderá autorizar que outras instâncias de 
governo ou particulares prestem o SPIEG conforme 
regras da Junta de Governo do INEG (JG).

O INEG porá a Informação de Interesse Nacional à 
disposição dos usuários através da Internet, e nos 
centros de consulta que estabeleça no território 
nacional, sendo estas consultas gratuitas.

O INEG, seguindo as melhores práticas interna-
cionais, porá à disposição de quem o solicite os 
microdados das pesquisas nacionais e amostras 
representativas dos censos que realize com a maior 
desagregação possível, sem violar a confidenciali-
dade da informação básica. A JG deverá estabelecer 
procedimentos e condições para facilitar o acesso 
à informação de maneira expedita.

Quando a petição de algum usuário requeira ao 
INEG cópia, cópia certificada ou qualquer classe 
de impressão da Informação de Interesse Nacional, 
esta se entregará ao usuário nos termos que fixem 
as disposições correspondentes e prévia recepção 
do pagamento dos direitos que para estes casos 
estabeleça a Lei Federal de Direitos.

O INEG não está obrigado a fornecer informação 
que: i. Tenha em virtude de qualquer disposição legal 
o caráter de confidencial, classificada, reservada ou 
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de qualquer outra forma se encontre restringida sua 
difusão, ou ii. O usuário que a requeira processada 
de forma distinta da que se encontra disponível, sem 
prejuízo do INEG a poder processar e pôr à dispo-
sição dos usuários de forma onerosa, sujeitando-se 
aos princípios de confidencialidade, acessibilidade 
e transparência.

Portugal: Existem os seguintes preceitos sobre o 
princípio da Acessibilidade Estatística:

1. As autoridades estatísticas têm competência para 
tornar disponíveis e divulgar os resultados da ativi-
dade desenvolvida no quadro das suas atribuições, 
sem prejuízo do respeito pelas regras do segredo 
estatístico.

2. As estatísticas oficiais são consideradas um 
bem público, devendo satisfazer as necessidades 
dos usuários de forma eficiente e sem sobrecargas 
excessivas para os fornecedores da informação, 
nomeadamente através da utilização mais extensiva 
dos dados administrativos.

3. A disponibilização das estatísticas oficiais deve 
ser efetuada de forma integrada, objetiva, oportuna 
e pontual, acompanhada da respectiva metainfor-
mação estatística e de outra informação de apoio 
à interpretação de resultados.

4. O acesso às estatísticas oficiais associadas à 
prestação de serviço público deve ser gratuito, salvo 
se exigir tratamento adicional da informação.

15- conservação de Microdados Para 

Fins histÓricos

Só Portugal tem a seguinte disposição: Os dados 
estatísticos individuais conservados para fins histó-
ricos perdem a confidencialidade: a) No caso das 
pessoas naturais, 50 anos sobre a data da morte 
dos respectivos titulares, se esta for conhecida, ou 

75 anos sobre a data dos documentos; b) No caso 
das pessoas jurídicas, 75 anos sobre a data dos 
documentos.
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Por uma nova 
legislação estatística 
brasileira, algumas 
reflexões para 
discussão1

Nelson Senra
Doutor em Ciência da Informação (UFRJ)
Pesquisador e Professor no IBGE

A legislação do Brasil, contrariamente à dos 
outros países, está dispersa por vários diplomas 
legais, não havendo propriamente uma Lei do 
Sistema Estatístico Nacional, o que dificulta a 
compreensão da arquitetura e do funcionamento 
do seu Sistema Estatístico Nacional (SEN). [...] Ao 
contrário dos outros países com forma de Estado 
Federal, ou com regiões autônomas, casos de 
Alemanha, Argentina, Áustria, Canadá, Mé-
xico, Portugal e Reino Unido, a legislação do 
Brasil não dispõe explicita e claramente a relação 
institucional entre o IBGE e os Institutos de Esta-
tística dos Estados e do Distrito Federal e os Ser-
viços de Estatística dos Municípios, sendo que no 
Brasil, com a forma de Estado Federal, se coloca 
questões muito particulares sobre a modelização 
do Sistema Estatístico Nacional, designadamente 
sobre a centralização / descentralização estatística 
nos planos funcional e geográfico. (Adrião Simões 
Ferreira da Cunha - Estatístico Oficial, aposentado, 
antigo Vice-Presidente do Instituto Nacional de 
Estatística de Portugal.) 2

1  As opiniões aqui expressas, valerá enfatizar, são do autor, poden-
do não coincidir com a visão das instituições com as quais man-
tém vínculos profissionais, o IBGE e a ENCE / IBGE.

2  In: “Análise comparada da legislação estatística do Brasil com as 
de Alemanha, Argentina, Áustria, Canadá, México, Portugal e Reino 
Unido”, neste mesmo número do Boletim de Estatísticas Públicas 
(2010).

As idéias acima expostas, à guisa de epígrafe, são 
perfeitas e oportunas. Sim, a legislação estatística 
brasileira é antiga, dispersa, defasada e não atende 
ao princípio federativo recuperado (e consagrado) 
na Constituição promulgada em 05 de outubro de 
1988. 

O modelo ibgeano originário, idealizado por Teixeira 
de Freitas, e apoiado fortemente pelo Embaixador 
Macedo Soares (primeiro presidente da instituição), 
de caráter basicamente coordenador, e não produ-
tor, pouco a pouco se esgotou. Apoiava-se numa 
voluntária cooperação administrativa, entre vários 
órgãos nas esferas políticas (federal, estadual e 
municipal), vigorando um “consórcio federativo” 
ou uma “federação de repartições”, como se dizia.3 
O modelo não permitia estabelecer prioridades, e 
era fortemente municipalista, o que dificultava (im-
pedia mesmo) sua atualização, no atendimento às 
necessidades imperativas de um planejamento que 
deixava de ser de mobilização psicológica, até então 
praticado, e ganhava dimensões científicas, a exigir 
mais e melhores estatísticas. Impunha-se mudanças. 

O ponto de partida do modelo (ainda) vigente é 
o Decreto-Lei n. 161, de 13 de fevereiro de 1967, 
ao tempo do governo Castelo Branco (o primeiro 
general-presidente), que autorizava o executivo a 
instituir a Fundação Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística. Seu novo estatuto, mais moderno, 
fixando um modelo jurídico de “fundação pública 
de direito privado”, seria de pronto firmado pelo 
Decreto n. 61.126, de 02 de agosto seguinte. Daí, 
por força desses diplomas legislativos, foi promovi-
da a I Conferência Nacional de Estatística, de 29 de 
maio a 04 de junho, da qual saiu o Plano Nacional 
de Estatísticas Básicas (PNEB), oficializado pelo De-
creto n. 63.010, de 18 de julho de 1968. E logo viria 
a Lei n. 5.534, de 14 de novembro de 1968, sobre a 
obrigação na prestação de informações ao IBGE, 

3   Para maiores detalhes desse tempo inicial, veja-se SENRA, Nel-
son. História das Estatísticas Brasileiras. Vol. III: Estatísticas Or-
ganizadas - c.1936 a c.1972. Rio de Janeiro: IBGE, 2008.
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e a decorrente garantia de sigilo às informações 
individuais prestadas com finalidade estatística (aí 
incluída a elaboração dos cadastros).

Esse novo modelo, saído na gestão de Sebastião 
Aguiar Ayres (1967-1970), primeiro ibgeano no 
exercício da presidência, rapidamente envelheceria, 
e imporia mudanças, que seriam feitas na gestão 
Isaac Kerstenetzky (1970-1979). Elas viriam atra-
vés da Lei n. 5.878, de 11 de maio de 1973 (ainda 
apoiado no Decreto-Lei n. 161, acima referido), que 
rege ainda o IBGE. 

Para fins desse artigo, convém relevar seu art. 9º que 
faz menção à cooperação entre a União, Estados, 
o Distrito Federal (e os então existentes Territórios), 
em prol da elaboração das estatísticas brasileiras. 
Essa cooperação ou colaboração, curiosamente, 
é definido em associação com diplomas do antigo 
modelo, num difícil convívio, tantas foram as mudan-
ças introduzidas. Por demais, não tendo redação 
bastante para definição dessa cooperação ou cola-
boração, surge outro diploma, a Lei n. 6.183, de 11 
de dezembro de 1974, para dar a devida definição 
ao “sistema estatístico nacional’, o que é feito acorde 
ao espírito daquele momento histórico, fortemente 
autoritário. O IBGE recebe enormes poderes, tais e 
tantos, que, não raro, lhe são de difícil aplicação; 
como seja, as esferas políticas (federal, estadual e 
municipal) cooperam ou colaboram na dependência 
da demanda e da vontade do IBGE.

Pois hoje, ainda, o IBGE, como reza seu atual esta-
tuto (aprovado pelo Decreto n. 4.740, de 13 de junho 
de 2003), segue sendo a Fundação instituída pelo 
Decreto-Lei n. 161, e se rege pela Lei n. 5.878, não 
mais havendo referência à Lei n. 6.183, que, salvo 
melhor juízo, perde aplicação por contrariar a Cons-
tituição da República, que, vale relevar, reforça a 
federação. Por demais, o mesmo estatuto menciona 
como ainda vigendo o Plano Geral de Informações 
Estatísticas e Geográficas (PGIEG), nos termos 
do Decreto 74.084, de 20 de maio de 1974, que 

sucedeu ao Plano Nacional de Estatísticas Básicas 
(PNEB) (logo após as II Conferências Nacionais de 
Estatística e de Geografia, de 28 de novembro a 11 
de dezembro de 1972), mas que, há tempos, não 
vem mais sendo praticado. E a Lei n. 5.534, referente 
à obrigação e sigilo, segue em vigor (e outros textos 
legais, bem mais específicos).4

Essa rápida narrativa histórica da legislação eviden-
cia a assertiva da epígrafe, ou seja: os textos legais 
em vigor têm o IBGE como foco e não o SEN, que 
fica sem a desejada e desejável legislação consti-
tutiva. Pois o que segue é uma reflexão de reforma, 
fixando uma Lei para o SEN (e não, vale dizer, para o 
IBGE, ainda que ele lhe seja parte vital), feita junto a 
César Vaz de Carvalho Júnior, a seu pedido, quando 
presidia a ANIPES. 

Por várias razões, o que foi então feito não pas-
sou por debates que buscassem os necessários 
contraditórios, diante de temática tão complexa e 
relevante. E, sobretudo, não houve debates com 
os técnicos e com a direção do IBGE, o que é 
essencial, dado seu papel central na atividade 
estatística brasileira. O IBGE é hoje uma instituição 
consolidada, em sua credibilidade (de dentro para 
fora) e em sua legitimidade (de fora para dentro), 
sendo muito ouvido no âmbito das nações. Está 
claro que o IBGE tem hoje inegável autonomia e 
independência técnico-científica, o que é essencial à 
qualidade das estatísticas. Sua voz tem que ter vez, 
numa nova lei do SEN. Sim, o IBGE é peça-chave na 
atividade estatística brasileira, e qualquer pretensão 
de modificar a legislação estatística brasileira pas-
sa (terá que passar) por ele. O que segue, então, 
ficou sem função formal, e ao ser aqui divulgado 
pretende ser uma ajuda às esperadas discussões 
de reforma da legislação estatística brasileira, com 
o apoio do IBGE. 5

4   Para maiores detalhes desse tempo atual, veja-se SENRA, Nel-
son. História das Estatísticas Brasileiras. Vol. IV: Estatísticas For-
malizadas - c.1972 a 2002. Rio de Janeiro: IBGE, 2009.

5   A leitura deste texto deve ser feita em associação à leitura do tex-
to: SENRA, N. C. Sistema Estatístico Nacional: modelos históricos, 
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A LÓGICA DA PROPOSTA

Enunciar aspectos técnicos numa lei, em seus mol-
des formais, não é nada fácil. E, seja na forma, seja 
o conteúdo, acabaria havendo prejuízos. Então, a 
nosso juízo, – e não somos sequer Bacharel em Di-
reito, ainda menos Advogado, e muito menos ainda 
Jurista –, o melhor é separar ambas as partes, não 
sem a devida associação. Dito de outra forma, a lei 
pode ser simples, apenas pondo em vigor as bases 
que deverão organizar o SEN; a lei teria, assim, a 
forma jurídica necessária. Já as bases, que seriam 
postas em anexo à lei, teria a forma técnica, bem 
revelando a atividade estatística, em seus vários 
aspectos. Seguem, então, duas peças: a lei e as 
bases.   

A lei terá como foco apenas as chamadas “esta-
tísticas oficiais” (no Brasil alguns as chamam de 
“estatísticas públicas”), a serem detalhadas no 
“Programa Estatístico Nacional (PEN)”, que deverá 
atender, o mais possível, às três esferas políticas 
de governo (federal, estadual e municipal). Além 
de falar do PEN, a lei fará o anúncio do “Conselho 
Superior de Estatística (CSE)”6 como órgão máximo 
do SEN, subordinado à Presidência da República, 
bem assim, marcará o “Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE)”, como órgão central do 
SEN. O convívio, que não será nada fácil, desses 
dois órgãos, o CSE e o IBGE, será visto nas Bases. 

legislação estatística e coordenação institucional. Algumas refle-
xões pessoais. Boletim de Estatísticas Públicas (Anipes, Salvador), 
v.4, p. 9 - 21, 2008. E também valerá a leitura de SENRA, Nelson. 
s (neste mesmo número do Boletim de Estatísticas Públicas, em 
2010).  

6   Aos cépticos quando à efetividade operativa de conselhos (como 
órgãos colegiados) há a evidência histórica do Conselho Nacio-
nal de Estatística que existiu na primeira fase do IBGE, à frente 
do qual houve pelo menos duas personalidades fortes, o próprio 
Teixeira de Freitas e Rafael Xavier, e mais, com mais suavidade, 
Waldemar Lopes. Afora a história, há a realidade de vários países 
onde existe esse tipo de conselho, e que parecem ser bastante 
efetivos, ao que nos parece, sem maiores estudos. E há o belo 
exemplo, a demandar maiores reflexões, do Conselho Nacional 
de Justiça que, até para bem funcionar, desenvolveu excelentes 
sistemas de informações, tendo por fonte registros administrati-
vos; vale a pena, salvo melhor juízo, tomar-lhe a experiência como 
referência.

A lei, assim pensada, naturalmente, deverá ganhar 
a devida forma pela pena de um Advogado, ou, me-
lhor, de um Jurista. Por demais, uma circunstanciada 
exposição de motivos deverá justificar e explicar a 
lei, quando for enviada pelo Executivo ao Legislativo.  

O texto das Bases, logo no início, trará certa visão do 
SEN, com a qual se estará trabalhando; isso é vital, 
pelo quê, esta seção merece discussões minucio-
sas, podendo, sem dúvida, ser bastante aprimorada. 
A seção que segue considera a legalidade dessa 
concepção, e é claro que uma avaliação jurídica do 
exposto é essencial; o ponto focal é saber a forma 
pela qual a esfera federal poderá legislar sobre as 
demais esferas de governo (estadual e municipal), 
em matéria de atividade estatística. A nosso juízo, 
a esfera federal, vale dizer, a União, não pode criar 
obrigação federativa em matéria estatística, po-
dendo apenas tratar da própria esfera, qual seja, a 
federal. Mas, vale marcar, isso é tema para parecer 
jurídico abalizado. 

Seguem, então, três seções técnicas. Elas preci-
sam ser atentamente argumentadas, em amplas 
discussões, seja para se tornarem (o mais possível) 
exaustivas, seja para adotarem linguagem universal 
(pode estar sendo usada uma terminologia pouco 
universalista, demasiado particularista, sendo fruto 
de nossa maneira de expressar; isso, enfim, preci-
sará ser sopesado atentamente). Estas seções são 
o coração da renovação que se pretende implantar. 

A primeira, de pronto, tratará do PEN, por ser ele a 
peça-chave, fundadora da atividade estatística. Ele 
será fruto da demanda ex ante, resultando da cui-
dadosa passagem da demanda desejada (não raro 
volátil e até mesmo volúvel) à demanda desejável 
(com uma necessária estabilidade e continuidade). 
Embora ele deva ser estável, contínuo e sistemáti-
co, não se pode admitir um programa fossilizado, 
porquanto não atendendo aos demandantes. Nesse 
sentido, é preciso definir regras para sua rotineira 
atualização.
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A segunda terá por foco a base organizacional (ou 
social) do SEN, ou seja, (1) as entidades integrantes 
(o CSE; o IBGE; as instituições estatísticas esta-
duais – e, se existirem, as municipais –, membros 
da ANIPES; as instituições estatísticas federais; e, 
nelas, suas funções e posições; seus modos de 
relação, de convívio, de tomada de decisão; etc.); 
(2) os princípios essenciais (pilares de sustentação; 
relações externas; manuais; etc.); (3) o quadro de 
pessoal (plano de carreira, remuneração, formação 
e capacitação, concursos, etc.).

A terceira terá por foco a base informacional (ou 
cognitiva) do SEN, ou seja, (1) uso dos registros 
administrativos (o que é altamente recomendado, 
face às limitações financeiras e às dificuldades 
operacionais de se seguir criando registros estatís-
ticos, e, também, para não se seguir cansando os 
informantes; etc.); (2) uso dos registros estatísticos 
(concepção das pesquisas, com apoio nas ciências, 
nos ordenamentos culturais e jurídicos dos países, e/
ou em consensos das comunidades especializadas; 
os métodos estatísticos; etc.); (3) disseminação e 
divulgação (dados, microdados, metadados; aten-
dimento e não-atendimento; as várias mídias; etc.); 
(4) obrigação e sigilo (garantias, comitês de sigilo e 
de ética; deontologia; etc.). 

Por fim, uma última seção terá por foco criar uma 
base histórica documental, tão importante quanto 
descuidada no cotidiano da atividade estatística ofi-
cial. E se pretende que os estudos sócio-históricos 
das estatísticas sejam dinamizados, tendo-se pre-
sente as estatísticas não mais apenas como fontes 
(meio de análise), mas também, vale frisar, como 
objetos de estudos e pesquisas (enfim, configuran-
do uma sociologia das estatísticas). Ao dar apoio 
e força a essa tese as instituições estatísticas (nas 
três esferas políticas), ao revelarem suas fundações 
históricas, e suas evoluções, em relações próximas 
aos estados e às ciências, estarão realçando sua 
relevância, numa nova perspectiva, que não a coti-
diana. Não raro suas histórias são as histórias dos 

países, e não apenas porque os revelam em núme-
ros, mas porque os moldam mesmo, como segue. 

ANTES, PORéM, FAÇAMOS UMA 
DIGRESSÃO

Sim, façamos uma digressão, pondo no palco um 
pano de fundo: o que são, afinal, as informações 
estatísticas? Que natureza, que importância, que 
peculiaridades elas têm?

Governam-se “mundos” distantes e ausentes. Go-
vernantes, somos todos, cada qual em situações 
particulares, por exemplo: as autoridades executi-
vas, legislativas, judiciárias; os empresários, os pro-
fessores, os tutores, os pais; os técnicos de futebol; 
entre outros. Para bem governar esses “mundos” 
distantes e ausentes, é preciso conhecê-los, ou 
seja, é preciso torná-los próximos e presentes, o 
que demanda informações. 

Há várias formas de se colecionar informações, com 
muitos métodos, numa crescente utilização das 
ciências, das técnicas e das tecnologias, e delas 
desenvolver conhecimentos. Por exemplo, plantas 
formam jardins e hortos botânicos; animais com-
põem zoológicos. Plantas e folhas secas formam 
herbários; animais empalhados formam museus 
de história natural, acrescidos de múmias e objetos 
afins. Artefatos históricos e pré-históricos formam 
museus de história, expondo desenhos rupestres, 
fósseis, retratos, pinturas, móveis, etc. E se some 
os relatos de viajantes; e se some mais ainda os 
“retratos” das avançadas tecnologias. 

Também os nativos, a seu turno, foram expostos aos 
curiosos, como no caso dos Índios que Pedro Álva-
res Cabral enviou à Corte Portuguesa, o mesmo que 
fizeram os jesuítas, depois, enviando-os ao Papa 
em Roma, de modo a serem dados como gente. 
Nessa linha, mutatis mutandis, houve no passado, 
museus de anomalias ou de excentricidade (depois, 
com diversas mudanças, sendo feitos museus de 
antropologia). Em tempos mais recentes, o homem 
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foi exposto em pinturas, em desenhos, em fotogra-
fias, e vieram, pouco a pouco, os museus de cera 
(para grandes personalidades). Tudo e todos se 
revelam, com métodos mais e mais refinados, a 
olhares educados, em crescente capacitação; olhos 
que olham e revelam.

Mas, por mais que fosse assim revelado, faltava 
conhecer o coletivo do Homem; para tanto, só 
mesmo valendo-se das estatísticas. Só elas são 
capazes de revelar o estoque (em pontos do tem-
po) e o movimento das populações (nascimentos 
versus falecimentos, por exemplo), em grupos 
sociais (idosos, crianças, etc.), em suas condições 
econômicas, tudo e todos existentes num território. 
Assim, em tabelas, diagramas e cartogramas, em 
poucas folhas de papel, as estatísticas transportam 
as populações, e as põem sobre as mesas dos 
decisores, que, assim, podem pensá-las e governá-
las. Expressam o passado, reformam o presente 
e influem no futuro, através das políticas públicas 
que orientam (e avaliam), e através das decisões 
empresariais. Dessa forma, as estatísticas conju-
gam saber e poder; são uma forma de saber e uma 
fonte de poder. Em poucas palavras, as estatísticas 
configuram uma racionalidade instrumental. 

E se tenha presente: as estatísticas resultam de 
complexas construções. Sim, elas são construções 
debatidas em comunidades especializadas, e estão 
sempre apoiadas em diversas ciências e em méto-
dos de pesquisas avançados; jamais resultam de 
vontades arbitrárias e personalistas. Que fique claro: 
não se vê o que se quer ver, de modo algum, vê-se o 
que se pode ver; num convívio intelectual, em redes 
sociais. A objetividade das estatísticas é uma ob-
jetividade construída, como todas as objetividades 
científicas (até nas ciências naturais).

Os “mundos”, para serem observados, em aspectos 
seletivos, e serem registrados, precisam ser redu-
zidos, simplificados. São, assim, empobrecidos 
em sua exuberância, mas não há como fazer-se 

diferente; afinal, não se faz mapas na escala 1x1. 
Perde-se, num primeiro momento, mas depois se 
ganha, quando se associam os diversos registros. 
Um exemplo, é o caso das aves que, ao serem tira-
das de seus habitats naturais, perdem beleza, mas 
que, ao serem postas juntas num quadro, ganham 
em explicação, em classificação, etc., dessa forma, 
ampliando a realidade, por mais conhecida. E se 
mais conhecida, mais facilmente “dominada”.   

O mesmo acontece na produção das estatísticas. 
Tomemos o exemplo das pessoas, cada qual sendo 
um mundo, por demais vastos para serem observa-
dos amplamente. Então, tomam-se alguns aspec-
tos (idade, origem, cor ou raça, instrução, religião, 
saúde, etc.), o que seja passível de mobilidade com 
estabilidade (respostas subjetivas não são estáveis, 
perdendo clareza na emissão, e na recepção; opini-
ões mudam, e só os fatos servem), e se os agrupa, 
em sucessão crescente, vendo-se, então, o todo, 
num saber coletivo bastante ampliado. 

Por demais, para além da natural sintática que têm, 
por serem signos (números), o que lhes facilita a 
estocagem e a transmissão, têm uma semântica 
fundadora, reveladora da construção científica; já 
na origem, as estatísticas são informações. Então, 
os receptores, para dar-lhes diferentes significações, 
precisam dominar seus significados fundadores; 
sem sabê-las informações já na emissão, não 
saberão, na recepção, atribuir-lhes com precisão 
e correção diferentes significados, conformando 
conhecimentos.  

VOLTANDO à TEMÁTICA EM PAUTA

A maior relevância dessa renovação legislativa será 
a criação de espaços formais e legais de diálogo, 
onde demandas se manifestem naturalmente. Es-
paços coletivos de decisão, previstos formalmente, 
são vitais a todas as esferas de governo (federal, 
estadual e municipal), de modo a se constituir uma 
atividade estatística sólida e normal. 
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Isso é visto e posto, é bom frisar, sem pôr em risco a 
força do IBGE, o que, caso se desse, seria como um 
suicídio nacional, porquanto privando o país de infor-
mações necessárias e já tradicionais, afora privá-lo da 
condição imperativa de quantificar novas temáticas, 
a todo instante aparecendo. As mudanças são fun-
damentais, mas sem que o IBGE seja enfraquecido.

Embora tenha sido pensada uma renovação da 
legislação brasileira, nada obsta que os estados 
possam fazer leis de âmbito estadual (ou os mu-
nicípios no seu âmbito municipal). Contudo, se os 
estados puderem promover legislações harmoniza-
das, todos teriam a ganhar, é óbvio, e para tanto a 
ANIPES poderia cumprir papel vital. 

Enfim, seguem dois anexos, e três apêndices que 
ajudarão nos debates, seja para avaliar-se a propos-
ta aqui apresentada, seja para elaborar-se propostas 
alternativas. 

Os anexos trazem os textos aqui vistos: (1) o “an-
teprojeto da lei do SEN” e (2) as “bases gerais do 
SEN”. Os apêndices oferecem trêss aportes ao tema 
em foco: (1) a seção E, sobre a temática legislação, 
do Manual de Organização Estatística das Nações 
Unidas; (2) o anexo I do mesmo Manual, com mo-
delo de legislação estatística; e (3) trecho do texto 
de Willen de Vries sobre o sétimo dos “Princípios 
Fundamentais das Estatísticas Oficiais”, sobre le-
gislação estatística.   

ANEXO 1

Anteprojeto de lei do SEN

LEI nº xxxxx, de xx de xxxxxxxxxx de 20xy, que dis-
põe sobre as Bases Gerais do Sistema Estatístico 
Nacional - SEN, nos termos do art. 1º, do art. 21, 
alínea XV, e do art. 23, alínea XVIII, da Constituição 
da República Federativa do Brasil.

O Presidente da República,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Sistema Estatístico Nacional – SEN será 
regido pelas Bases Gerais, em texto anexo à esta 
Lei, e dela sendo parte integrante.

Art. 2º O Sistema Estatístico Nacional – SEN tem por 
foco as Estatísticas Oficiais, previstas no Programa 
Estatístico Nacional.

Parágrafo único: O caráter nacional do Progra-
ma Estatístico Nacional será para e pela fede-
ração, atendendo às três esferas de governo: 
federal, estadual e municipal.

Art. 3º O órgão máximo do Sistema Estatístico Na-
cional – SEN será o Conselho Superior de Estatística, 
como órgão da Presidência da República.

Parágrafo único: O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística – IBGE é o órgão central do 
Sistema Estatístico Nacional – SEN.

Art. 4º O Conselho Superior de Estatística será im-
plantado em 90 (noventa) dias a contar da assinatura 
desta Lei, com a indicação de seu presidente.

Parágrafo único: Implantado, e escolhido os 
seus integrantes, o Conselho Superior de Es-
tatística terá 90 (noventa) dias para definir seu 
estatuto.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, xx de xxxxxxxxx de 200X, xxxº 
da Independência e xxxº da República.

XXXXXXXXXXXXXXXX
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ANEXO 2

Anteprojeto de bases gerais do SEN

CONCEPÇÃO

1 Estas bases gerais tratam do Sistema Estatístico 
Nacional – SEN de caráter oficial, agregando as 
três esferas de governo (federal, estadual e muni-
cipal), em cujo contexto serão geradas as Estatís-
ticas Oficiais (também chamadas de Estatísticas 
Públicas).

1.1 Além destas bases gerais do SEN, após 
estudos nas entidades competentes, haverá, 
em estreita associação, as bases gerais das 
atividades geográficas, geodésicas e cartográ-
ficas de âmbitos nacionais, afinadas à atividade 
estatística.

2 Entenda-se por sistema a um conjunto de partes 
configurando um todo maior que a soma pura e sim-
ples das partes que o compõem. Isso exige haver 
uma ordem teórica, o que nem sempre é possível; 
então, que se tente ao menos teorias parciais geran-
do subsistemas, como partes de um virtual sistema; 
por fim, à falta de teorias, mesmo parciais, que haja 
metas claras capazes de ordenar, minimamente, as 
partes num todo.  

 

BASE LEGAL

3 Nos termos do art. 22, alínea XVIII, da Constituição 
da República, compete privativamente à União legis-
lar sobre “sistema estatístico, sistema cartográfico e 
de geologia nacionais”, sendo assim fixado o caráter 
nacional desses sistemas.

4 O âmbito nacional do sistema estatístico, objeto 
destas bases gerais, será dado para e pela fede-
ração, tendo em conta ser a República Federativa 

do Brasil “formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal” (art. 1º 
da Constituição).

5 Não obstante, nos termos do art. 21, alínea XV, 
da Constituição da República, compete à União 
apenas “organizar e manter os serviços oficiais 
de estatística, geografia, geologia e cartografia de 
âmbito nacional”, ou seja, na esfera federal.

5.1 Assim, os serviços oficiais de âmbitos es-
tadual e municipal não são, em tese, cobertos 
por estas bases gerais, a menos que explícita e 
voluntariamente lhes façam adesão, assumindo 
deveres e obtendo direitos (como segue).

5.2 Essas adesões explícitas e voluntárias serão 
altamente valorizadas e estimuladas, tendo em 
vista que em grande medida o âmbito nacional 
pressupõe uma associação harmonizada nas 
três esferas de governo (federal, estadual e 
municipal).

 BASE FORMAL: programa estatístico

6 Como todo sistema, o SEN é formado por uma 
estrutura organizacional (ou social) e por uma 
estrutura informacional (ou cognitiva), comple-
mentares e inseparáveis.

6.1 A estrutura organizacional considera a 
integração das entidades produtoras de in-
formações estatísticas existentes nas esferas 
oficiais.

6.2 A estrutura informacional considera a 
harmonização das atividades realizadas nas 
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referidas entidades produtoras de informações 
estatísticas.

7 A articulação das estruturas organizacional e infor-
macional do SEN tem por meta gerar e tornar dispo-
nível as Estatísticas Oficiais (também chamadas 
de Estatísticas Públicas) previstas no Programa 
Estatístico Nacional – PEN. 

7.1 O PEN será um encontro voluntário de von-
tades e condições de realizações. Seu âmbito 
nacional, como dito, será dado para e pela 
federação, donde deverá atender aos usuários 
oficiais nas três esferas de governo (federal, 
estadual, municipal).

7.2 O PEN será executado no amparo de con-
ceitos e definições científicos, e de modernos 
processos de pesquisa, bem como, no amparo 
de preceitos de entidades internacionais espe-
cializadas, e do ordenamento jurídico do país.

7.3 O PEN, a cada tema, trará indicações da 
periodicidade, da cobertura espacial, da com-
petência produtiva, da fonte de informações 
individuais (se registro estatístico ou se registro 
administrativo), bem como, dos recursos finan-
ceiros necessários.

7.3.1 As estatísticas elaboradas no contexto 
do PEN serão, tanto quanto possível, infor-
mações georreferenciadas.

7.4 O PEN será avaliado e atualizado anual-
mente, ouvidos os usuários oficiais, em ampla 
e pública consulta, sendo os resultados oficia-
lizados em legislação específica; não obstante, 
as séries históricas serão sempre preservadas 
(ou encadeadas).

BASE ORGANIZACIONAL: entidades   
integrantes

8 O órgão máximo (chave) do SEN, com a função 
precípua da coordenação, para tanto fazendo pla-

nejamento e baixando resoluções, é o Conselho 
Superior de Estatística – CSE.

8.1 O CSE é órgão da Presidência da Re-
pública, tendo recursos próprios (pessoal, 
tecnológico e orçamentário).

8.2 O CSE será presidido por cientista de 
notório saber.

8.2.1 Será escolhido pelo Presidente da 
República, ouvidas as principais associa-
ções científicas, e submetido à apreciação 
do Senado Federal, quando deverá mostrar 
domínio das ditas “boas práticas” que regem 
as instituições estatísticas.

8.2.2 Aprovado pelo Senado Federal, estará 
nomeado, com mandato de quatro anos 
não coincidente com o mandato eleitoral 
do Presidente da República, podendo ser 
reconduzida à presidência mais uma vez, 
quando será novamente sabatinado pelo 
Senado Federal.

8.3 O CSE será secretariado pelo Presidente 
do IBGE.

8.4 O CSE, além de seu Presidente e de seu 
Secretário (o Presidente do IBGE), terá a se-
guinte representação:

8.4.1 Dois diretores do IBGE, à livre escolha 
do seu Presidente.

8.4.2 Os dirigentes máximos de três órgãos 
oficiais de estatística na esfera federal es-
colhidos entre aqueles com certificação de 
qualidade plena (selo um). 

A) Até que a certificação de qualidade 
comece a vigorar, eles serão escolhidos 
entre os dirigentes dos órgãos mais bem 
estruturados.

8.4.3 Os dirigentes máximos de três órgãos 
oficiais de estatística na esfera estadual ou 
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municipal escolhidos entre aqueles com 
certificação de qualidade plena (selo um).

A) Até que a certificação de qualidade co-
mece a vigorar, dois desses membros serão 
escolhidos entre os dirigentes dos órgãos 
mais bem estruturados (tempo de transição).   

B) Nesse tempo de transição, o terceiro 
membro será o Presidente da Associação 
Nacional de Instituições de Planejamen-
to, Pesquisa e Estatística – ANIPES.

8.5 O CSE, em 90 dias, a partir dessa lei, defi-
nirá seu Regimento Interno, onde, entre vários 
outros pontos, deverá constar:

8.5.1 Os critérios de seleção e de exoneração 
de seus integrantes, de sua regularidade de 
funcionamento, e de sua operação rotineira.

8.5.2 Os critérios de avaliação dos resulta-
dos, e de atualização sistemática e periódica 
do PEN, segundo a demanda dos usuários 
oficiais.

8.5.3 Os critérios de concessão dos certifi-
cados de qualidade aos órgãos oficiais na 
esfera estadual ou municipal, sempre que 
solicitado. 

8.5.4 Os critérios de concessão dos certifi-
cados de qualidade aos órgãos oficiais na 
esfera federal, independente de solicitação.

A) Três serão os certificados de qualidade: 
inicial (selo três), parcial (selo dois), plena 
(selo um), a cada nível sendo associado em 
crescendo deveres e direitos, bem como, 
modos e tempos de realização (mediante 
contratos oficiais).

B) Os certificados de qualidade terão vali-
dade de dois anos, quando terão revistas 
suas concessões, podendo haver perda de 
nível, e, conseqüentemente, de direitos. As 

avaliações periódicas serão amplamente 
transparentes.

C) Todos os portadores dos certificados 
de qualidade, nos três selos (um, dois ou 
três), serão vistos como órgãos do SEN; 
entretanto, apenas os que tiverem o selo um 
(qualidade plena) poderão integrar o CSE.

8.5.5 Após estudos, e cuidadosa avaliação, 
serão enviados esforços no sentido da cria-
ção de um Fundo de Recursos Financei-
ros para fins Estatísticos, atendendo aos 
membros do SEN, e regidos por esta lei.

8.5.6 Os critérios de geração do Anuário 
Estatístico do Brasil, e de atendimentos aos 
organismos internacionais em suas deman-
das pelas estatísticas nacionais, por serem 
ambos retratos do SEN.

8.6 O CSE, para bem atuar, e cumprir suas 
funções, poderá constituir câmaras (temáticas 
ou setoriais), formar comissões especiais, 
bem assim, contratar consultores (nacionais 
ou internacionais).

8.6.1 O CSE trabalhará sob Programa Estra-
tégico plurianual. 

8.6.2 O CSE deverá elaborar relatórios se-
mestrais, e anuais.

8.6.3 O CSE manterá página na Internet.

8.7 O CSE dará atenção especial às relações 
com entidades estatísticas internacionais, 
estimulando e viabilizando a participação de 
seus membros nas suas reuniões oficiais, ne-
gociando convênios e acordos de cooperação.

9 O órgão central do SEN, com a função de produção 
direta de parte do PEN, e de orientação executiva da 
produção das demais partes do PEN, nos termos 
das resoluções emanadas do CSE,  é o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
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9.1 O IBGE é órgão da Presidência da Re-
pública.

9.2 O IBGE será presidido por pessoa de 
notório saber.

9.2.1 Será escolhido pelo Presidente da 
República, ouvido o CSE, e submetido à 
apreciação do Senado Federal, quando 
deverá mostrar domínio das ditas “boas prá-
ticas” que regem as instituições estatísticas.

9.2.2 Aprovado pelo Senado Federal, estará 
nomeado, com mandato de quatro anos 
não coincidente com o mandato eleitoral do 
Presidente da República e com o mandato 
do presidente do CSE, podendo ser recon-
duzida à presidência mais uma vez, quando 
será novamente sabatinado pelo Senado 
Federal.

9.3 O IBGE terá estrutura e estatuto próprios, 
trabalhando sob Programa Estratégico plu-
rianual (por atos oficiais competentes).

10 Os órgãos oficiais de estatísticas existentes na 
esfera federal (nos Ministérios, nas autarquias e 
nas fundações públicas, e outros tipos), e que são 
órgãos temáticos; todos, na linha da Constituição 
da República, estarão sujeitos à certificação de 
qualidade do CSE. 

10.1 No planejamento e na execução de suas 
atividades estatísticas deverão trabalhar em 
afinidade com os órgãos oficiais de estatística 
na esfera estadual e municipal. 

10.2 Terão estrutura e estatuto próprios, traba-
lhando sob Programa Estratégico plurianual 
(em atos oficiais competentes).

11 Os órgãos oficiais de estatísticas existentes na 
esfera estadual ou municipal, que são, em geral, 
fortemente formuladores e avaliadores de políticas 
públicas, para tanto sendo usuários das estatísti-
cas, e nessa condição não estando regidos por 

estas bases gerais; só o sendo na condição de 
produtores de estatísticas (a avançar por adesão 
a esta lei).

11.1 Na linha da Constituição da República, 
esta lei não os atinge, a menos que façam 
adesão oficial à mesma, sempre em caráter 
voluntário, assumindo deveres e recebendo 
direitos, passando pela necessária certifica-
ção de qualidade. 

11.2 Havendo adesão, e recebendo certifi-
cação de qualidade (selos um, dois ou três), 
serão órgãos do SEN, contudo, apenas ten-
do selo um serão órgãos do CSE, e terão voz 
e vez no PEN (de caráter oficial). 

11.2.1 Ter voz e vez no PEN não lhes im-
pede de terem subprogramas estatísticos 
específicos, voltados aos seus espaços 
próprios.

11.3 No planejamento e na execução de suas 
atividades estatísticas de produção deverão 
trabalhar em afinidade com os órgãos oficiais 
de estatística na esfera federal, sob coordena-
ção e orientação do CSE e do IBGE.

11.4 Terão estrutura e estatuto próprios, traba-
lhando sob Programa Estratégico plurianual 
(em atos oficiais competentes), dinamizando a 
atividade da ANIPES, como um facilitador de 
relações oficiais.

12. BASE ORGANIZACIONAL: princípios es-
senciais 

12 A articulação das estruturas organizacional e 
informacional, sob o CSE e sob o PEN, devem 
buscar a elaboração das estatísticas oficiais sob 
certos pilares, a saber:

12.1 Pilar da pertinência, com os aspectos 
da relevância e da abrangência. 
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12.2 Pilar da utilidade, com os aspectos da 
combinação e da comparação.

12.3 Pilar da validade, com os aspectos da 
adequação e da precisão.

12.4 Pilar da continuidade, com os aspectos 
da sistematização e da permanência.

12.5 Pilar da visibilidade, com os aspectos 
da acessibilidade e da aceitabilidade.

12.6 Pilar da integridade, com os aspectos 
da credibilidade e da legitimidade.

13 Em síntese, as estatísticas produzidas devem 
atender à independência e objetividade científicas, 
sendo produzidas e disponibilizadas com imparcia-
lidade e universalidade.

14 Por demais, são dadas como “boas práticas” os 
princípios assumidos nos documentos seguintes 
amplamente assimilados nas instituições estatísticas 
nacionais:

14.1 Princípios fundamentais da Estatística 
Oficial, adotados na 28ª Sessão da Comissão 
de Estatística das Nações Unidas, em abril de 
1994.

14.2 Normas especiais para a divulgação de 
dados, adotadas pelo Fundo Monetário Interna-
cional, em 1995 (das quais o Brasil é signatário).

14.3 Manual de Organização Estatística, 
elaborado pela Statistics Division, das Nações 
Unidas, em 2004 (3ª edição).

14.4 Princípios de coordenação interna-
cional das atividades estatísticas, ado-
tados pela Statistics Division, das Nações 
Unidas, em setembro de 2005.

e outros de igual valor que vierem a ser adotados.

BASE ORGANIZACIONAL: quadro de pessoal

15 O quadro de pessoal dos órgãos do SEN, com 
certificação plena (selo um), terá plano de carreira 
própria.

15.1 O intercâmbio de pessoal entre os órgãos 
do SEN será estimulado.

15.2 A sessão de pessoal a órgãos que não os 
do SEN ficará vedada.

15.3 O pessoal dos órgãos do SEN será cha-
mado de Estaticista.

16 A formação continuada e aprofundada desse 
quadro de pessoal será objeto de máxima atenção 
por parte do CSE.

16.1 O CSE atuará na criação de um MBA para o 
quadro de pessoal dos órgãos do SEN, a ser apli-
cado pelas universidades públicas.

16.2 O CSE promoverá periodicamente amplo 
sistema de conferências tornando públicas as 
tendências estatísticas do mundo.

BASE INFORMACIONAL: uso dos registros 
administrativos.

17 As informações individuais fundadoras das 
informações estatísticas podem ser de origem ad-
ministrativa ou de origem estatística; as de origem 
administrativa são as já existentes em registros 
administrativos de natureza pública.

18 As informações individuais existentes nos regis-
tros administrativos devem ser fontes preferenciais 
(mas não exclusivas) dos órgãos do SEN (para não 
se cansar os informantes, e a reduzir as despesas 
com a geração dos registros estatísticos). 

18.1 A criação de registros estatísticos (por 
censos ou por amostras), para não cansar os 
informantes, deve ser feita ao mínimo essencial.
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18.2 Em contraparte, deve-se aumentar a 
utilização dos registros administrativos dis-
poníveis, para tanto, ajustando-os previamente 
às necessidades estatísticas.  

18.3 As estatísticas produzidas devem ser, ao 
máximo, comparáveis e combináveis, seja entre 
temas, seja nos espaços, de modo a ampliar-se 
suas utilizações.

19 Os órgãos públicos, onde houver registros ad-
ministrativos relevantes às pesquisas inerentes ao 
PEN, ficam obrigados a prestarem as informações 
solicitadas.

19.1 As empresas concessionárias de ser-
viços públicos ficam obrigadas a prestarem 
as informações solicitadas pelas entidades 
estatísticas.

19.1.1 Sempre que houver uma Agência 
Reguladora referente ao serviço público, 
ficam elas responsáveis pelo cumprimento 
dessa obrigação.

19.2 As entidades estatísticas ao derivarem 
estatísticas dos registros administrativos ficam 
obrigadas a guardarem o sigilo que lhes sejam 
inerentes

20 Sempre que possível os órgãos do SEN deverão 
oferecer às empresas onde haja registros adminis-
trativos programas computacionais que facilitem a 
extração das informações individuais necessárias à 
elaboração das estatísticas.

21 Os órgãos oficiais federais temáticos deverão, 
nos Estados e nos Municípios, trabalhar afinados 
com os órgãos oficiais na esfera estadual ou mu-
nicipal, facilitando e agilizando seus esforços de 
produção, sempre afinados ao CSE e ao IBGE.

BASE INFORMACIONAL: uso dos registros 
estatísticos

22 As informações individuais fundadoras das 
informações estatísticas podem ser de origem ad-

ministrativa ou de origem estatística. As de origem 
estatística são criadas por pesquisas estatísticas 
(censitárias ou por amostragem), formando os re-
gistros estatísticos.

22.1 A criação de registros estatísticos (por 
censos ou por amostras), para não cansar os 
informantes, deve ser feita ao mínimo essencial.

22.2 Em contraparte, deve-se aumentar a 
utilização dos registros administrativos dis-
poníveis, para tanto, ajustando-os previamente 
às necessidades estatísticas.  

22.3 As estatísticas produzidas devem ser, ao 
máximo, comparáveis e combináveis, seja entre 
temas, seja nos espaços, de modo a ampliar-se 
suas utilizações.

23 Na concepção das pesquisas estatísticas, com 
vistas à geração dos registros estatísticos, em sua 
vertente teórico-conceitual haverá um diálogo com 
as ciências, já na sua vertente teórico-processual 
haverá um diálogo com os processos de pesquisa.

23.1 Os responsáveis pelas pesquisas previstas 
no PEN, devem elaborar, caso a caso, minuciosa 
proposta de trabalho (inclusive prazos), levando-as 
a debate no CSE.

23.2 Nessas ocasiões, em debate franco, o 
CSE deve garantir a satisfação das necessida-
des manifestadas por todos os órgãos do SEN.

24 Ao tempo da produção, essas vertentes cobrem 
as etapas de escolha dos conceitos e definições, de 
coleta das informações individuais (em domicílios 
ou em estabelecimentos / empresas), de crítica / 
apuração / agregação das informações individuais, 
gerando-se as estatísticas previstas no PEN (de 
caráter oficial).

24.1 Os conceitos e definições escolhidos, 
pesquisa a pesquisa, no amparo das ciências 
ou nas recomendações internacionais ou nos 
ordenamentos jurídicos nacionais, devem ser 
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os mais adequados a traduzirem a demanda 
expressa no PEN.

24.2 Os métodos escolhidos, pesquisa a pes-
quisa, sejam em censos, sejam em amostras, 
devem ser executados com a máxima precisão, 
de modo a garantir-se a aplicação apropriada 
dos conceitos e definições escolhidos.

24.2.1 A base operacional geográfica, para 
fins estatísticos, atualizada, deve ser esforço 
conjunto de todos os órgãos do SEN.

24.2.2 Os cadastros domiciliares, de em-
presas e de estabelecimentos, e outros, 
atualizados, devem ser esforço conjunto de 
todos os órgãos do SEN.

24.2.3 As classificações de ocupações, de 
atividades e outras, atualizadas, devem ser 
esforço conjunto de todos os órgãos do SEN.

24.2.4 Os glossários de conceitos e de-
finições, atualizados, devem ser esforço 
conjunto de todos os órgãos do SEN.

25 Na etapa da coleta, em domicílios, em empresas 
/ estabelecimentos, é obrigatória a prestação de 
informações, e estão sujeitas ao sigilo (no que for 
especificado explicitamente, pesquisa a pesquisa, 
e até mesmo em partes delas).

25.1 A demanda aos informantes deve restringir 
ao mínimo possível.

25.2 O processo de coleta, pesquisa a pesqui-
sa, deve trazer rapidez, seja no tempo de visita 
aos informantes, seja no tempo de divulgação 
dos resultados.

25.3 A coleta das pesquisas previstas no PEN, 
independente dos responsáveis, será feita pela 
rede-de-coleta do IBGE, em acordo através 
do CSE.

25.4 A qualidade do trabalho de coleta será 
garantida pela entidade responsável pela 
pesquisa, caso a caso, como posto no PEN. 

25.5 Sempre que possível os órgãos do SEN 
deverão oferecer às empresas onde haja 
registros administrativos programas compu-
tacionais que facilitem a extração das infor-
mações individuais necessárias à elaboração 
das estatísticas.

26 A crítica e a apuração, na agregação das in-
formações individuais, será realizada, pesquisa a 
pesquisa, em moldes centralizados ou descentrali-
zados, pela entidade responsável.

26.1 Na agregação das informações individu-
ais, com vistas à geração das estatísticas, será 
essencial a aplicação de modernos métodos 
estatísticos.

26.2 Serão usados modernos processos de 
críticas e apurações, pesquisa a pesquisa, de 
modo a se tornar disponível os microdados, e 
não apenas dados tabulados.   

26.3 As margens de segurança estatística das 
informações estatísticas tornadas disponíveis 
devem ser igualmente tornadas disponíveis.

BASE INFORMACIONAL: disseminação e divul-
gação (imprensa)

27 Obtidas as estatísticas, em tempo de dissemina-
ção e divulgação (imprensa), seguem as etapas de 
armazenamento e disseminação das estatísticas em 
bases de (micro)dados (inclusive a revelação dos 
metadados), de realização de estudos e análises, 
de divulgação através da imprensa (com produtos 
e serviços próprios).

28 As estatísticas armazenadas devem ser torna-
das acessíveis e aceitáveis para públicos cada 
vez maiores, sempre associadas aos respectivos 
metadados.

28.1 Além dos metadados, publicações me-
todológicas minuciosas devem ser tornadas 



51

Artigo
Bolet im Estat íst icas  Públ icas  •  n .  6  •  Sa lvador,  novembro 2010

disponíveis, de modo que os usuários possam 
apreender as fronteiras dos resultados.

28.2 Um glossário de termos usados nas 
pesquisas, traduzindo os conceitos, e criando 
definições devem ser divulgados amplamente.

28.2 As mídias de disposição dos resultados 
devem ser as mais variadas possíveis, de 
modo a permitir auto-atendimento por parte 
dos usuários.

28.3 Sistemas de acesso às bases de dados 
devem ser sistematicamente disponibilizados e 
tornados crescentemente eficientes.

28.4 Uma rede nacional de comunicação de 
dados estatísticos será desenvolvida, articu-
lando todas as entidades do SEN.

28.5 Informações estatísticas não tornadas 
disponíveis por causa do sigilo podem, em 
condições especiais, serem liberadas para 
estudiosos.

29 Os estudos e análises das realidades comple-
xas, pelas entidades produtoras, lançando mão das 
informações estatísticas, devem ser estimulados, 
seja entre si, seja com a área acadêmica.

29.1 Estudos e análises mais profundos devem 
ser assinados pelos seus autores, preservando 
as entidades produtoras das opiniões emitidas.

29.2 Estudos e análises assinadas não dispen-
sam as entidades produtoras de explicarem 
resultados sem maiores explicações de causas 
e efeitos.

29.3 Estudos e análises especiais devem ser 
feitos para atender a imprensa, dando aos 
seus profissionais as melhores condições de 
apreensão dos seus significados.

30 Além de se divulgar os métodos das pesquisas, 
caso a caso, é importante que as entidades pro-

dutoras debatam e discutam suas práticas de 
pesquisa, em especial:

30.1 Os métodos de coleta (delegação de olhar), 
que lhes são inerentes, e peculiares (diferentes de 
quaisquer outras entidades).

30.2 Os instrumentos de harmonização como as 
classificações, os glossários, e outros devem ser 
amplamente discutidos e partilhados.

31 O CSE envidará esforços no sentido de garantir 
que as etapas de pesquisa atendam aos princípios 
de independência, de imparcialidade e de univer-
salidade.

31.1 As informações estatísticas devem ser pro-
duzidas com independência, livre de quaisquer 
pressões políticas, ou partidárias, ou de segmentos 
da sociedade.

31.2 As informações estatísticas devem ser tornadas 
disponíveis de modo imparcial, atingindo a todos os 
interessados de modo eqüitativo. 

31.3 As informações estatísticas devem ser tornadas 
disponíveis de modo universal, em diferentes mídias 
de modo a atender a todos os interessados.

32 Para atender à imprensa serão feitos produtos e 
serviços especiais, e serão usados recursos espe-
cíficos, dentro do espírito dos tempos de que o que 
não está nas mídias não existe.

BASE INFORMACIONAL: obrigação e sigilo

33 é obrigatória a prestação de informações para 
fins estatísticos, a ninguém sendo dada a possibi-
lidade de se esquivar, nem de se atrasar, nem de 
escamotear a verdade.

33.1 Aos faltosos será aplicada pesada multa.

33.2 Não obstante o caráter de obrigação, as 
entidades estatísticas, além de reduzirem o 
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assédio aos informantes, deve-se facilitar a 
participação dos mesmos, através, por exem-
plo, de programas de extração de informações.

33.3 Em contraparte à obrigação por parte dos 
informantes, as entidades estatísticas, a seu 
turno, se obrigam a resguardarem o sigilo das 
informações individuais, jamais as liberando 
como provas contra os informantes.

34 Os órgãos públicos, ao concederem licenças, cré-
ditos oficiais, e outros pontos, deverão exigir certidão 
negativa de atendimento às atividades estatísticas.

34.1 A concessão das certidões negativas, 
pelos órgãos produtores, será automática, tão 
logo as informações individuais sejam forneci-
das, e sejam satisfatórias.

35 O sigilo será praticado pesquisa a pesquisa, e 
mesmo numa dada pesquisa, parte a parte, ou seja, 
nem toda informação solicitada terá a garantia do 
sigilo pelas entidades estatísticas.

35.1 As informações solicitadas quando de natureza 
pública, como as dos serviços públicos, não serão 
sujeitas ao sigilo.

35.2 As informações solicitadas quando já tornadas 
públicas, não terão sigilo garantido pelas entidades 
públicas, por inócuo.

35.3 As informações solicitadas para fins explícitos 
de geração cadastral não serão objeto de garantida 
de sigilo.

36 Os órgãos do SEN com certificado de qualidade 
plena (selo um) serão co-responsáveis pela garantia 
do sigilo, tendo, portanto, livre acesso às informa-
ções individuais.

37 As informações garantidas pelo sigilo, em ca-
sos excepcionais poderão ser abertas ao olhar de 

estudiosos em salas reservadas, mas sem porta-
bilidade das informações.

38 Casos de violação de sigilo serão severamente 
punidos, inclusive em caráter penal, com amplo 
direito de defesa.

38.1 O CSE terá um Comitê de Ética para julgar 
quebras do sigilo, e impor as penalidades previstas 
em lei.

39 A obrigação e o sigilo serão objeto de lei es-
pecífica, a ser debatida no contexto do CSE, e, 
depois de aprovada, devendo ser amplamente 
divulgada.

BASE HISTÓRICA

40 Além das publicações de resultados e de méto-
dos adotados, impressas ou digitais, as entidades 
do SEN deverão constituir acervo de documentos 
com vistas à preservação de sua memória e a 
contínua elaboração de sua história. Serão, então, 
obedecidas as orientações do Arquivo Nacional (o 
sigilo seguirá preservado).

41 O CSE estimulará a elaboração de monogra-
fias de bacharelado, dissertações de mestrado e 
teses de doutorado tomando as estatísticas e as 
instituições estatísticas como objeto de estudo, 
bem assim, estimulará a elaboração de biografias 
históricas de seus grandes vultos.

42 O CSE criará prêmios a serem concedidos anu-
almente aos que tenham contribuído com estudos 
e análises que permitam o avanço da atividade 
estatística.

43 O CSE concederá anualmente uma comenda em 
reconhecimento aos que tiverem contribuído para o 
avanço da atividade estatística.
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APÊNDICE 1

Extrato do “Manual de Organización estadística.

El funcionamiento y la organización de una oficina de estadística”.

(Tercera edición, 2003)

E. Legislación [p. 38-41]

“La cuestión de la legislación estadística se puede reducir a dos cuestiones principales: a la

obligatoriedad, es decir la facultad que el gobierno hace valer, por conducto del organismo

estadístico, para la recogida de datos, y la garantía que ofrece de salvaguardar el carácter

confidencial de la información obtenida de cada uno de los que corresponden.” (Manual de 1980, p. 41)

135. Generalmente, la legislación relativa a los or-
ganismos de estadística son similares en su mayor 
parte aunque su redacción pueda ser distinta. El Es-
tado (o el gobierno, o la asamblea del pueblo, etc.) 
otorga ciertos derechos a un órgano denominado 
organismo de estadística. En la ley se establece 
en forma explícita su estructura orgánica, inclusive 
las condiciones que debe reunir la persona que lo 
dirija, las restricciones de operación y el sistema de 
rendición de cuentas que le impide hacer un mal 
uso de sus derechos o actuar en forma arbitraria. 
En la legislación se establece lo que debe hacer 
el organismo de estadística con la información 
que le proporcionan los informantes y de la cual 
es responsable. Se pide a la comunidad de infor-
mantes que satisfagan los pedidos de información 
del organismo de estadística, siempre y cuando 
puedan justificarse sobre la base de los objetivos 
establecidos en la legislación. A cambio de la 
intromisión en los derechos de privacidad de los 
informantes, el organismo de estadística tiene la 
obligación de salvaguardar la información suminis-
trada por estos. Si el organismo incumpliera este 
compromiso, sus funcionarios serían pasibles de 

determinadas sanciones. Lo mismo ocurre si los 
informantes se niegan a responder. Aunque cada 
ley puede tener diferente extensión, redacción, 
nivel de detalle y ámbito de aplicación, si se no 
incluyen estos aspectos fundamentales, estarán 
incompletas.

136. El Manual de 1954 contiene una lista exhaustiva 
de temas que pueden incluirse en la legislación. Vale 
la pena consultar el Manual sobre esta cuestión, 
en parte por motivos de interés histórico y en parte 
porque puede resultar útil para algunos jefes de los 
organismos de estadísticas como lista de compro-
bación si entre sus perspectivas está la modificación 
de la legislación vigente. En el apéndice I se incluye 
un modelo de ley de estadística.

1. Actores principales

137. Por lo general, la ley establece quiénes son 
los actores principales y cuáles son sus derechos y 
responsabilidades. En lo que se refiere a las dispo-
siciones jurídicas que rigen la actividad estadística 
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oficial, que aquí denominaremos “ley de estadística”, 
los actores son los siguientes:

•	 El ministro;

•	 El jefe de estadística;

•	 El organismo de estadística y su personal;

•	 El organismo encargado de la coordinación del 
sistema de estadística, y

•	 Los informantes.

138. En la ley de estadística también se definirá un 
conjunto de relaciones con otros órganos, entre los 
que cabe mencionar:

•	 Otras oficinas del Estado;

•	 Las instituciones internacionales o supranacio-
nales;

•	 Las sociedades profesionales; y

•	 Las asociaciones empresariales y de otro tipo 
vinculadas con la actividad estadística

139. En países con constituciones federales, la ley 
definirá la relación entre el organismo federal de 
estadística, las oficinas de estadísticas de los go-
biernos de los estados miembros de la federación 
y otros órganos de los gobiernos de los estados 
miembros de la federación.

2. Extensión de la ley

140. En principio, la extensión de la ley es una 
cuestión de gustos, pero sus repercusiones  son 
reales y sutiles. Las leyes extensas se originan en 
el deseo de hacerlas lo suficientemente detalladas 
como para la evitar la arbitrariedad política una vez 
que hayan entrado en vigor y comiencen a aplicarse. 
Por ejemplo, se puede establecer detalladamente la 
composición del organismo de coordinación o del 
consejo nacional de estadística es una salvaguar-
dia contra manipulaciones tales como los favores 
políticos o el nepotismo. Por otra parte, cuantos 
más detalles se incorporen a la ley, tanto más difícil 

será adaptarla a los cambios circunstanciales. A lo 
largo de los años, los cambios del entorno y otras 
situaciones imprevistas harían necesario modificar la 
ley, y siempre resulta difícil despertar interés político 
para modificar una ley de estadística.

141. Tanto las leyes someras como las detalladas 
tienen ventajas. En determinadas circunstancias, 
las leyes formuladas en términos muy generales y 
otorgaban un alto grado de flexibilidad al organis-
mo de estadística han dado muy buen resultado. A 
la inversa, las leyes extensas y concienzudas han 
brindado a los actores principales un alto grado de 
protección. Evidentemente, ambos tipos de leyes 
también tienen sus desventajas. Lo que se sugiere 
es que se alcance una solución de compromiso 
viable entre estas dos consideraciones, y que el 
éxito del legislador dependerá de que esta solución 
sea la adecuada.

3. La ley: disuasión y cumplimiento

142. La capacidad jurídica para exigir una respuesta, 
acompañada de una sanción legal a quienes no 
responden, puede contribuir en gran medida a ga-
rantizar tasas elevadas de respuesta que, a su vez, 
son fundamentales para la calidad de conjunto de 
las estadísticas. Pero la cuestión no es tan sencilla. 
De hecho, la existencia de poderes jurídicos para 
garantizar el cumplimiento funciona, intrínsecamen-
te, como disuasión formal. En la mayoría de los 
países en que estos poderes están definidos ade-
cuadamente en la ley, el organismo de estadística 
nunca los ha empleado o bien lo ha hecho en muy 
contadas oportunidades.

143. Hoy día, lo habitual es emplear un sistema mix-
to, tácita o explícitamente. Hay varias maneras de 
combinar las alternativas. Una de ellas es considerar 
que todas las consultas a las empresas son obliga-
torias y la ley puede ser muy clara en tal sentido. Al 
mismo tiempo, todas las encuestas a las personas 
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o a los hogares se consideran voluntarias. Que esto 
se afirme abiertamente o solo en caso de cuestio-
namiento depende en gran medida del entorno 
político y jurídico y de la opinión de la gente sobre 
la invasión de la intimidad. Si existe un protector 
oficial de la intimidad - un defensor del pueblo, por 
ejemplo - es probable que el jefe de estadística no 
quiera arriesgar todas las encuestas de hogares a 
costa de lograr una victoria pírrica en alguno de ellos. 
No existe manera conocida de contrarrestar por 
medios jurídicos una campaña de desobediencia 
civil en materia de encuestas estadísticas.

144. Cualquiera sea el sistema, y aunque las rela-
ciones de cooperación desempeñen un papel pre-
ponderante en las tasas de respuesta, la ley puede 
ser una condición necesaria para poder desarrollar 
tales relaciones.

4. El acceso a la información protegida por 
otras leyes

145. Lo ideal es que la ley de estadística cuente 
con una disposición clara sobre el derecho del or-
ganismo de estadística a acceder a otros datos que 
posea el Estado. Esto debería hacerse, en parte, 
con el objeto de racionalizar el funcionamiento del 
Estado pero también, lo que es más importante aún, 
para evitar a los informantes un papeleo excesivo.

146. El derecho de acceso del organismo de esta-
dística a la información que posee la administración 
pública y que es útil para la elaboración de estadís-
ticas debería estar reconocido explícitamente como 
excepción en la legislación que protege esa informa-
ción o, en general, los registros administrativos. Lo 
ideal sería una situación de reciprocidad, en la que 
la legislación estadística establezca los derechos y 
condiciones de acceso, así como una legislación 
específica que proteja la información en poder de 
cualquier organismo de la administración pública, 
reconozca como una excepción el derecho de ac-

ceso del organismo estadístico siempre que aquel 
tenga como finalidad la elaboración de estadísticas.

5. Asesoramiento jurídico

147. Aunque la estructura y el contenido de la ley 
de estadística sean sencillo, el jefe de estadísticas 
debería tener asesoramiento jurídico, en lo posible 
de un asesor jurídico especializado, que tenga expe-
riencia en la interpretación de la ley de estadística y 
en el manejo de sus diversas excepciones. El papel 
del asesor jurídico será de suma importancia cuan-
do se planteen conflictos entre las disposiciones 
de la ley de estadística relativas a los derechos de 
acceso y las restricciones formales consagradas 
en otras leyes.

6. Mecanismos jurídicos especiales en los sis-
temas descentralizados

148. En los sistemas descentralizados, la ley de es-
tadística debe de aplicarse a todos los miembros del 
sistema estadístico. Por ejemplo, si el banco central 
tiene una unidad de estadística o un departamento 
de investigaciones, cabe preguntarse si sus facul-
tades legales para reunir datos de otros bancos 
están determinadas por las facultades generales 
del banco central o por una ley o norma específica 
que autoriza al departamento de que se trate a reunir 
información complementaria con fines estadísticos. 
Si existen organismos estadísticos específicos en 
los ministerios de transporte, agricultura, obras pú-
blicas, interior y otros, ¿cuáles son sus derechos y 
restricciones jurídicas con respecto a la recopilación 
de información, acceso a los microdatos y la forma 
en que se almacenan los registros individuales o se 
accede a ellos? ¿Cómo decide el organismo central 
de estadística si una dependencia determinada es, 
o debería ser, un miembro auténtico del sistema de 
estadística? Idealmente, las disposiciones jurídicas 
mínimas son las siguientes:
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•	 Todos los miembros de un sistema de estadís-
tica deberían tener una base jurídica para sus 
operaciones de recopilación de datos;

•	 Deberían existir disposiciones, para todos los 
miembros del sistema estadístico, que definan 
su legitimidad, los mecanismos de rendición 
de cuentas y la obligación de mantener en fi-
deicomiso la información individual, así como 
las sanciones que se aplicarán si no se respeta 
esa obligación;

•	 Todos los miembros deberían someterse a las 
mismas reglas y salvaguardias con respecto 
al intercambio de la información individual con 
fines de integración estadística y, en general, 
para lograr una labor analítica eficaz;

•	 La ley debería contener disposiciones que 
reconozcan la necesidad de la coordinación 
estadística, la definición de esta y directrices 
sobre su puesta en práctica.

APÊNDICE 2

Extrato do “Manual de Organización estadística.

El funcionamiento y la organización de una oficina de estadística”

(Tercera edición, 2003)

Anexo I: Modelo anotado de una Ley Nacional 
de Estadística [P. 182-194]

Introducción

En la sección E del capitulo II de la presente edición 
del Manual de organización estadística se plantean 
varios principios generales de la legislación estadís-
tica, pero contiene pocos datos específicos. En el 
anexo I se presentan textos específicos que podrían 
ser de utilidad para países que deseen adoptar una 
ley general de estadística, o modificar la existente. 
Cabe destacar que este “modelo de ley de estadís-
tica” no pretende en modo alguno ser prescriptivo o 

normativo. Solo es una muestra de los aspectos que 
se consideran en la práctica en la legislación esta-
dística de varios países; de hecho, algunos textos 
fueron tomados de leyes de estadística existentes.

El modelo, diseñado para un país ficticio llamado 
“Numerlandia” contiene dos tipos de elementos: 

1. Aspectos que se refieren a cuestiones de prin-
cipio y que deben estar presentes en toda ley de 
estadística (destacados en negrita). Al respecto, se 
hará también referencia a los Principios fundamen-
tales de las estadísticas oficiales, adoptados por la 
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas 
en 1994. Estos aspectos suelen estar directamente 
relacionados con lo expresado en los Principios, 
como se explicará en las notas.
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2. Elementos alternativos u optativos. El encabezado 
“Alternativas” indica que las soluciones son diferen-
tes, pero no necesariamente inferiores a las descritas 
en los aspectos ya mencionados. Las “Opciones” 
dependen en mayor grado de los países; pueden 
funcionar para algunos, pero pueden ser inacepta-
bles para otros.

Ley de estadística de Numerlandia

Nota: La ley consta de tres secciones principales: 
generalidades (véase la sección E.1 del capítulo 
II, referente a los actores principales del sistema 
estadístico y sus roles, responsabilidades e inte-
racciones); operaciones estadísticas y recopilación 
de datos, que incluye varias disposiciones para 
sistemas regionalmente descentralizados (véase la 
sección E.6 del capítulo II) y confidencialidad de los 
datos, que incluye el acceso a información protegida 
por otras leyes (véase la sección E.4 del capítulo II).

A. GENERALIDADES

1. Definiciones [Véase también la sección E.1 del 
capítulo II del presente Manual]

En la presente Ley:

a) Se entiende por Jefe de Estadística el Jefe 
de Estadística de Numerlandia;

b) Se entiende por departamento todo depar-
tamento, asamblea, oficina, organismo u otra 
división del Gobierno de Numerlandia o del 
gobierno de una región o cualquier organismo 
de ambos;

c) Se entiende por ministro un miembro del 
gabinete de ministros de Numerlandia;

d) Se entiende por encuestado una persona 
natural o jurídica respecto de cuyas caracte-

rísticas o actividades se busca o se suministra 
cualquier informe o información en virtud de la 
presente Ley;

e) Se entiende por Consejo el Consejo Nacional 
de Estadística de Numerlandia.

2. Nombramiento del Jefe de Estadística

El Presidente de Numerlandia, por recomen-
dación del Consejo de Ministros, designará a 
un funcionario cuyo cargo será el de “Jefe de 
Estadística de Numerlandia” para que desem-
peñe el cargo por un plazo fijo de cinco años, 
renovable.

Nota: El nombramiento del Jefe de Estadística a 
plazo fijo garantiza su independencia profesional 
e impide la injerencia política en las estadísticas 
oficiales (véase la sección C.4 del capítulo II).

Alternativa 1

El Primer Ministro de Numerland ia designará a un 
funcionario cuyo cargo será el de

“Jefe de Estadística”.

Alternativa 2

El Parlamento de Numerlandia designará a un fun-
cionario cuyo cargo será el de “Jefe de

Estadística”.

Alternativa 3

El Presidente de Numerlandia, por recomendación 
del Consejo Nacional de Estadística, designará a 
un funcionario para que ocupe el cargo de “Jefe de 
Estadística”.

Opción

El Presidente de Numerlandia nombrará un Ministro 
de Estadística que oficiará de Jefe de Estadística.
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3. Funciones del Jefe de Estadística

El Jefe de Estadística:

a) Asesorará en asuntos relativos a los progra-
mas estadísticos de los departamentos del Go-
bierno de Numerlandia, y mantendrá consultas 
con dichos departamentos para tal fin;

b) Tomará decisiones relativas a los métodos de 
recopilación de datos para fines estadísticos, 
así como para su compilación y los medios y 
plazos para la publicación de las estadísticas;

c) Supervisará la administración general de esta 
Ley y controlará las operaciones y el personal 
del Instituto de Estadística de Numerlandia;

d) Representará a Numerlandia en las reuniones 
internacionales de estadística o designará a uno 
o más funcionarios del Instituto de Estadística 
para tal fin.

Nota: Las disposiciones de este artículo respal-
dan el papel coordinador del Jefe de Estadística 
(párrafo a]), su autonomía profesional (párrafo b]; 
véase también los Principios fundamentales de las 
estadísticas oficiales, recogidos en el anexo II), así 
como su rol internacional (véanse los artículos 9 y 10 
de los Principios fundamentales de las estadísticas 
oficiales en el anexo II).

4. Instituto de Estadística de Numerlandia

Habrá un organismo de estadística, denomi-
nada Instituto de Estadística de Numerlandia, 
cuyas obligaciones son:

a) Recoger, compilar, analizar y publicar la in-
formación estadística relativa a las actividades 
comerciales, industriales, financieras, sociales, 
económicas, ambientales y generales y la situ-
ación de las personas;

b) Colaborar con los departamentos guberna-
mentales en el acopio, compilación y publica-

ción de información estadística, incluidas las 
estadísticas emanadas de las actividades de 
esos departamentos;

c) Promover la evitación de duplicación en la 
información recogida por los departamentos 
del Gobierno, y

d) En general, promover y desarrollar estadís-
ticas sociales y económicas integradas corres-
pondientes a todo el territorio de Numerlandia y 
a cada una de sus regiones, y coordinar planes 
para la integración de esas estadísticas.

5. Plan de trabajo, calendario de comunicados 
e informe anual

a) Tres meses antes del comienzo de cada 
nuevo año fiscal, el Jefe de Estadística presen-
tará al Consejo de Ministros [O en su defecto, 
el Presidente, el Parlamento o un ministro que sea 
designado responsable político de las estadísticas] 
un plan de trabajo para el siguiente año fiscal 
en el que exponga los principales acopios 
estadísticos y las publicaciones previstas, así 
como las estimaciones de gastos e ingresos 
relacionadas con ellos;

b) Al comienzo de cada nuevo año fiscal, el 
Jefe de Estadística publicará un calendario de 
los comunicados más importantes de nuevas 
estadísticas en ese año fiscal;

c) Dentro de los tres meses posteriores al tér-
mino de cada año fiscal, el Jefe de Estadística 
presentará un informe al Consejo de Ministros 
relativo a las actividades del Instituto de Esta-
dística de Numerlandia durante el año fiscal 
precedente.

Nota: este artículo se refiere sobre todo a la trans-
parencia y redición de cuentas, dos aspectos 
importantes de los Principios fundamentales. La 
publicación de un calendario anticipado de comu-
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nicados (párrafo b]) evita la injerencia política en los 
resultados estadísticos.

6. Consejo Nacional de Estadística

a) Habrá un Consejo Nacional de Estadística 
cuya función es:

i) Asesorar al Jefe de Estadística sobre los pla-
nes de trabajo estadísticos; cuando el programa 
de trabajo se presente al Consejo de Ministros 
se adjuntará dicha asesoría;

ii) Considerar el informe anual que el Jefe de 
Estadística presente al Consejo de

Ministros; sus comentarios se adjuntarán a 
este informe;

iii) Asesorar al Jefe de Estadística sobre cual-
quier otro aspecto estadístico.

b) El Consejo estará presidido por el Jefe de 
Estadística;

c) El Consejo se reunirá cuatro veces al año 
como mínimo;

d) El Consejo podrá establecer subcomités y 
grupos asesores especiales;

e) El Consejo contará con un mínimo de 15 
miembros, que representarán a los principales 
grupos de usuarios de las estadísticas oficiales, 
en particular a los departamentos guberna-
mentales y a las comunidades empresarial y 
académica;

f) Los miembros del Consejo serán designados 
por el Ministro, por recomendación del Jefe de 
Estadística. Ejercerán sus cargos por períodos 
de cuatro años renovables;

g) El reglamento del Consejo será aprobado 
por el Ministro.

Nota: la función principal de un Consejo Nacional 
de Estadística consiste en actuar como mediador 
con los usuarios de estadísticas, y realzar con ello 
la relevancia de las estadísticas oficiales (véase el 
artículo 1 de los Principios fundamentales de las es-
tadísticas oficiales en el anexo II). Dado que hay mu-
chas maneras diferentes de establecer este consejo, 
a continuación se enumeran algunas alternativas.

Alternativas

a) El Ministro preside el Consejo y el Jefe de Esta-
dística es vicepresidente;

b) Hay un presidente independiente y el Jefe de 
Estadística es miembro ex officio;

c) El Consejo tiene mayor o menor número de 
miembros;

d) El Consejo aprueba el plan de trabajo estadístico 
(en lugar de limitarse a dar asesoría);

e) Recomendación de membresía mediante votación 
colectiva (el propio Consejo propone candidatos);

f) La membresía es especificada por ley (por ejemplo 
“un representante del Ministerio de

Hacienda, un representante del Banco Central, un 
representante del Consejo de Asesores Económi-
cos”, etcétera);

g) Períodos de servicio más largos o más breves.

B. OPERACIONES ESTADÍSTICAS Y ACOPIO DE 
DATOS

Nota: esta parte de la ley aborda principalmente las 
disposiciones prácticas para el acopio de datos, 
incluido el acceso a fuentes de datos gubernamen-
tales que serían relevantes para fines estadísticos. 
Las estadísticas deberían recogerse con la máxima 
eficacia sin sobrecargar a los encuestados (véase 
el artículo 5 de los Principios fundamentales de las 
estadísticas oficiales en el anexo II).
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1. Personal estadístico

El Jefe de Estadística puede emplear los co-
misionados, empadronadores, agentes u otras 
personas necesarias para recopilar, en nombre 
del Instituto de Estadística de Numerlandia, 
aquellas estadísticas e información que el Jefe 
de Estadística estime útiles y de interés público 
relacionadas con las actividades comerciales, 
industriales, financieras, sociales, económicas 
y otras que determine el Jefe de Estadística; las 
obligaciones de los comisionados, empadro-
nadores, agentes u otras personas serán las 
prescritas por el Jefe de Estadística.

Opciones

Funcionarios públicos

El Ministro puede usar, durante los períodos que 
determine, los servicios de cualquier empleado de 
la administración pública de Numerlandia para ejer-
cer o desempeñar cualquier obligación, facultad o 
función del Instituto de Estadística de Numerlandia 
en virtud de esta ley o de cualquiera otra, y toda 
persona que preste esos servicios se considerará, 
para los fines de esta ley, una persona empleada 
en virtud de esta ley.

Nota: esto significa que el Ministro políticamente 
responsable de las estadísticas oficiales tiene la 
facultad de contratar funcionarios públicos que no 
pertenezcan al Instituto de Estadística de Numer-
landia para desempeñar tareas estadísticas; entre 
otras cosas esto sería importante para los censos.

Servicios contratados

Todas las personas contratadas para prestar servi-
cios especiales para el Jefe de Estadística en virtud 
de esta Ley, y los empleados y agentes de aquellas 
personas se considerarán, para los fines de esta Ley, 
personas empleadas en virtud de esta Ley mientras 
presten esos servicios.

Cooperación con autoridades regionales

El Jefe de Estadística puede establecer acuerdos 
para que el gobierno de una región del país se 
ocupe de asuntos necesarios o convenientes para 
la aplicación o el cumplimiento de esta

Ley, y en particular todos los siguientes o parte de 
los mismos:

a) La ejecución, por parte de funcionarios regionales, 
de toda facultad u obligación conferida o impuesta 
a cualquier funcionario en virtud de esta Ley;

b) El acopio, por parte de cualquier departamento 
regional o funcionario regional, de información es-
tadística o de otra índole requerida para los fines 
de esta Ley; y

c) El suministro de información estadística al Jefe 
de Estadística por parte de cualquier departamento 
o funcionario regional.

Todos los funcionarios regionales que desempeñen 
una facultad u obligación conferida o impuesta a 
cualquier funcionario en virtud de esta Ley, o en 
virtud de cualquier acuerdo establecido conforme 
a esta sección, se considerarán, para los fines de 
esta Ley, personas empleadas en virtud de esta Ley.

El Jefe de Estadística puede establecer un acuerdo 
con el gobierno de una región del país con el fin de 
disponer, con la oficina de estadística de esa región, 
el intercambio o la transmisión de:

a) Respuestas a toda indagación estadística espe-
cífica;

b) Respuestas a toda clase de información especí-
fica recopilada en virtud de esta Ley; y

c) Toda tabulación y análisis que utilice como base 
las respuestas mencionadas en a) o b).

Para los fines de esta sección, un acuerdo con una 
región del país solo tendrá validez respecto de la 
oficina regional de estadística que:
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a) Tenga facultad legal para acopiar información 
destinada a intercambios o transmisiones, conforme 
a lo estipulado en el acuerdo, de un encuestado que 
esté sujeto a sanciones legales por no proporcionar 
información a la oficina, ya sea por voluntad o por 
omisión, o por falsificar la información proporcionada;

b) Tenga prohibido por ley divulgar información de tal 
índole que su divulgación estaría prohibida al Institu-
to de Estadística de Numerlandia, sus funcionarios 
y empleados, si la información fuera proporcionada 
al Instituto de Estadística de Numerlandia, y

c) Cuente con funcionarios y empleados sujetos a 
sanciones legales por divulgar información de la 
índole descrita en el párrafo b).

Cuando el Instituto de Estadística de Numerlandia 
acopie información de esa índole de un encues-
tado, el Instituto de Estadística de Numerlandia 
notificará al encuestado, al acopiarla, los nombres 
de cualquier organismo estadístico con que el 
Jefe de Estadística haya establecido acuerdos 
de este tipo.

Nota: hay muchos métodos de interacción y coo-
peración entre el organismo nacional de estadística 
y los órganos regionales. En algunos países, el 
organismo nacional posee oficinas regionales que 
controla en su totalidad (lo que se denomina habi-
tualmente “sistema vertical”), mientras que en otros 
las oficinas de estadística regionales son parte del 
gobierno regional (el “sistema horizontal”). También 
hay combinaciones de ambos sistemas. Además, 
hay otros modelos de relación entre el gobierno 
central y los regionales aplicables a los países con 
estructura federal.

2. Intercambio de información

El Jefe de Estadística puede suscribir un 
acuerdo con cualquier departamento, oficina 

municipal o corporación para intercambiar la 
información obtenida de un encuestado. 

En el acuerdo se estipulará:

a) Que se notificará al encuestado que la infor-
mación se acopia en nombre del Instituto de 
Estadística de Numerlandia y del departamento 
o corporación, según corresponda, y

b) Que si el encuestado notifica por escrito al 
Jefe de Estadística que se opone a que el Insti-
tuto de Estadística de Numerlandia intercambie 
la información, la información no se intercam-
biará con el departamento o corporación a 
menos que el departamento o corporación esté 
autorizado por ley para exigir que el encuestado 
entregue la información.

Nota: véase el artículo 6 de los Principios funda-
mentales de las estadísticas oficiales en el anexo II). 

Opción

Acceso a los registros

Una persona que tenga la custodia o la responsabi-
lidad de cualquier documento o registro mantenido 
en cualquier departamento, oficina municipal, cor-
poración, empresa u organización, del que pueda 
obtenerse información necesaria respecto de los 
objetivos de esta Ley o que ayudaría a completar 
o corregir esa información, otorgará acceso a los 
mismos para dichos fines a una persona a la que 
el Jefe de Estadística dará autorización para obte-
ner dicha información o la ayuda para completar o 
corregir dicha información.

3. Información falsa o ilegal

Toda persona que, sin una excusa legítima:

a) Se niegue a responder, no responda, o res-
ponda con deliberada falsedad a toda pregunta 
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indispensable para obtener información solici-
tada respecto de los objetivos de esta Ley o en 
relación con ella, que le haya sido formulada 
por una persona empleada o que se considere 
empleada en virtud de esta Ley; o

b) No proporcione o se niegue a proporcionar 
cualquier información, o a llenar a su leal saber 
y entender cualquier cuestionario o formulario 
que se le haya pedido llenar y devolver en la 
forma y fecha solicitadas en virtud de esta Ley, o 
proporcione deliberadamente información falsa 
o equívoca o practique cualquier otro engaño; 
será, por cada negativa u omisión, o respuesta 
falsa o engañosa, culpable de un delito y estará 
sujeta, mediante, condena sumaria, a una multa 
máxima de..., o a pena de cárcel por un máximo 
de..., o ambas.

4. Negativa a otorgar acceso a los registros

Toda persona:

a) Que, teniendo la custodia o la responsa-
bilidad de cualquier documento o registro 
mantenido en cualquier departamento, oficina 
municipal, corporación, empresa u organiza-
ción, del que pueda obtenerse información 
necesaria respecto de los objetivos de esta 
Ley o que ayudaría a completar o corregir esa 
información, se niegue a permitir el acceso a la 
información, o deje de otorgar este permiso, a 
cualquier persona autorizada para ese fin por 
el Jefe de Estadística; o

b) Que de cualquier manera obstaculice o trate 
de obstaculizar deliberadamente la labor de 
cualquier persona empleada en virtud de esta 
Ley; será culpable de un delito y estará sujeta, 
mediante condena sumaria, a una multa máxima 
de..., o a pena de cárcel por un máximo de..., 
o ambas.

Nota: aunque el imperio de la ley no sea el medio 
ideal para obtener datos básicos (véase la sección 
E.3 del capítulo II), casi todas las leyes de estadística 
contienen algunas disposiciones que determinan 
la obligatoriedad del acopio de datos estadísticos.

Opciones

Sistema de codificación de los bienes

El Jefe de Estadística establecerá un sistema de 
codificación de los bienes que importa u exporta 
Numerlandia para facilitar el acopio, compilación, 
análisis y publicación de estadísticas relativas a 
esos bienes.

Formularios para datos estadísticos

Con el fin de sustituir o ampliar la actividad de agen-
tes o empleados encargados de acopiar estadísticas 
en virtud de esta Ley, el Jefe de Estadística puede 
ordenar que se envíe un formulario a la persona 
indicada para obtener la información autorizada 
conforme a esta Ley. La persona que reciba este 
formulario deberá responder las preguntas conte-
nidas en él y devolverlo contestado al Instituto de 
Estadística de Numerlandia certificando su exactitud, 
no más tarde del plazo prescrito e indicado en el 
formulario, o no más tarde del plazo prorrogado a 
discreción del Jefe de Estadística.

Informes relativos a la ley de impuesto sobre la renta

A los efectos de esta Ley:

a) El Jefe de Estadística o toda persona autorizada 
por el Jefe de Estadística a tal efecto puede tener 
acceso e inspeccionar toda clase de informes, cer-
tificados, estados de cuenta, documentos u otros 
registros obtenidos en nombre del Director Nacional 
de Impuestos Internos a los efectos de la ley de 
impuesto sobre la renta; y
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b) el Director Nacional de Impuestos Internos or-
denará que los informes, certificados, estados de 
cuenta, documentos u otros registros sean puestos 
a disposición del Jefe de Estadística o de la persona 
autorizada por el Jefe de Estadística para inspec-
cionar los registros.

Declaración de importaciones y exportaciones del 
servicio de aduanas

A los efectos de esta Ley, el Director Nacional de 
Impuestos Internos ordenará enviar al

Jefe de Estadística los informes de importaciones y 
exportaciones de Numerlandia y los detalles de los 
medios de transporte usados para ello.

Opciones adicionales:

Censo de población

i) El Instituto de Estadística de Numerlandia realizará 
un censo de población de

Numerlandia en el mes de... en el año..., y cada diez 
años en lo sucesivo;

ii) El censo de población se realizará de manera que 
se garantice el suministro de recuentos de la pobla-
ción de cada distrito de Numerlandia, conforme a 
su constitución vigente en la época de cada censo 
de población.

Censo agrícola

El Instituto de Estadística de Nume rlandia realizará 
un censo agrícola de Numerlandia en el año..., y 
cada diez años en lo sucesivo.

Preguntas del censo

El Presidente de Numerlandia prescribirá, por man-
dato, las preguntas que deberán formularse en todo 
censo realizado por el Instituto de Estadística de 
Numerlandia.

Nota: en algunos países los reglamentos censales 
son parte de la ley general de estadística; en otros 
los censos están regidos por una legislación propia.

C. CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS

Nota: es indudable que la confidencialidad de los 
datos es una de las preocupaciones principales 
de los Principios fundamentales. Además de una 
cláusula general en la Ley de Estadística (véase el 
artículo 11, infra), el juramento del cargo del personal 
estadístico (véase el artículo 12, infra) también suele 
ser parte de la legislación estadística.

1. Prohibición de divulgar información

Excepto para los fines de comunicar informaci-
ón conforme a las condiciones de un acuerdo 
suscrito en virtud de esta Ley y excepto para 
los fines de entablar una acción judicial con 
arreglo a esta Ley, pero sujeto a esta sección:

a) Ninguna persona, salvo la persona empleada 
o considerada empleada y jurada con arreglo 
a esta Ley, estará facultada para examinar un 
informe identificable entregado a los efectos 
de esta Ley; y

b) Ninguna persona que haya prestado jura-
mento conforme a esta Ley podrá divulgar por 
medio alguno, ni deliberadamente provocar la 
divulgación de cualquier información obtenida 
conforme a esta Ley de manera que sea posible, 
a partir de tal divulgación, vincular los datos 
particulares obtenidos de un informe individual 
con una persona, una empresa o una organiza-
ción identificable.

2. Juramento del cargo

El Jefe de Estadística y toda persona empleada 
o considerada empleada con arreglo a esta Ley 
deberá, antes de asumir sus funciones, prestar 
y suscribir el siguiente juramento o promesa 
solemne:
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Yo,..., juro (o prometo) solemnemente 
que cumpliré mis funciones con fidelidad 
y honradez como empleado del Instituto 
de Estadística de Numerlandia de con-
formidad con lo estipulado en la Ley de 
Estadística, y de las normas e instruccio-
nes contenidas en ella, y que, salvo con la 
debida autorización correspondiente, no 
revelaré ni daré a conocer ningún asunto 
o dato que obre en mi conocimiento por 
razón de mi empleo.

Si una persona contratada para prestar ser-
vicios especiales al Jefe de Estadística con 
arreglo a esta Ley es una persona jurídica, el 
gerente general de la misma y los funcionarios, 
empleados y agentes de la misma destinados 
a prestar los servicios especiales deberán, 
antes de asumir cualquiera de las funciones 
estipuladas en el contrato, prestar y suscribir 
el siguiente juramento o promesa solemne:

Yo,..., juro (o prometo) solemnemente que 
cumpliré mis funciones con fidelidad y 
honradez como empleado de (nombre de 
la persona jurídica) respecto de mi empleo 
para... [ Se refiere al contrato que regula las 
tareas contratadas]  de conformidad con lo 
estipulado en la Ley de Estadística, y de 
las normas e instrucciones contenidas en 
ella, y que, salvo con la debida autorizaci-
ón correspondiente, no revelaré ni daré a 
conocer ningún asunto o dato que obre en 
mi conocimiento por razón de mi empleo 
descrito en dicho contrato.

Opciones

El Jefe de Estadística puede autorizar, por mandato, 
que se divulgue la información siguiente:

a) Información relativa a una persona u organización 
cuya divulgación sea aceptada por escrito por la 
persona u organización interesada;

b) Información relativa a una empresa cuya divulga-
ción sea aceptada por escrito por el dueño vigente 
de la empresa;

c) Información disponible al público conforme a 
cualquier estatuto u otra ley;

d) Información relativa a cualquier hospital, institu-
ción psiquiátrica, biblioteca, institución educativa, 
institución benéfica, servicio público [Se considera 
servicio público a toda persona natural o jurídica 
que posea, opere o gestione una empresa de su-
ministro de productos petroleros por oleoductos; 
la transmisión o distribución de gas, electricidad, 
acero o agua; la recolección y eliminación de re-
siduos o aguas servidas; la transmisión, emisión, 
recepción o entrega de información por cualquier 
sistema de telecomunicaciones, o la provisión de 
servicios postales] y otras instituciones sin ánimo de 
lucro similares, excepto los detalles cuya naturaleza 
hiciera posible relacionar los datos particulares con 
un paciente, recluso u otra persona que se encuentre 
bajo la tutela de tales instituciones;

e) Información en forma de índice o lista de estable-
cimientos, empresas o negocios, que indique parte o 
la totalidad de los siguientes datos referentes a ellos:

i) Sus nombres y direcciones;

ii) Los números telefónicos que permitan el contacto 
respecto a cuestiones estadísticas;

iii) Los productos que producen, fabrican, procesan, 
transportan, almacenan, compran o venden, o los 
servicios que prestan, en el curso de sus activida-
des; o
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iv) Si están o no en un determinado rango de nú-
mero de empleados, de personas contratadas, o de 
quienes constituyen su fuerza laboral.

3. La información es secreta

Excepto para los fines de entablar una acción 
judicial con arreglo a esta Ley, todos los infor-
mes presentados al Instituto de Estadística de 
Numerlandia con arreglo a esta Ley y todas 
las copias del informe que obren en poder del 
encuestado son secretos y no se usarán como 
prueba en procesos de ninguna especie.

Ninguna persona que haya prestado juramento 
conforme a esta Ley podrá ser citada por orden 
de ningún juzgado, tribunal u órgano en pro-
cesos de ninguna especie para dar testimonio 
oral o para presentar declaración, documentos 
o registros respecto de  cualquier información 
obtenida en el curso de la aplicación de esta 
Ley.

4. Divulgación de información secreta

Todo individuo que, después de haber prestado 
juramento conforme a esta Ley:

a) Revele o divulgue deliberadamente, directa 
o indirectamente, a cualquier persona no facul-
tada conforme a esta Ley para recibir la misma 
información que él ha obtenido en el desarrollo 
de sus labores que pudiera ejercer influencia 
o afectar el valor de mercado de cualesquier 

acciones, bonos u o otros valores o cualquier 
producto o artículo; o

b) Use cualquier información descrita en el pár-
rafo a) a los efectos de especular con acciones, 
bonos u otros valores o cualquier producto o 
artículo; será culpable de un delito y estará 
sujeta, mediante condena sumaria, a una multa 
máxima de..., o a pena de cárcel por un máximo 
de..., o ambas.

Opcions

Suplantación de empleados del Instituto de Estadís-
tica de Numerlandia

Toda persona que:

i) Suplante a un empleado del Instituto de Estadística 
de Numerlandia con el fin de obtener información 
de alguna persona; o

ii) Simule estar llevando a cabo una investigaci-
ón regulada por esta Ley sin ser un funcionario, 
empleado o agente del Instituto de Estadística de 
Numerlandia, 

será culpable de un delito y estará sujeta, mediante 
condena sumaria, a una multa máxima de ..., o a 
pena de cárcel por un máximo de seis meses, o 
ambas.

Aplicación de multas

Todas las multas impuestas con arreglo a esta Ley 
pertenecen al Gobierno de

Numerlandia y serán pagadas al Tesorero General.
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APÊNDICE 3

Extrato do texto “Are we measuring up...? Questions on the performance of  National 
Statístical Systems” [“Como estamos sendo avaliados…? Perguntas sobre o 

desempenho dos Sistemas Estatísticos Nacionais”], de Willem de Vries (Diretor-Geral 
Adjunto do Statistics Netherlands, Voorburg).* 

*  Publicado na “International Statistical Review, v. 67, n. 1, p. 63-
77, 1999”, do “International Statistical Institute – ISI” (Printed in 
Mexico).

**   Adotados primeiro pela Comissão Econômica Européia durante 
sua 47ª sessão, Genebra, 15 de abril de 1992, e depois endossa-
dos pela Comissão Estatística das Nações Unidas (após algumas 
pequenas emendas).

***  A tradução aqui utilizada foi realizada no Centro de Documenta-
ção e Disseminação de Informações (dirigido por David Wu Tai), 
do IBGE, não tendo ficado gravado o nome do(a) tradutor(a), mas 
se sabendo que foi feito por sugestão de Fernando José Abran-
tes, quando Diretor-Adjunto da Diretoria Executiva (sendo titular 
Nuno Duarte Bithencourt), com o fim de facilitar sua leitura por 
maior número de ibgeanos.

O texto propõe “uma abordagem sistemática para 
avaliar o desempenho dos sistemas estatísticos na-
cionais”, tendo por ponto de partida “os chamados 
Princípios Fundamentais das Estatísticas Oficiais**, 
adotados há algum tempo pelas Nações Unidas”. 
O objetivo do artigo (que é muito criativo e bem es-
crito, é, como que, “traduzir” aqueles princípios “em 
termos operacionais”, para tanto criando “perguntas 
concretas sobre ‘como estamos sendo avaliados’.” 
Pois adiante, copiamos apenas os princípios n. 8 
(coordenação nacional) e n. 9 (coordenação inter-
nacional), por ser a tônica deste nosso texto.***

***

“Depois de citar o texto oficial de cada um dos Prin-
cípios Fundamentais das Estatísticas Oficiais, dou 
uma explicação rápida e em termos simples sobre a 
essência de cada Princípio. Além disso, tentei tornar 
os princípios mais operacionais, fazendo algumas 

perguntas sobre eles. As respostas a essas pergun-
tas deveriam indicar se e até que ponto um princípio 
é seguido por um determinado INE. O trabalho não 
discute em profundidade todos os aspectos de 
cada princípio. Apenas levanta alguns pontos que 
acredito terem mais interesse. Alguns Princípios (p. 
ex. aquele sobre o sigilo) envolvem tantos proble-
mas complexos que poderiam ser (e na verdade às 
vezes são) o tema de palestras bem pensadas de 
profissionais. Outra coisa que o trabalho não faz é 
discutir problemas de aferição (em outras palavras: 
como ‘marcar pontos’ nas perguntas) em um sentido 
estritamente qualitativo”.

Legislação

 

Princípio 7. As leis, regulamentos e medidas 
administrativas que ordenam a operação dos 
sistemas estatísticos devem ser tornadas pú-
blicas.

Este princípio significa que a posição dos órgãos de 
estatística, inclusive seus direitos e obrigações, de-
veriam ser codificados numa legislação adequada e 
publicamente disponível, a fim de mostrar ao público 
o que pode esperar do sistema estatístico nacional.

é impossível estabelecer regras muito específicas 
para a legislação estatística. Muito depende da cul-
tura e das tradições legais de um país. Muitos países 
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possuem uma ‘lei geral de estatística’, mas em ou-
tros a legislação estatística pode estar dispersa em 
uma série de leis específicas e outros documentos 
governamentais. Nenhuma das duas situações, 
entretanto, é garantia de que as estatísticas oficiais 
estão em boa forma, porque é importante observar 
aqui que as leis obviamente não podem resolver 
todos os problemas. Em alguns países que não 
possuem uma ‘lei geral de estatística’ (por exemplo, 
os Estados Unidos ou o Reino Unido), muitas das 
melhores práticas estatísticas possíveis são segui-
das, enquanto outros países podem ter uma lei de 
estatística perfeitamente formulada, mas que na 
prática nada mais é que um pedaço de papel. No 
entanto, o consenso é que a situação preferencial 
é ter uma lei geral de estatística.

Contudo, sugere-se que a legislação de estatística 
e/ou outra legislação que seja relevante também 
para estatísticas oficiais, deveria cobrir todos, ou a 
maioria, dos seguintes pontos básicos, em ordem 
de importância:

•	 A posição geral do órgão/sistema nacional 
de estatística (inclusive questões como quem 
decide sobre o programa de trabalho, quem 
decide sobre questões de metodologia, como 
os dados são coletados, quais as relações entre 
o órgão nacional de estatística - se houver - e 
outros órgãos de governo que realizam trabalho 
estatístico, quais as relações entre o sistema 
estatístico e o governo/congresso etc.).

•	 A posição do chefe do órgão/sistema nacional 
de estatística (inclusive questões como quem 
indica e demite, a quem o 'estatístico nacional' 
se reporta e sobre o quê, se ele/ela possui 
quaisquer responsabilidades específicas etc.).

•	 Regras básicas para coleta de dados e sigilo 
(coleta de dados voluntária e estatutária, pe-
nalidades pelo não cumprimento de coletas de 
dados obrigatórias, regras gerais e específicas 
do sigilo).

Diante disso, a pergunta a ser feita sobre legislação 
estatística pode ser:

21. Até que ponto é boa a legislação estatística 
de um país em termos de determinar clara-
mente a missão e as competências dos órgãos 
estatísticos, a proteção de sua independência 
estatutária, as obrigações legais de fornecer 
informações para fins estatísticos e a proteção 
do sigilo dos dados individuais?

Além disso, alguns aspectos de implementação da 
legislação estatística ou dos princípios de boa con-
duta estatística devem ser levadas em consideração 
quando se trata do ‘desempenho’ dos sistemas 
estatísticos. Em particular, considera-se geralmente 
que não é nada mais que bom-senso e decência 
informar sempre e corretamente aos informantes 
sobre a base legítima das coletas de dados estatís-
ticos e outras atividades dos órgãos de estatística, 
por exemplo, esclarecendo explicitamente sobre a 
natureza estatutária ou não estatutária das coletas 
de dados. A longo prazo, isto nada mais é que uma 
questão de interesse próprio: ‘a honestidade é a 
melhor política.’ Um tópico especial a esse respeito 
é o ‘consentimento informado’ dos informantes em 
relação ao uso da informação (individual) fornecida 
para fins não estatísticos ou de pesquisa. A pergunta 
a ser respondida seria:

22. Até que ponto são bem desenvolvidas as 
políticas e práticas para lidar com os informan-
tes em termos de assegurar que eles estejam 
completamente informados dos seus direitos 
e deveres em relação à coleta de dados esta-
tísticos?

Rio de Janeiro, setembro / outubro de 2010
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As instituições 
públicas estaduais 
brasileiras voltadas 
para a produção e 
disseminação de 
estatísticas públicas, 
estudos e pesquisas 
e planejamento 
e os desafios da 
contemporaneidade
Cesar Vaz de Carvalho
Economista e ex-presidente da Anipes. 

Edmundo Sá Barreto Figueirôa
Economista da SEI.

Resumo
Este artigo discute as principais fragilidades e os desafios dos 
organismos públicos estaduais de pesquisa, estatística e pla-
nejamento frente as atuais mudanças na sociedade brasileira 
e a crescente demanda por informações.

A tese é de que a estrutura política, econômica e social sobre a 
qual estes institutos foram estruturados mudou substantivamen-
te no país enquanto as estruturas institucionais, jurídicas e admi-
nistrativas destes organismos permaneceram, basicamente, as 
mesmas. Mesmo com a criação de uma Associação Nacional – a 
Associação Nacional das Instituições de Planejamento, Pesquisa 
e Estatística (Anipes), os institutos continuam padecendo de 
grande fragilidade, pela inexistência de uma política de Estado 
que garanta estabilidade de longo prazo para as mesmas, seja 
em relação às suas missões, às suas consistências e firmezas 
jurídicas, ou mesmo em relação às suas programações e estru-
turas organizacionais, permanecendo à mercê das sistemáticas 
mudanças políticas, assim como das crises econômicas que 
frequentemente os ameaçam.. O apoio dos principais parceiros 
nacionais para o fortalecimento desses institutos - a exemplo do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na área das 
estatísticas oficiais, e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplica-
da (IPEA), na área dos estudos e pesquisas é ainda incipiente e 

se limita a algumas poucas ações de parcerias para elaboração 
de trabalhos, a exemplo do projeto de Contas Regionais, sob 
a coordenação IBGE. No caso do IPEA, os estudos, em geral, 
não apresentam caráter sistemático, ocorrendo, quase sempre, 
de maneira pontual e episódica.

INTRODUÇÃO

No Brasil dos últimos 50 anos, a produção de 
estatísticas oficiais, de estudos e pesquisas  apre-
sentaram dois principais momentos distintos. O 
primeiro se deu sob a égide de um regime político 
ditatorial e uma economia na qual o motor pro-
pulsor da acumulação era o estado. Esse modelo 
teve início nos anos 1960 e perdurou durante várias 
décadas sob um modo concentrador de geração 
de informações. Nele predominava a centralização, 
na esfera federal, de todas as decisões acerca de 
qual pesquisa e metodologia deveriam ser empre-
gadas no “sistema de estatística”, assim como o 
momento e onde deveria ocorrer a alocação dos 
recursos públicos. Tal modelo perdurou e se des-
gastou ao longo do tempo, e, somente no início 
da década de 1990 veio a apresentar o seu maior 
nível de esgotamento. 

O segundo, que começou a se implementar em 
finais dos anos 80 do século passado e se estende 
até os dias atuais, instala na vida nacional um cená-
rio oposto ao anterior. Nele o binômio democracia 
e economia de mercado dá a tônica das atividades 
econômicas, políticas e sociais do país. Nesse novo 
ambiente, a informação assume papel fundamen-
tal na consolidação da democracia, na formação 
da cidadania e nos fatores determinantes para o 
crescimento econômico. Sob essa nova arquitetura, 
a concepção, a produção e a disseminação das 
estatísticas oficiais, estudos e pesquisas, essen-
ciais ao planejamento, precisam cada vez mais ser 
entendidas, estruturadas e executadas como função 
e dever do estado, sendo imperativa a sua inclusão 
no âmbito das políticas públicas.

Quando revestida de tal configuração e com tais ca-
racterísticas, toda a informação, preservado, como 
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princípios básico, o inalienável sigilo estatístico, 
deve ser produzido sob regras claras, consistentes 
e transparentes, para que, a credibilidade e controle 
social sejam o alicerce a sustentar novos desafios 
a serem enfrentados pelos institutos produtores de 
informações, dados os novos requerimentos de 
uma sociedade que cada vez mais se afirma como 
Sociedade da Informação.

Esse novo momento da organização social e econô-
mica brasileira, apoiado nos avanços tecnológicos, 
vem impondo a necessidade de novas pesquisas e 
de uma nova forma de planejar e agir protagoniza-
do por diferentes atores, a exemplo de empresas, 
sindicatos, ONGs, governo e, principalmente, pelos 
institutos estaduais, na produção de informações de 
apoio ao planejamento.

O acelerado avanço das Tecnologias da Informação 
(TICs), associado ao crescimento e diversificação 
das demandas, passa a induzir novas formatações 
de processos produtivos e a necessidade de rea-
lização de trabalhos multidisciplinares, descentra-
lizados e em rede, com cooperação e integração 
vertical e horizontal, especialmente entre os entes 
federativos, com vistas à produção das estatísticas 
oficiais, estudos e pesquisas,

A sociedade, em todos os níveis da esfera deci-
sória, seja em âmbito público ou privado, passa 
a ter um novo olhar, uma nova postura e, como 
consequencia, diferentes exigências e demandas 
por informações atuais, consistentes, comparáveis, 
oportunas e de fácil acesso, essenciais à cidadania e 
ao desenvolvimento econômico, social e ambiental.

Nessa contemporânea ambientação, os órgãos 
produtores de informações precisam se modelar, 
buscando qualidade, agilidade, eficiência e sinto-
nia com as transformações que se processam na 
sociedade.

As decisões tomadas, principalmente no âmbito dos 
governos estadual e municipal, passam a se tornam 

cada vez mais importantes para o desenvolvimento 
das sociedades nos âmbitos regional e local, assim 
como nas suas relações com os diversos agentes 
nacionais e internacionais. Dessa maneira, a infor-
mação, também para esses recortes territoriais, 
exerce um papel fundamental no estabelecimento 
de novas estratégias, especialmente as de inserção 
competitiva.

Esse redesenho de atribuições imposto pela multi-
plicidade e avanço das demandas regionais e locais 
de informação exige, como condição indispensável, 
novos saberes e habilidades por parte dos técnicos 
e a necessária readaptação das estruturas organiza-
cionais, seja nos aspectos de absorção tecnológica 
ou mesmo na internalização de uma nova cultura 
de gestão.

Todas essas transformações impactaram a gover-
nança dos sistemas de produção e disseminação, 
tanto das estatísticas oficiais, em âmbito federal, 
assim como dos estudos e pesquisas dos demais 
produtores de informações do Brasil. A necessida-
de de criação de uma associação capaz de servir 
de fórum para as discussões e ao mesmo tempo 
operar como criadora de sinergias e elo de ligação 
e interlocução dos interesses dos diversos institutos 
de pesquisas resultou no nascimento da Anipes. 

A Anipes foi, portanto, o primeiro e fundamental pas-
so para a existência de uma instância de discussão 
das diversas questões relacionadas aos institutos e 
órgãos geradores de informações. Com a sua estru-
turação foi criado um espaço capaz de abrigar, por 
exemplo, as reflexões sobre a sua própria missão, 
o seu papel catalizador e as possibilidades de inter-
locução e empreendimento de ações de integração 
das organizações filiadas, reforçando a importância 
dos seus papéis institucionais, ampliando o leque de 
produtos e serviços passíveis de realização em rede 
e aumentando o inter-relacionamento entre elas.

Nesse contexto e com tais objetivos, percebe-se 
a imprescindibilidade da criação de instrumentos 
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técnicos e políticos que possam vir a fortalecer os 
institutos/órgãos estaduais, garantindo-lhes amparo 
institucional, político e legal para que os mesmos 
possam exercer as suas atribuições, enquanto pro-
dutores de informações destinadas à sociedade, 
garantindo-lhes recursos orçamentos permanentes 
e/ou proteção financeira.. Nesse sentido, a elabora-
ção de um Planejamento Estratégico no âmbito da 
Anipes, como focalizador de ações de longo prazo 
é de fundamental importância para o fortalecimento 
dos órgãos filiados e a conseqüente sintonia e adap-
tação da produção das estatísticas oficiais, estudos 
e pesquisas realizadas no país, especialmente para 
espaços subnacionais.

O tema em debate, pela sua natureza, requer uma 
breve incursão nos principais elementos que ca-
racterizam o cenário em que operam as diversas 
instituições. Ele será exposto em três seções: na 
primeira, com caráter introdutório, são abordadas 
as transformações econômicas, sociais e políticas 
que passaram a exigir uma nova ação organizacio-
nal, redesenhando um novo “mapa de navegação” 
para os institutos. Na segunda, são evidenciadas as 
razões que motivam a elaboração do Planejamento 
Estratégico no âmbito da Anipes, após a aplicação 
de um questionário, entre os filiados, na qual será 
realizada uma breve leitura dos seus resultados. Na 
última seção serão feitos alguns comentários a título 
de conclusões, seguidos de algumas sugestões.  

UMA NOVA ORDEM E O IMPERATIVO 
DE UM NOVO SISTEMA DE 
PRODUÇÃO DAS ESTATÍSTICAS 
PúBLICAS E DOS ESTUDOS E 
PESQUISAS: A ANIPES E O SEU 
PLANEJAMENTO ESTRATéGICO

Uma nova ordem mundial, impulsionada pelo pro-
cesso de globalização, vem promovendo mudanças 
substantivas na geopolítica, ao deslocar centros 
hegemônicos de decisão e alterar relações sociais, 

em todas as esferas, seja de produção, de trabalho 
quer seja em âmbito público ou mesmo nas empre-
sas privadas.

Essas transformações são comandadas pela 
chamada “terceira revolução industrial”, resultan-
te do desenvolvimento de forças produtivas que 
implementaram um novo paradigma tecnológico, 
especialmente baseado na microeletrônica e nos 
sistemas em rede, levando as ações humanas à 
integração, em “tempo real”, e impondo uma rees-
truturação do próprio capitalismo mundial.

Frente a essas mudanças, o estado, em grande 
parte do mundo, vem assumindo uma nova postura 
política e administrativa, empreendendo descentra-
lizações, privatizações e buscando a modernização 
no atendimento ao cidadão e em seu relacionamen-
to com o setor privado e com toda a sociedade.

O Brasil se insere neste paradigma a partir do final 
do século XX e, como consequência, também vê 
instalada uma nova ordem econômica e social, 
diferente daquela existente durante a maior parte 
do século passado. Essa nova ordem imprimiu, 
também, mudanças estruturais no sistema de pro-
dução das estatísticas oficiais e na pauta de estudos 
e pesquisas desenvolvidos, principalmente, pelos 
institutos estaduais e municipais.

Uma das mudanças na produção e disseminação 
se deu com o uso das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs). A utilização destas implemen-
tou transformações impactantes nas estratégias de 
comunicação, com base em soluções rápidas, efi-
cientes e de baixo custo operacional. As TICs foram 
fundamentais para que a Anipes  pudesse identificar 
e conhecer a natureza, os processos e instrumentos 
de produção e disseminação de informações em 
diversos institutos existentes no país.

Ao utilizar o manancial de informações, agora dis-
ponível graças às novas tecnologias, a Anipes pode 
diagnosticar e buscar caminhos compartilhados 
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para coordenar processos parceiros de produção, 
capazes de aproximar e harmonizar produtores e 
produtos, com o objetivo da racionalidade nas alo-
cações de recursos de institutos/órgãos que ainda 
operam dispersos e sem grandes sinergias. As 
tecnologias de informação e comunicação contribuí-
ram, decisivamente, para que os trabalhos em rede, 
com participação e cooperação, se tornassem cada 
vez mais uma presente realidade, por possibilitarem 
a redução de custos e melhorarem a qualidade e a 
confiabilidade das informações produzidas.

Ainda no campo das grandes transformações, me-
recem destaque aquelas que ocorreram nas áreas 
econômica, social, política e ambiental que altera-
ram substantivamente a demanda por informações, 
o papel do estado na economia, e as possibilidades 
portadoras de futuro para a mais adequada inserção 
e consolidação dos institutos/órgãos subnacionais 
em um novo quadro político.

Nessa linha, vale revisitar e ressaltar alguns traços 
do modelo, de caráter neoliberal, que começou a 
ser implementado no país com o Plano Collor I e 
se concretizou com o Plano Real, mantendo-se até 
os dias atuais com as seguintes características e 
repercussões: a economia deixa de ser fechada e 
engendra-se um processo de desregulamentação, 
facilitando a integração internacional para a coope-
ração técnica e/ou financeira; existência de um forte 
processo de privatizações, o estado passa a exercer 
um papel mais regulador que produtor, acarretando 
o aumento de demanda de informações por parte 
dos órgãos reguladores; ajuste fiscal e financeiro 
do estado em todas as suas esferas de governo, 
levando a um enxugamento da “máquina” estatal. 
Como consequência, algumas instituições viram 
seus quadros técnicos reduzidos. A nova política 
macroeconômica implementada no país estabilizou 
a economia e possibilitou o planejamento, de médio 
e longo prazos, de famílias, empresas, governo e 
outras organizações sociais. Como consequência, 

passou a haver um aumento sistemático e diversi-
ficado de demanda por informações. 

Acostumado, culturalmente, a um estado autoritá-
rio, fortemente hierarquizado e paternalista, vive-se 
hoje um momento ímpar – só comparado com os 
anos pós-guerra 1945-1964 – no qual a sociedade 
organizada vem colocando na agenda política um 
amplo leque de temas que fizeram também aumen-
tar, em muito, a demanda por informações ligadas 
a questões sociais como pobreza, reforma agrária, 
sem-teto, sem-terra e violência; questões relativas 
às minorias, como cor, gênero, aspectos culturais 
etc.; elaboração de leis e normas, a exemplo dos 
diversos estatutos – criança e adolescente, idosos; 
a LOAS, dentre outras leis e diretrizes; questões 
de direitos humanos e ambientais – tratados e 
acordos internacionais – Kioto, Trabalho Decente, 
entre outros.

 Com a promulgação de uma nova constituição em 
1988, uma importante mudança se fez presente 
na vida pública, ao promover a descentralização 
de atribuições e responsabilidades fiscais para os 
entes federal, estadual e municipal. A referida des-
centralização andou junto com a redemocratização 
do país, se retroalimentaram, e seus reflexos se 
tornam visíveis na reforma do Estado, em especial 
face a nova divisão de tarefas e responsabilidades 
entre as três esferas de governo. 

Estas mudanças atingiram o cerne da economia 
brasileira, provocando alterações nas funções 
desempenhadas pelas diversas regiões, espa-
ços e territórios do país, assim como na ação e 
interação do estado com a sociedade. A infor-
mação passa, exponencialmente, a ser um bem 
de fundamental importância para a gestão e o 
planejamento do setor público. Os órgãos ligados 
à produção das estatísticas públicas, estudos e 
pesquisas ganham mais importância no país, em 
todas as esferas. 
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Para instâncias subnacionais, as possibilidades de 
investimentos e estratégias locais se abrem para 
uma inserção global; isso tem rebatimentos direto na 
necessidade de um sistema de estatística moderno 
e confiável aos olhos dos financiadores e investido-
res estrangeiros e nacionais.

A formulação de estratégias competitivas de médio 
e longo prazos, nas economias nacional, regional, 
local, e passa a assumir mais importância, principal-
mente nos espaços subnacionais. Dessa maneira, 
estatísticas públicas, estudos e pesquisas são 
indispensáveis aos entes federativos, para uma me-
lhor capacidade de leitura e interpretação de suas 
potencialidades, assim como maior embasamento 
e aumento de competitividade. 

Esse novo momento político, econômico e social 
tem trazido mudanças na ação estatal, principal-
mente no que se refere às políticas sociais e de 
regulação, dado que, ampliam-se as demandas 
sociais e a necessidade de controle por parte da 
sociedade, principalmente da impressa. A so-
ciedade exige organismos mais atuantes e com 
credibilidade social para o atendimento a essas 
amplas e diversificadas demandas.

Nesse sentido, elaborar o Planejamento Estratégico 
para os próximos dez anos se constitui em uma ta-
refa árdua e complexa, para a Anipes, porém neces-
sária. Árdua e complexa em decorrência do grau de 
diversidade existente tanto entre os institutos quanto 
entre as regiões em que eles atuam. As diferenças 
vão desde os seus respectivos arcabouços jurídico e 
institucional, passando pelo tamanho, em termos de 
pessoal, e adequação tecnológica, até as diretrizes 
programáticas. Em relação aos fatores sistêmicos, 
sabe-se das disparidades regionais existentes no 
país em termos econômicos, sociais, ambientais 
e políticos. Assim, por exemplo, a relação de cada 
instituto com o poder local instituído varia de região 
para região e de um período de governo para outro, 
dentro da mesma região.

Ao elaborar o seu Planejamento Estratégico, a Ani-
pes busca, dentre outras coisas, montar uma linha 
efetiva de ações que vise o fortalecimento político 
das demandas dos institutos, em especial aquelas 
direcionadas para as necessidades de trabalhos 
sinérgicos, com complementação, capacitação 
técnica e potencialização de expertises, assim 
como, voltada para aquelas mais estruturantes, 
basilares e fundamentais, relacionadas ao aumento 
do grau de autonomia financeira/técnica/científica 
dos mesmos.

A ANIPES E O SEU PLANEJAMENTO 
ESTRATéGICO

Os princípios que norteiam os institutos/órgãos de 
estatística devem seguir um fio condutor que, mes-
mo diante das distintas especificidades existentes 
entre os mesmos, alinhe um conjunto de objetivos 
comuns voltados para a geração de informações 
estruturadas sob o princípio maior de que a infor-
mação é um bem público e que essa deve ser uma 
função de estado. 

Pode-se começar definindo, de maneira simplifica-
da, a missão dos institutos com poucas palavras: 
Informação para a Sociedade. São informações 
sociais, ambientais, cartográficas, econômicas, 
culturais e históricas, sob a forma de dados estatís-
ticos, mapas, cartogramas, indicadores e índices, 
textos analíticos, disponibilizados pelos meios 
mais fáceis, acessíveis, amigáveis e compatíveis 
com as possibilidades tecnológicas de acesso 
dos usuários. 

Em uma definição mais ampla, atuar subsidiando, 
com informações confiáveis e consistentes, as de-
cisões dos governos na elaboração e avaliação de 
políticas públicas, projetos e programas, no acom-
panhamento da política macroeconômica; fornecer 
insumos estatísticos para empresas e trabalhadores; 
auxiliar, disponibilizando informações, a empresas 



73

Artigo
Bolet im Estat íst icas  Públ icas  •  n .  6  •  Sa lvador,  novembro 2010

e famílias na elaboração de orçamentos e investi-
mentos; subsidiar, com dados técnicos, as diversas 
Organizações Não Governamentais (ONGs) na sua 
luta diária por melhorias das condições de vida de 
diversos setores e segmentos da sociedade, dentre 
outros atores sociais que se beneficiam com os 
produtos dos institutos/órgãos, ampliando os seus 
conhecimentos e reforçando as suas cidadanias.

Fica evidente que a organização contemporânea da 
sociedade brasileira e mundial, que combina demo-
cracia e economia de mercado com globalização e 
novas tecnologias impõem que informação deve ser 
um bem público e, portanto, principalmente no que 
tange às estatísticas oficiais, produzidas pelo setor 
público. Mais ainda, o controle da informação não 
pode se constituir em poder político, como ocorria 
no passado, período em que praticamente só os 
agentes do poder tinham acesso às mais relevan-
tes, reservando-lhes exclusividade para defini-las, 
usá-las e, por fim, comunicar o que muitas vezes 
era, apenas, do interesse do governo ou mesmo 
do partido, e não do Estado.

Nas sociedades modernas a democratização do 
acesso a informações é um dos princípios elemen-
tares à formação do conhecimento e cidadania e 
atributo definidor do seu processo de produção e 
disseminação.

Para que se possa cumprir e seguir tais preceitos, faz-
se necessário um sistema composto de instituições 
voltadas para a produção de pesquisa e estatística, e 
que as informações sejam confiáveis, estruturadas por 
instituições que operam de maneira transparente, de-
mocrática e com credibilidade social. Nesse sentido, 
são imprescindíveis quadros técnicos com formação 
adequada, amplo conhecimento da realidade e com 
acesso aos níveis mais micro da informação, para 
conhecer, em detalhes, as suas potencialidades, 
capacidades explicativas e limitações. No aspecto 
institucional, deve haver um aparato jurídico que lhe 
possibilite a obtenção de dados, que garanta o ne-

cessário sigilo estatístico, e autonomia para a escolha, 
definição e divulgação dos seus trabalhos, de forma 
imparcial, democrática, ágil, oportuna e sob metodo-
logias disponíveis e acessíveis a todos os cidadãos e 
segmentos da sociedade. 

Com o objetivo de estabelecer um conjunto de 
princípios para nortear a produção de estatísticas 
oficiais, a Organização das Nações Unidas (ONU) 
adotou, na 28ª sessão da Comissão de Estatística, 
realizada em abril de 1994, os seguintes princípios 
fundamentais: 

1. Relevância, Imparcialidade e Acesso 
Universal

A estatística oficial constitui um elemento indispen-
sável do sistema de informação de uma sociedade 
democrática, que fornece às instituições oficiais 
da nação, ao setor econômico e ao público, da-
dos acerca da situação econômica, demográfica, 
social e ambiental. Com esta finalidade, os órgãos 
oficiais de estatística devem reunir e disponibilizar, 
de forma imparcial, estatísticas de utilidade prática 
comprovada, para honrar o direito do cidadão à 
informação pública;

2. Ética e Normas Profissionais 

Para manter a confiança nas estatísticas oficiais, 
os órgãos de estatística devem tomar decisões 
de acordo com princípios estritamente éticos, 
profissionais, inclusive os científicos, na escolha 
dos métodos e procedimentos de coleta, processa-
mento, armazenamento e apresentação de dados 
estatísticos;

3. Confiabilidade e Transparência

Para facilitar a correta interpretação dos dados, os 
órgãos de estatística devem apresentar informações 
de acordo com padrões científicos, referentes a 
fontes, métodos e procedimentos de estatística;
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4. Direito ao Comentário

Os órgãos de estatística têm direito de comentar 
interpretações equivocadas e uso incorreto das 
estatísticas;

5. Custo-Benefício

Dados para fins estatísticos podem ser obtidos com 
base em diversos tipos de fontes, sejam levanta-
mentos estatísticos ou registros administrativos. 
Os órgãos de estatística devem escolher as fontes 
levando em consideração qualidade, oportunidade, 
custo e ônus para os informantes;

6. Sigilo

Dados individuais coletados por órgãos de estatísti-
ca para elaboração de estatísticas, sejam referentes 
pessoas físicas ou jurídicas, devem ser estritamente 
confidenciais e utilizados exclusivamente para fins 
estatísticos;

7. Legislação

As leis, regulamentos e medidas que regem os sis-
temas estatísticos devem ser divulgados ao público;

8. Coordenação Nacional

é indispensável a coordenação entre os órgãos 
de estatística de um país, para que se obtenha um 
sistema estatístico consistente e eficiente;

9. Padrões Internacionais

A utilização de conceitos, classificações e métodos 
internacionais, pelos órgãos de estatística de cada 
país, promove consistência e eficiência dos sistemas 
de estatística oficiais em todos os níveis;

10. Cooperação

A cooperação bilateral e multilateral, na esfera da 
estatística, contribui para melhorar as estatísticas 
oficiais em todos os países.

Sabe-se que nem todos os institutos/órgãos es-
taduais, e municipais brasileiros são estruturados 
sob constituição jurídica autárquica ou mesmo 
fundacional, com a missão específica de produzir  
informações estatísticas, realizar pesquisas e elabo-
rar estudos análises. Eles muitas vezes são estruturas 
montadas dentro das secretarias, principalmente as 
de planejamento, e, portanto, produzem informações, 
realizam análises, mas, no seio das secretarias, ela-
boram planos plurianuais, entre outras peças ligadas 
ao planejamento, não se caracterizando, exclusiva-
mente, como institutos de estatística. Esse fato não 
invalida e não diminui a importância, nem a neces-
sidade de adoção integral dos citados princípios, 
muito pelo contrário, o uso de tais preceitos fortalece 
e aumenta substancialmente as suas credibilidades 
ajudando-os a conquistar os seus respectivos espa-
ços como produtores de informação.

A PESQUISA REALIZADA PELA ANIPES

A Anipes, como associação representativa e no 
exercício das suas atribuições, realizou, como base 
para a estruturação do seu planejamento estraté-
gico, uma pesquisa junto aos organismos filiados, 
assim como a vários pesquisadores, com o objeti-
vo de montar um painel que evidencie o perfil dos 
diferentes institutos/órgãos, com suas expertises, 
potencialidades, necessidades e dificuldades.

Com os resultados, foi possível fazer um primeiro 
diagnóstico, baseado nas respostas obtidas e que 
caracterizaram os pontos fortes, as fragilidades, 
as oportunidades, assim como as ameaças e os 
desafios a serem enfrentados.
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Síntese do Resultado da Pesquisa Realizada pela Anipes

Fortes Fracos Ameaças e desafios Contexto

Confiabilidade e 

competência da equipe 

técnica frente a usuários, 

fornecedores e parceiros.

Falta de recursos 

financeiros e orçamento 

específico para a 

realização de trabalhos, 

modernização tecnológica 

etc.

Não reconhecimento de 

muitos dirigentes públicos 

da importância da missão 

dos institutos/órgãos. A 

missão e produção dos 

órgãos/institutos ainda 

não é vista com uma 

função de Estado

Aumento sistemático da 

demanda por informações, 

para diferentes dimensões 

e recortes regionais 

exercendo pressão sobre 

altos gestores, colocando 

os órgãos com funções 

estratégicas. 
Amplo reconhecimento 

social dos órgãos, 

chancelando 

confiabilidade aos seus 

produtos/serviços.

Dificuldade de 

contratação, remuneração 

e reposição de pessoal. A 

necessidade de concurso 

público e de plano de 

carreira próprios.

Mudanças políticas 

constantes na gestão 

daos órgãos. Falta 

de garantia e de 

continuidade. Ameaça de 

extinção. As mudanças 

de governo podem 

enfraquecê-las ou 

fortalecê-las. 

A democratização, 

a demanda por 

informações, o controle 

social e o reconhecimento 

da importância e 

imprescindibilidade 

da informação para o 

planejamento. 

Existência de um grande 

acervo de informações. Os 

institutos possuem história 

e esta foi conservada. 

Existência de bancos de 

dados, pesquisas com 

séries históricas. A cultura 

e o conhecimento de 

trabalho na área.

Deficiência na 

disseminação da 

informação. Custeio de 

publicações e mídias. 

Baixa assimilação e 

utilização das TICs.

Perda de espaço para 

outras instituições. A 

crescente demanda 

de informações, 

concomitantemente 

com a questão da 

disponibilidade de 

recursos pode acarretar 

a perda de espaço dos 

órgãos.

A existência da Anipes e 

a geração de sinergias 

com outras instituições, 

promovendo e 

coordenando trabalhos 

em rede, o que permite 

comparabilidade temporal 

e metodológica.

O surgimento da Anipes 

dando maior visibilidade 

e projeção aos órgãos. 

A experiência já obtida 

em alguns trabalhos 

em rede como o IBGE 

e IPEA, aproximando as 

instituições.

Deficiência em incorporar, 

de forma ágil, as 

inovações das TICs, 

principalmente aquelas 

relativas à estruturação 

de site e banco de dados 

com possibilidades de 

extração amigável e 

eficiente de informações.

A busca de uma 

identidade; Existência 

de órgãos com funções 

pouco definidas. 

Produção de estatísticas 

oficiais, estudos, 

pesquisas, ou funções 

típicas e específicas 

de uma secretaria de 

planejamento. 

Novas oportunidades de 

produção de informações 

com o aumento dos 

registros administrativos. 

Banco de dados com os 

do INSS, CadUnico, RAIS, 

RAIS migra etc, abrem 

oportunidades para novos 

trabalhos.

Fonte: Pesquisa Anipes realizada entre julho/setembro de 2010.
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CONSIDERAÇõES FINAIS

Antes de realizar fazer referências aos principais 
resultados dos questionários respondidos pelos 
órgãos filiados à Anipes, é necessário comentar 
sobre algumas dimensões a serem atingidas pelas 
instituições/órgãos filiados, considerando as linhas 
de trabalho por elas desenvolvidas e as ações da 
Associação, no intuito de potencializar as expertises 
das mesmas. A estratégia passa por empreender 
políticas e ações que envolvam, pelo menos, duas 
principais dimensões descritas a seguir:

A dimensão técnica, que diz respeito ao processo 
de trabalho e que abrange tanto a produção quanto 
a disseminação de informações. O processo de 
trabalho desenvolvido na geração de informações 
requer continuidade, pois, em geral se trata de pes-
quisas, com distintas periodicidades e com séries 
que permitam comparabilidade, que necessitam 
de procedimentos de rotina, como a contratação 
de pesquisadores, coleta de dados, supervisão 
de campo, tratamento estatístico e mecanismos 
eficientes de divulgação.

Nesse sentido, o avanço na busca da criatividade é 
uma permanente fonte de inovação. Para isso, são 
necessários investimentos e treinamento no uso de 
instrumentais estatísticos que permitam a otimiza-
ção de processos e a melhoria e consistência dos 
produtos/serviços. O aspecto relativo à assessoria e 
apoio, principalmente ao poder executivo local, que 
se constitui em usuário especial e grande deman-
dante, no suprimento de informações necessárias 
à estruturação do Planejamento e à elaboração de 
Planos, Programas e Projetos. E, finalmente, as 
ações dirigidas à comunicação, que envolvem o re-
lacionamento com os usuários, que não podem ser 
apenas passivos no processo. é necessário conhe-
cer as novas demandas, ouvindo as opiniões dos 
usuários, tanto em relação à oportunidade do que 
está sendo divulgado quanto em relação a estudos 
em distintas áreas e pesquisas relevantes ainda não 

realizadas e passíveis de execução. Dentro desse 
escopo estão as informações disponibilizadas nos 
sites, nas publicações, releases, boletins, anuários, 
além do relacionamento com a imprensa e com os 
próprios governantes.

 Portanto, são necessárias equipes multidisciplina-
res, com conhecimentos e habilidades diversas. São 
profissionais com domínio de técnicas estatísticas, 
de teorias econômicas e sociológicas, de técnicas 
de mapeamento, do uso intensivo em TICs, entre 
outros atributos. 

Vale ressaltar, que para o exercício competente e a 
produção sistemática e eficiente, existe a necessida-
de de se implementar um processo de aprendizado 
continuado e a formação de uma rede de parceiros, 
com a participação de centros de pesquisas e uni-
versidades, que se interrelacionarão em trabalhos 
em rede, workshop, seminários, cursos, eventos etc.

A dimensão institucional que se refere ao arcabouço 
jurídico, e que é fundamental para dar as feições 
da instituição e cunhará a sua marca, tem também 
reflexos na agilidade de contratação dos serviços 
necessários às pesquisas, assim como de consul-
tores especializados, e na elaboração de contratos 
e convênios. A constituição jurídica espraia os seus 
reflexos, também, nas questões relativas às possi-
bilidades de orçamento específico, financiamento 
ininterrupto de pesquisas, elaboração de plano de 
carreira e estabilidade do quadro funcional. 

Com base nos resultados e tendo como foco o 
Planejamento Estratégico da Anipes podem ser vi-
sualizadas algumas questões fundamentais, e fazer 
algumas considerações, além de apontar possíveis 
diretrizes gerais da ação.

Ficou evidente, no quadro síntese dos questioná-
rios, que os principais pontos fortes e fundamentais 
dos institutos/órgãos são a credibilidade social, a 
capacitação do quadro técnico e a massa crítica de 
informações. Esse é um sinal que abre o campo de 
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ação da Anipes, dado que a mesma goza de grande 
prestígio junto aos seus filiados. Esse prestígio deve 
ser amplamente potencializado pela Anipes, e dirigi-
do aos institutos/órgãos, ampliando-lhes, também, 
as suas visibilidades e os integrando em uma rede 
de trabalhos conjuntos que lhes possibilite maior 
estabilidade institucional.  

Entretanto, questões estruturais ainda pairam e com 
grande intensidade sobre os institutos/órgãos. Pela 
leitura do quadro resumo e observação dos pontos 
fracos, entende-se que um desafio a ser vencido é a 
insegurança quanto ao futuro dos institutos, princi-
palmente pela falta de visão estratégica de gestores 
que ainda não internalizaram a idéia precípua de 
que os referidos institutos devem ser revestidos de 
princípios que lhes dêem função de Estado e de que 
a informação é um bem público. Nesse sentido, a 
imparcialidade, a autonomia técnica/científica e a 
credibilidade dos mesmos são aspectos que inte-
ressam não apenas a toda a sociedade, mas, tam-
bém, aos gestores, pois informações geradas sob 
rigorosos critérios técnicos e baseadas nas boas 
práticas estatísticas perpassam, pela sua confiabili-
dade, mandatos e governos. Essa, portanto, é uma 
linha política de ação que pode ser empreendida 
pela Anipes no sentido de minimizar os problemas 
de continuidade, difundindo e conscientizando a 
importância da informação para o planejamento, 
enrraizando uma cultura institucional que avance 
nesse sentido. Este processo vai requerer a cons-
cientização de políticos e gestores públicos sobre a 
importância da geração de informações consisten-
tes e produzidas com qualidade e isenção.

Como salientado ao longo do texto, os institutos/
órgãos não possuem iguais constituições jurídicas, 
fato que gera uma “crise de identidade”. Nesse sen-
tido, é necessário que o Planejamento Estratégico 
da Anipes abranja a possibilidade de realizar ges-
tões junto aos poderes locais, objetivando estimular 
a criação de mecanismos que possibilitem uma 
clara identidade e estabilidade para que os entes 

estaduais e municipais produtores de informações 
operem, efetivamente, como institutos, com funções 
segregadas e específicas, para que os mesmos 
possam definir, adequadamente, as suas missões.

Citado como ponto fraco, o ritmo insuficiente de 
incorporação das TIC funciona como um freio no 
processo de modernização. Essas tecnologias 
são fundamentas para o alcance de altos níveis de 
excelência, rapidez, oportunidade e presteza no 
atendimento às demandas, além de ser fundamental 
no processo de interatividade com o usuário, que 
hoje exige tecnologias de ponta na consulta e na 
produção da informação. A perda desta capacidade 
pode significar a perde de espaço por ineficiência 
tecnológica, o que vai resultar na procura pelos 
produtos e/ou serviços gerados por instituições 
ou “consultores” que nem sempre prezam, ou têm 
compromissos com o rigor estatístico, que oferecem 
verdadeiras “caixas pretas”, e operam sem sinergias 
com os técnicos locais, ocupando muitas vezes, 
apenas comercialmente, os referidos espaços va-
zios. Nesse caso, os trabalhos em rede, propostos 
ou apoiados pela Anipes, podem ser desenvolvidos 
cooperativamente com instituições que aportem 
recursos para os institutos com grande insuficiência 
informacionais, além de possibilitar a produção de 
novos indicadores e/ou estudos e pesquisas.

As questões relacionadas com a dificuldade de 
renovação do quadro de pessoal foram também 
enfocadas como um ponto fraco. é necessário repor 
e revigorar o quadro técnico. Mais que isso, é pre-
ciso que haja a convivência de duas gerações para 
a difusão da massa crítica dos órgãos/instituições. 
Cultura institucional, sangue novo e processos mo-
dernos têm que conviver no período de transição. 
A natureza do trabalho exige criatividade, inovação, 
conhecimento técnico, mas, também, o conheci-
mento tácito que não se transmite via manual. Sua 
transmissão é geralmente muito complexa, pois são 
necessárias interações prolongadas, acertos e erros 
ao longo do tempo. Ele está relacionado a conceitos, 
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ao conhecimento da instituição, dos seus processos 
e produtos. Nesse caso, para trabalhos que exigem 
continuidade, como são os relacionados às séries 
estatísticas, ele é de importância vital. 

Enfim, pode-se concluir que existe uma interligação 
entre os pontos fracos, na qual uma questão funda-
mental permeia, com diferentes intensidades, quase 
todas as outras. Ela reside nas dificuldades institu-
cionais, orçamentárias e de financiamento. Seus 
principais rebatimentos ocorrem na instabilidade 
de algumas instituições, na limitação dos avanços 
do parque tecnológico, no treinamento, na reno-
vação do quadro técnico, na criação de um plano 
de carreira, na remuneração adequada, portanto, 
impactando a capacidade de produção, reduzindo 
a interface com os usuários e possibilitando a des-
continuidade da produção científica. 

As oportunidades, entretanto, se ampliam com a 
mesma intensidade de ampliação da demanda por 
informações cada vez mais desagregadas, subes-
pacializadas e comparáveis entre si; os registros 
administrativos passam a ser mais requeridos como 
fonte de informação; a democratização do país 
amplia a base de usuários. Esse contínuo processo 
é um importante fator a sensibilizar e conscientizar 
políticos e gestores públicos sobre a importância 
da informarão e a necessidade de produzi-las com 
qualidade e imparcialidade. Essas são caracterís-
ticas que se revertem em fatores favoráveis à ação 
integradora da associação.

Assim, a Anipes tem papel fundamental nesse pro-
cesso, ao representar diversas instituições estaduais 
e lutar por um efetivo sistema estatístico, articulado, 

sinérgico, funcional, envolvendo entidades institu-
cionalizadas, estáveis, comprometidas e imbuídos 
da idéia de que a informação é um bem público 
indispensável à cidadania.
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As instituições estatísticas estaduais1 têm presença 
histórica irregular na atividade estatística brasileira. 
Há períodos de presença intensa (fastígio, mesmo), 
e os há de presença residual (relevando desânimos). 
A um olhar rápido, poderemos identificar uma pré-
história, no Império; uma proto-história, na Primeira 
República; e, já sob o IBGE, desde 1936, quatro 
tempos históricos, com altos e baixos na atuação 
daquelas instituições. 

A razão das baixas se deve à incerteza da manuten-
ção da elaboração das estatísticas de modo contí-
nuo e sistemático. Ao olhar do IBGE, as instituições 
estatísticas estaduais são, em geral, frágeis no que-
sito autonomia e independência técnico-científica, 
ou, por outro prisma, são por demais vulneráveis 
às influências sócio-políticas, sendo assim pouco 
estáveis. Afora que as típicas funções das institui-
ções estatísticas são apenas parte (talvez a menor 

*   As opiniões aqui expressas, valerá enfatizar, são do autor, poden-
do não coincidir com a visão das instituições com as quais man-
tém vínculos profissionais, o IBGE e a ENCE / IBGE.

1  Optamos por utilizar essa expressão genérica “instituições esta-
tísticas estaduais” por saber que essas instituições têm status 
diferentes; ora sendo fundações, ora autarquias; ora departamen-
tos ou divisões ou serviços, etc. Assim sendo, fica difícil fixar-lhes 
uma denominação precisa. E, embora as saibamos não somente 
produtoras de estatística, mas também geradoras de pesquisas 
(estudos e análises), bem assim formuladoras e avaliadoras de 
políticas públicas, optamos por marcar sua função estatística. En-
tão, veja-se esta expressão redutora como um artifício de redação 
provocado por nosso viés profissional, sempre lotado no IBGE. 

parte) das atividades das instituições estatísticas 
estaduais. 

Sim, ao se dedicarem ao planejamento (formulação 
e avaliação de políticas públicas), aos estudos, às 
análises, e ações afins, teriam pouco tempo para 
praticar a atividade estatística, tarefa difícil e exigen-
te, seja na esfera estadual, por si, seja num trabalho 
de pesquisa em conjunto com o IBGE. Por demais, 
seus quadros seriam instáveis e, talvez, pouco 
afeitos às pesquisas estatísticas (com suas cinco 
etapas2); em suma, por essa visão, seriam muito 
mais usuárias do que produtoras / disseminadores 
das informações estatísticas. E estariam, por essas 
outras funções, por demais sujeitas a influências 
sócio-políticas.

Por essa visão, o IBGE se retrai, e não pratica uma 
completa coordenação do sistema estatístico bra-
sileiro, do qual as instituições estatísticas estaduais 
seriam parte. Ou (dirão alguns) a pratica, sim, já 
que busca a criação diuturna de mecanismos (ins-
trumentos) de coordenação3, que são muitíssimo 
importantes. Mas, assim sendo, dá valor apenas 
à dimensão técnico-científica da coordenação, 
deixando de considerar sua necessária dimensão 
sócio-política.4 Então, surge um círculo vicioso: o 
IBGE se afasta das instituições estatísticas estaduais 
por elas serem por demais envoltas em influências 
sócio-políticas, mas não faz nada no sentido de 

2   A saber: concepção da pesquisa, com seus conceitos e defini-
ções, e seus processos; obtenção e agregação das informações 
individuais; disseminação e divulgação dos resultados das pes-
quisas.

3   São mecanismos (instrumentos) de coordenação, por exemplo, 
as classificações (de atividades, de ocupações), os cadastros (de 
empresas, de domicílios, etc.), as metodologias específicas como 
o trato do “olhar delegado”, ou a difícil questão da inserção; uma 
sociologia do trabalho de campo, e uma psicologia da entrevista.

4   Essas duas dimensões, técnico-científica e sócio-política, valem 
tanto para a produção das estatísticas numa instituição estatísti-
ca, quanto para a coordenação da atividade estatística, com uma 
variação de ênfase: na produção, a dimensão técnico-científica 
será a dominante, ficando a sócio-política restringida à definição 
da demanda (do programa estatístico); já na coordenação, a di-
mensão sócio-política (gostemos disso ou não) será a dominante, 
ficando as discussões técnico-científicas restringidas.
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torná-las mais técnico-científicas (a menos da ela-
boração dos mecanismos de coordenação, que, 
embora necessários, não são suficientes, e que, 
em última instância, elabora mais por sua própria 
necessidade, antes que para coordenar). Essa coor-
denação, que viria de cima, através do IBGE, e que 
é sempre pedida (não sem temores e hesitações), 
quando emerge, emerge somente parcialmente, o 
que não é satisfatório. 

Então, uma forma de corrigir essa situação seria as 
instituições estatísticas estaduais assumirem, elas 
próprias, uma atividade de coordenação estaduali-
zada, pela qual buscariam controlar / reduzir as inde-
sejáveis influências sócio-políticas que sofrem. Elas 
teriam que aprender a distinguir (separar mesmo) as 
atividades estatísticas (que devem reforçar, tornando 
contínuas e sistemáticas) das suas demais ativida-
des (estudos e análises, formulação e avaliação de 
políticas públicas, bastante flutuantes), e como não 
detém a posse única dessas atividades, dividindo-as 
com várias outras instituições, não fariam esforços 
maiores como produtores, mas, antes, buscariam 
colocá-las sob criteriosa e minuciosa coordenação. 
Pois, assim sendo e fazendo, conseguiriam, na 
atividade estatística, melhorar suas relações com o 
IBGE. é o que este texto quer mostrar, e defender, 
como segue, não sem antes fazer um passeio pela 
história, passada e recente, dessa matéria, em 
sucessivos enfoques, para mostrar quão antiga 
é a situação presente (sim, a história revelada é 
implacável).

OS TEMPOS HISTÓRICOS

 No Império, pouco emanava das províncias. 
E o que era feito, através das frágeis e mínimas es-
truturas nos governos das províncias, era veiculado 
nos relatórios dos presidentes das províncias (uma 
bela fonte para fazer séries históricas). Algumas 
províncias, por visões de mundo de suas elites, 
promoviam corografias (textos com narrativas 
históricas e geográficas, entremeadas por estatís-

ticas), para as quais se impunha a elaboração das 
estatísticas. Não raro, os autores das corografias 
eram contratados para elaborarem as estatísticas, 
sendo-lhes, por força de contrato, dado acessos 
aos registros administrativos, o que quase nunca 
se dava com facilidade, tal era o ciúme dos “donos” 
desses registros. Vencidas as resistências, coro-
grafias específicas foram feitas com esmero, e nos 
dão hoje ótimos retratos das províncias. Noutras 
ocasiões, para além da derivação de estatísticas 
basicamente administrativas, pessoa ou pessoas 
(supostamente gabaritadas), eram incumbidas de 
realizarem censos locais; nem sempre com suces-
so, contudo, houve censos bastante razoáveis (não 
censos modernos, mas antes censos de moldagem 
administrativa, com identificação dos informantes). 

Na Primeira República, quebrando a centralidade 
monárquica, as províncias, agora estados, ganha-
ram autonomia, algo pelo que se lutava desde longa 
época. E não por outra razão, para bem fixar essas 
pretensas autonomias federativas, o país passou a 
se chamar “Estados Unidos do Brasil” (com evidente 
imitação aos “Estados Unidos da América”). Para 
a produção das estatísticas, isso foi um desastre, 
pois, sendo as informações individuais obtidas nos 
registros administrativos, era preciso acessá-los, ou 
visitando as repartições estaduais e nelas aplicando 
os formulários estatísticos, ou solicitando aos seus 
“donos” que preenchessem aqueles formulários 
estatísticos. Abrir-se aos agentes do governo federal, 
nem pensar, e, fazer as extrações solicitadas, era 
assumir trabalho adicional laborioso. Tentou-se ne-
gociar acordos, dividindo tarefas, mas isso também 
fracassou. E foi esse dilema o que dominou a ativi-
dade estatística na Primeira República, ou seja, sem 
acesso às informações individuais, não era possível 
fazer estatísticas (de forma contínua e sistemática). 
Entre os vários registros a serem usados estava o 
registro civil (nascimento, casamento, óbito), recém-
implantado pela República, e que exigia enorme 
atenção dos diretores nacionais da estatística. Os 
estados sozinhos, ainda que dissessem o contrário, 
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de fato, pouco (quase nada) faziam; e, como fruto, 
o país, como um todo, se viu com poucas e frágeis 
estatísticas. As instituições estatísticas estaduais 
nasciam, nesse tempo, mas nasciam frágeis, e 
pouco duravam. Apesar disso tudo, ficou desse 
período uma distinta massa-crítica sobre como seria 
a atividade estatística, e que seria uma das chaves 
da criação do IBGE.5

Já com o IBGE a coisa mudaria. Em sua concepção 
fundadora, saída da reflexão e da vivência de Teixeira 
de Freitas (que usaria a vivência de Bulhões Carva-
lho, no comando da atividade estatística da Primeira 
República), o IBGE seria um órgão coordenador, e 
não produtor. E era subordinado ao Presidente da 
República. Era um órgão nacional, e não federal, 
sendo dito “sui generis”, pois operava pela chamada 
cooperação interadministrativa (ou intergoverna-
mental), em que as três esferas de governo (federal, 
estadual e municipal) se irmanavam na condução 
da atividade estatística. Cada parte cedia vontade e 
assumia deveres, voluntariamente. Tem origem um 
sistema estatístico, discursado e praticado. 

Comparando ao parlamentarismo: o Presidente do 
IBGE seria como o Presidente da República (ou o 
Rei, numa Monarquia); o Secretário-Geral do IBGE 
seria como o Primeiro-Ministro, e seu gabinete, com 
o nome de “Junta Executiva Central”, seria formado 
pelos diretores federais temáticos (estatística da 
educação, estatística fazendária, estatística comer-
cial, estatística do registro civil, etc.). Um gabinete 
ampliado (hipotético) somaria os diretores de es-
tatísticas das repartições autárquicas públicas, de 
órgãos privados associados, etc. A mover o sistema, 
tendo força legislativa (saindo no Diário Oficial da 
União), havia como parlamento a Assembléia Geral, 
composta de todas essas pessoas, e mais pessoas 
dos estados e dos municípios, e que se reunia ao 

5   Uma das criações mais queridas de Bulhões Carvalho foi o Con-
selho Superior de Estatística, que nunca funcionou como ele pre-
tendia. E isso porque o pensava por demais grandioso, integrado 
por grandes figuras políticas, a começar do próprio Presidente da 
República. 

menos uma vez por ano.6 Os questionários (para co-
leta) eram discutidos nesses colegiados, cada tema 
de per se, e entre si, e todos tinham, é óbvio, igual 
valor, e importância, ou seja, não havia prioridade, 
desta ou daquela temática em favor de outra; todas 
as temáticas estavam num mesmo plano.7

Mutatis mudantis, essa estrutura colegiada se re-
petia nos estados, onde os diretores estaduais de 
estatística articulavam em coordenação os diversos 
serviços de estatísticas nas secretarias de governo 
(Educação, Fazenda, Justiça, etc.), que recebiam 
orientações dos seus congêneres federais. Havia, 
então, as “Juntas Executivas Regionais”. Relatos 
estaduais eram apresentados nas Assembléias 
Gerais, a cada ano, e eram debatidos, angariando 
recursos e, quando próprio, também aplausos. Ca-
bia às diretorias estaduais, por se, e em colegiado, 
ajudar na aplicação dos questionários, e validar seus 
resultados; a coleta, em si, era feita pelas Agências 
Municipais de Estatística, órgãos dos municípios, 
mas sob orientação técnica do IBGE, por seus co-
legiados, e suas ações eram próximas às diretorias 
estaduais de estatística, que até podiam utilizá-las 
na aplicação de pesquisas de interesse estaduais.

Pouco a pouco, infelizmente, os diretores estaduais 
de estatística relaxaram o trabalho de campo, e a 
validação dos resultados. O IBGE tenta, então, sal-
var aquele trabalho em conjunto, e o faz formando 
as inspetorias regionais, logo depois estaduais 
(baldados os esforços em contrário, o IBGE aca-
bou as colocando em sua estrutura administrativa, 
assumindo-as plenamente). Essa apatia dos esta-
dos, ao fim e ao cabo, deixará reflexos negativos 
nas Assembléias Gerais, nas quais muitos estados 
já não mandavam representantes, ou os mandava 

6  Tudo isso configurava o Conselho Nacional de Estatística que, ao 
lado do Conselho Nacional de Geografia e do Serviço Nacional de 
Recenseamento, constituíam a cúpula do IBGE. Essas unidades 
sempre funcionário satisfatoriamente, e foram inovadoras, embo-
ra houvesse modelos passados.

7  Os períodos de aplicação das pesquisas em campo eram chama-
das “Campanhas Estatísticas”, lançadas com grande espalhafa-
to, e sendo algo similar às grandes entradas / bandeiras.
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sem adequadas qualificações, donde resultam le-
gislações empobrecidas. Não bastasse isso, alguns 
estados resolveram economizar, extinguindo aque-
las diretorias estaduais produtoras de estatísticas, 
ou pedindo ao IBGE que as assumisse em sua 
estrutura, como fizera (em última instância) com as 
agências municipais de estatística. 

Dois tempos ficam aí marcados, um de ascensão, 
e outro de descenso. Por essa e outras razões, 
começa a afundar o modelo pensado e praticado 
por Teixeira de Freitas, desde 1936, e são exigidas 
mudanças. Houve críticas sucessivas e cumulativas: 
em 1958, em 1962, em 1964 e em 1967. Nesse 
ano, não sem lamentos dos saudosistas, o modelo 
é mudado, e o IBGE, pouco a pouco, se torna um 
produtor quase monolítico, sob o estatuto jurídico 
de Fundação Pública de Direito Privado. A primeira 
mudança não renderia, e já em 1970 promove-se 
uma re-fundação do novo modelo, o que é feito por 
Isaac Kerstenetzky. O sistema estatístico, que fora 
até então descentralizado, agora se torna centrali-
zado. E nele as instituições estatísticas estaduais 
não têm voz nem vez, sendo simples caudatárias; 
o IBGE torna-se, pouco a pouco, senhor absoluto 
da atividade estatística, e a dimensão nacional é 
obtida pelo enfoque nacional, e tudo em nome do 
planejamento, também ele nacional. A produção 
estatística estadual míngua e míngua. 

Esse tempo de descenso das instituições estatís-
ticas estaduais terá fim na crise do IBGE, no bojo 
da crise do Estado Nacional (desde os anos 1980). 
Há um vazio estatístico, e não apenas na esfera 
nacional, mas, mais ainda, na esfera estadual (há 
muito, como visto, descurada e descuidada). Nesse 
tempo, a Constituição da República (1988) reforça 
a federação, e os entes federados se fortalecem, e 
neles várias funções também, inclusive a atividade 
estatística. Em alguns estados, as instituições es-
tatísticas ganham fôlego, e se sentem libertas das 
antigas “amarras” ibgeanas. Por demais, a revo-
lução tecnológica (da comunicação e do proces-

samento via microinformática) viabiliza e dinamiza 
essa liberdade.

Mas logo o tempo mostrará o papel-chave de um 
organismo centralizado de coordenação, papel que 
cabe ao IBGE, tanto por lei, quanto, mais ainda, por 
sua ampla e longa vivência, com inegável credibi-
lidade, legitimidade e respeito mundial. Não tarda 
para ficar claro que uma desejável descentralização 
da atividade estatística precisa de um centro, e todos 
miram o IBGE, que a essa altura (fins dos anos 1990, 
e mais ainda no século XXI) recupera potência, num 
mundo global, em que as influências internacionais 
acabam por moldar as instituições estatísticas na-
cionais, numa harmonização inimaginável.8 Emerge, 
pouco a pouco, uma terceira tradição estatística e 
uma terceira era estatística, bem assim, no caso do 
Brasil, num quarto ou quinto regime de informação 
estatística.

E as instituições estatísticas estaduais se embolam 
num impasse. De um lado, como visto, o IBGE 
retoma posição de destaque no contexto nacional, 
com crescente respaldo internacional, pouco se 
interessando pela coordenação, em forma ampla, 
apenas criando mecanismos (instrumentos) de co-
ordenação, por certo necessários, mas, por certo 
também, não suficientes. De outro lado, nos próprios 
estados, na conta da referida revolução tecnológica, 
vai surgindo inúmeros produtores independentes 
(públicos e privados), bem assim, um sem-número 
de analistas das realidades nas academias. 

E surgem algumas questões dirigidas às instituições 
estatísticas estaduais: 1) nesse quadro teriam uma 

8   Vale notar que no século XIX, Adolphe Quetelet (principalmente), 
Ernst Engel (da curva que tem seu nome), e outros notáveis, ide-
alizam e promovem os Congressos Internacionais de Estatística, 
cujo fim era dotar o mundo de um Sistema Estatístico Internacio-
nal, algo que os países não queriam, pois, ao mesmo tempo que 
as estatísticas mostravam a força de um Estado, também podia 
mostrar suas fraquezas. Ora, passa o tempo, e no século XXI ve-
mos uma harmonização mundializada das instituições estatísti-
cas, com os sistemas estatísticos nacionais tendendo rapidamen-
te para uma igual mundialização, e é justo desse movimento que 
as instituições estatísticas nacionais vêm tirando a renovação de 
seu prestígio, em meio aos Estados Nacionais debilitados.
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missão própria, ou seriam apenas, entre vários, mais 
um produtor de estatística, mais um gerador de es-
tudos e análises, mas um formulador e avaliador de 
políticas públicas?; 2) serão capazes de se achegar 
ao IBGE como parceiras, tendo espaços legais e for-
mais de diálogo para exporem suas demandas, ou 
seriam apenas usuárias, como qualquer entidade?. 
Em contraparte, tendo a missão de coordenação 
estadualizada, deixando para segundo plano suas 
demais funções, como estamos a defender neste 
texto, isso lhes daria, de fato, realce entre os demais 
analistas e produtores e formuladores / avaliadores 
de políticas públicas, e lhes daria melhor diálogo 
com o IBGE, sendo ouvidos com maior atenção?

SINTETIZANDO AS DEMANDAS FEITAS 
AO IBGE

Desagregação, disponibilização e descentralização 
sempre maiores fazem parte da pauta de demandas 
apresentadas ao IBGE, ao longo do tempo, pelas 
instituições estatísticas estaduais. Embora sejam 
abordagens complementares, não raro são tratadas 
separadamente, ou sem clareza nos seus vínculos, o 
que limita a adoção de soluções mais abrangentes. 
Como seja, fazem a síntese da coordenação que 
esperam receber do IBGE.

Quanto à desagregação das informações esta-
tísticas, em geral, tem-se em mente as maiores 
demandas dos municípios, com vistas aos seus 
planos diretores. De fato, as pesquisas amostrais, 
há muito adotadas, embora ainda sejam a melhor 
forma de se atender às demandas nacionais, se 
afastam por princípio dos municípios, e criam um 
vazio estatístico, sentido e lamentado. Mas, diante 
das crises dos Estados Nacionais, que afetaram 
as instituições estatísticas, há limites estreitos à 
expansão de pesquisas amostrais, bem assim, 
há demandas por estatísticas que não podem ser 
atendidas por essas pesquisas, mesmo que haja 
recursos para fazê-las. Por isso, torna-se imperativo 
promover-se uma maior derivação de estatísticas a 

partir dos registros administrativos, a sugerir uma 
aproximação aos municípios, onde eles estão forte-
mente localizados. Contudo, não é fácil, ainda hoje, 
trabalhar com tais registros, o que cria reticências, 
e adiamentos; ora, mais cedo ou mais tarde, será 
inevitável enfrentar essa situação, e então será pre-
ciso associar as esferas federais (temáticas) e seus 
espelhos estaduais (por exemplo, educação, segu-
rança, etc.), sob uma coordenação das instituições 
estatísticas estaduais. Pois, em contraparte, voltan-
do, mesmo que com timidez, à tradição fundadora, 
que foi fortemente municipalista, o IBGE criou em 
1999 uma valiosa pesquisa voltada à captação das 
chamadas “Informações Básicas Municipais”, tendo 
como unidade de coleta as prefeituras municipais9. 
Sem dúvida relevante, essa pesquisa permite ex-
pansão, em convívio cooperativo com as instituições 
estatísticas estaduais (o que não é feito).

Quanto à disponibilização, os avanços progressivos 
da disseminação suavizaram em muito a pressão 
da demanda. Mais microdados são hoje tornadas 
disponíveis em CDs e na Internet, dando aos usuá-
rios (entre os quais estão as instituições estatísticas 
estaduais) condições de fazerem seus próprios 
cruzamentos tabulares (e como as informações, 
mais e mais, são apresentadas georreferenciadas, 
então a sempre atraente elaboração de cartogramas 
fica bastante facilitada). Contudo, as instituições 
estatísticas estaduais, não raro, demandam mais 
que os microdados, querendo também os dados 
com alguma identificação, por exemplo, para fa-
zerem estudos longitudinais; ora, isso esbarra nas 
restrições da garantia do sigilo, à qual o IBGE se vale 
na aplicação das pesquisas. Pois essa legislação 
de obrigação e sigilo, que emerge no contexto da 
centralização da atividade estatística, favorecendo 
somente ao IBGE, bem poderia se aplicar a todos 

9  A pesquisa levanta informações sobre a oferta dos serviços muni-
cipais, finanças públicas, aplicação dos recursos, programas so-
ciais, infra-estrutura urbana, estrutura administrativa, instrumentos 
de planejamento adotados. E podem levantar outras temáticas, 
sem nenhum problema.
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os integrantes do Sistema Estatístico, e não ao 
IBGE apenas. Se assim fosse, valeria ao campo, 
e também no instante da crítica / análise, sendo 
franqueada às instituições estatísticas estaduais, 
naturalmente, informações individualizadas. Por 
certo é fácil falar, mas é difícil praticar. Para abrir o 
sigilo, assim, seria preciso que essas instituições 
estatísticas estaduais tivessem maior domínio de 
si, de suas atividades, não sendo tão sujeitas a 
mudanças sócio-políticas. Em não sendo assim, 
a delegação do sigilo pode ser uma decisão peri-
gosa, criando situações embaraçosas: vá que se 
passe a uma direção estadual, sob acordo, com 
claros termos de reserva, um arquivo com identi-
ficação, e aí muda a direção estadual, que ignora 
aquele acordo (ignora, tendo-o presente, ou ignora 
por ignorância de sua existência e importância) e 
divulga informações identificadas; disso, há de se 
esperar uma imensa crise, com cheiro de páginas 
policiais.10 Entrementes, o IBGE oferece acesso a 
dados identificados em salas de acesso restrito, sem 
condições de gravação e de impressão, e passando 
os resultados dos acessos a rigorosa avaliação do 
comitê de sigilo, no sentido de preservação das 
identidades. Ora, até por dificuldade de utilização 
desse procedimento, mas, sobremodo, por não 
quererem se igualar aos usuários em geral, as ins-
tituições estatísticas estaduais continuam fazendo 
reivindicações de integração completa ao Sistema, 
o que o IBGE reluta em aceitar (não sem razão, há 
de se convir).

10   Uma experiência a ser analisada (inclusive tendo em mente as 
diferenças entre as federações argentina e brasileira) é ofereci-
da pela legislação estatística argentina, como se apreende nos 
artigos 14 e 15 do Decreto n. 3.110, que regulamentou a Lei n. 
17.622, que rege a atividade estatística: “Artículo 14: Las declara-
ciones y/o informaciones individuales no podrán ser comunicadas 
a terceros – aunque se trate de autoridades judiciales o de servi-
cios oficiales ajenos ao SEN – ni utilizados, difundidas o publica-
das en forma tal que permitan identificar a la persona o entidad 
que lãs formuló. Artículo 15: Los servicios estadísticos periféricos 
podrán tener acceso a las informaciones individuales captadas 
por los servicios estadísticos centrales siempre que cuenten con 
instrumentos legales que establezcan el mismo régimen de obli-
gaciones, prohibiciones y penalidades en resguardo del secreto 
estadístico”.

Quanto à descentralização, a senda mais larga seria 
a de abrir por completo o programa estatístico, ou 
seja, admitir que pesquisas de interesse nacional 
fossem feitas por, digamos, somatórios de pesqui-
sas estaduais (quiçá mesmo municipais). Essa via, 
contudo, pode tornar frágeis os resultados nacio-
nais, já que as instituições estatísticas estaduais são 
(ao que parece, e se o diz) frágeis nas necessárias 
autonomia e independência técnico-científica, não 
havendo, então, as mínimas garantias de conti-
nuidade e de sistematicidade. A alternativa seria 
(ao que parece) promover a abertura do programa 
estatístico de forma pontual, ao acaso das neces-
sidades, e não por decisão prévia e geral. Nesse 
caso, sempre que necessário, e também possível, 
uma ou outra pesquisa seria feita em parceria com 
essas instituições estaduais. E há três formas de 
parcerias em pesquisas: uma, de caráter opinati-
vo; outra, de caráter operativo; e outra mais, mista, 
opinativa e operativa. 

Nas parcerias opinativas, a escolha de objetivos, 
conceitos e definições, bem assim, a escolha dos 
processos, seriam feitas em conjunto, mas não sua 
operação. Nas parcerias operativas, dada certa 
concepção (sem obrigação de ser realizada em 
conjunto), a pesquisa seria aplicada em conjunto 
(coleta, apuração, avaliação, etc.), segundo pro-
cessos definidos, e sob rigoroso controle externo. 
Não raro, essas parcerias operativas se limitam à 
captação de recursos para garantir as pesquisas, 
ficando sua execução (tanto quanto já ficara sua 
concepção) sob controle direto do IBGE. Essa for-
ma, sem ser a ideal, não seria de todo ruim se, ao 
fim e ao cabo, as instituições patrocinadoras (finan-
ciadoras) tivessem algum acesso especial à base 
de dados, o que não se dá, e se alega o sigilo para 
negá-lo. O que mais vale às instituições estatísticas 
estaduais seria poderem participar da concepção 
das pesquisas, de modo a obterem espaços nas 
pesquisas, ou poderem influir seus rumos, mas 
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isso o IBGE só o faz em casos muito especiais (por 
exemplo: contas regionais, etc.).11

Em suma, desagregar, disponibilizar e descentra-
lizar, demandas feitas ao IBGE pelas instituições 
estatísticas estaduais, seriam mais bem atendidas, 
e mais rapidamente, sob elevada qualidade, se elas 
fossem mais autônomas e independentes, tendo 
anteparos às indevidas injunções sócio-políticas. 
Assim fossem e o IBGE talvez as tomasse como 
parceiras, sem maiores restrições, ampliando diá-
logos em espaços formais e legais. Sigamos com 
mais história, até chegarmos à coordenação esta-
dualizada, que, a nosso juízo, seria a melhor missão 
para as instituições estatísticas estaduais.

SINTETIZANDO AS REFLEXõES NO  
E DO IBGE

Em outubro de 1986, na abertura do “Encontro 
Nacional do Sistema Estatístico da Educação”, 
Edmar Bacha, então presidente do IBGE, anunciou 
que planejava realizar no segundo semestre do ano 
seguinte o que então chamou de “I Encontro do 
Sistema Estatístico Nacional da Nova República” 
para, entre outros pontos, estruturar um sistema 
nacional que fosse a junção de sistemas setoriais 
(temáticos?), mas sem menção especial aos siste-
mas estaduais, mas que (parece) bem poderiam 
ser debatidos. 

Em junho / julho de 1987, seu sucessor na presidên-
cia, Edson Nunes, voltaria àquela idéia (mas numa 
formatação tradicional), anunciando uma próxima 
realização da III Conferência Nacional de Estatística 
(CONFEST), na qual, antecipava, o IBGE proporia 

11   Os instrumentos de coordenação (classificações, cadastros, 
glossários, entre outros), que o IBGE vem criando, ajuda a aparar 
arestas nesse convívio com as instituições estatísticas estaduais. 
Vale notar, ainda, que o IBGE vem se aproximando bastante dos 
serviços de estatística existentes nos ministérios, o que é uma boa 
prática em prol d e um novo sistema estatístico. Um exemplo, é a 
tentativa de harmonização das estatísticas sociais, junto os vários 
detentores de registros administrativos, de modo a deles derivar-
se estatísticas. 

um novo Plano Nacional de Estatística (sem menção 
à geografia ou às geociências). Embora formasse 
uma comissão de organização e coordenação, 
houve poucos avanços, até pelo final abrupto da-
quela administração. Nada de prévio foi dito sobre 
a atuação dos estados.

Na gestão Charles Mueller, coadjuvada por David 
Wu Tai como Diretor-Geral, seria finalmente pro-
movida a III Conferência (de 7 a 9 de novembro de 
1989). Pois, para animar o processo de organização 
internamente, Lenildo Fernandes Silva, então à frente 
da Diretoria de Pesquisas, solicitou uma reflexão a 
Eduardo Augusto Guimarães, que a fez em grande 
estilo no texto “Produção de estatística e sistema 
estatístico” (setembro / outubro de 1989)12, onde 
tratou das limitações de se constituir um sistema 
estatístico, à falta de um quadro teórico que abran-
gesse toda a sociedade, deixando a sugestão de 
que o único caminho possível seria pela geração 
de sistemas setoriais (temáticos). Afora ter pensa-
do essa dimensão cognitiva (ou informacional), fez 
rápida menção ao trabalho em conjunto com vários 
produtores (partícipes do sistema, entre os quais, 
é claro, as instituições estatísticas estaduais), e 
não o disse uma tarefa difícil, apenas a depender 
de disposição imaginativa (o que nos parece uma 
excessiva simplificação). A Conferência, enfim, foi 
realizada com sucesso, associando produtores e 
usuários por temas (não tendo havido, contudo, re-
presentação das instituições estatísticas estaduais), 
e um novo “Plano Geral de Informações Estatísticas 
e Geográficas”13 seria proposto em janeiro de 1992, 
ao final da gestão Eduardo Augusto Guimarães, já 
então presidente, e tendo por mentor Lenildo Fer-
nandes Silva.

12   Em 1990 sairia publicado na Revista Brasileira de Estatística, con-
forme consta da bibliografia.

13  Embora o novo Plano falasse também em Geografia, vale notar  
que, quando da realização da Conferência de Estatística, não foi 
realizada sua equivalente na Geografia ou, já agora, Geociências.
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Nas gestões Eurico Borba e Sílvio Minciotti houve 
poucos avanços, pese o esforço de Jane Souto de 
realizar uma pesquisa que revelasse as condições 
de existência das instituições estatísticas estaduais 
(e municipais, quando houvesse). Aquele tempo 
não seria nada fácil, faltando condições mínimas 
de trabalho ao próprio IBGE, de modo que muitas 
outras urgências se sobrepuseram. Nesse tempo, 
por demais, as instituições estatísticas estaduais 
viviam a euforia da autonomia prometida aos esta-
dos e municípios pela nova Constituição de 1988, 
sentindo-se, por assim dizer, “liberadas” da assim 
entendida “dominação” do IBGE, e embarcavam 
numa descentralização incomensurável. Logo, con-
tudo, perceberiam que, para haver uma oportuna 
e autêntica descentralização, seria preciso haver 
um centro, posição que caberia ao IBGE, por sua 
experiência e por sua consolidação institucional. 

Pouco a pouco, houve uma amigável reaproxi-
mação, para a qual muito contribuiu a visão de 
mundo trazida por Simon Schwartzman, um grande 
pensador da sociologia das estatísticas, e pelo feliz 
retorno de Lenildo Fernandes Silva à Diretoria de 
Pesquisas. E veio o “I Encontro Nacional de Produ-
tores e Usuários de Informações Sociais, Econômi-
cas e Territoriais” (de 27 a 31 de maio de 1996), do 
qual, infelizmente, não saiu um novo “Plano Geral 
de Informações Estatísticas e Geográficas”, mas 
ficando uma vastíssima documentação. Nesse 
Encontro, várias instituições estatísticas estaduais 
estiveram presentes, mas não em mesa especial, 
para debate dessa questão de convívio, o que foi 
uma pena.

Daí em diante, por essas pessoas, e por Martha 
Mayer, primeiro como diretora-adjunta da Diretoria 
de Pesquisas, logo depois como titular já na gestão 
Sérgio Besserman, muito se avançou em reflexões, 
fazendo emergir uma massa crítica valiosa. Dois 
Fóruns foram realizados, promovidos pelo IBGE, 
um em novembro de 1996 e outro em agosto de 
1998, no qual as instituições estatísticas estaduais 

estiveram presentes, e puderam expressar opiniões, 
não raro apenas pontuais, sem discutir princípios.14 
Em julho de 1998, preparando o segundo Fórum, 
técnicos da Diretoria de Pesquisa buscaram um con-
senso sobre como lidar com as instituições estatísti-
cas estaduais, nada de novo surgindo.15 Em termos 
pessoais, Elvio Valente (em setembro de 1996) e 
Magdalena Cronemberger Góes (em dezembro de 
1996) elaboraram documentos valiosos16, aos quais 
se soma um texto de Simon Schwartzman (em julho 
/ agosto de 1996), que valerá destacar pela riqueza 
das reflexões e coragem das posições. 17

VISÃO DE SIMON SCHWARTZMAN

Em julho ou agosto de 199618, Simon Schwartz-
man preparou um documento, “A coordenação do 
Sistema Nacional de Informações Estatísticas e 
Geocientíficas”, que, embora tivesse caráter oficial, 
por sua posição como presidente, trazia, antes de 
tudo, sua visão pessoal da temática em discussão 
(texto com três páginas, mas enorme em conteúdo).

14   Há os anais desses Fóruns, realizados no âmbito da Diretoria de 
Pesquisa.

15   Há registro dessa reunião nos arquivos da Diretoria de Pesquisa.

16   Disponíveis na Diretoria de Pesquisas. O texto de Magdalena Cro-
nemberger Góes talvez só seja conseguido com ela própria (tal-
vez o haja na Memória Institucional do IBGE).

17   O IBGE ainda se refere às instituições estatísticas estaduais pela 
sigla ORE (órgãos regionais de estatística), que, além de feia, com 
péssima sonoridade, não expressa a dimensão completa dessas 
instituições, já que, além de fazer estatísticas, também se aplicam 
à pesquisa, aos estudos e à proposição e avaliação de política 
públicas.

18   O documento não apresenta nenhuma data. Em comunicação 
eletrônica com Simon Schwartzman (em 22 de junho de 2007), 
tentando fazer-lhe uma datação, nos veio a seguinte resposta: 
“deve ter sido preparado para uma reunião seja no Ministério do 
Planejamento, seja com Vilmar Faria, assessor do Presidente Fer-
nando Henrique para a área social, que era meu principal interlo-
cutor no governo. [...] Infelizmente, perdi a data original em que o 
texto foi escrito [...] e não consegui encontrar nenhum outro docu-
mento ou memorando que fizesse referência a ele”. Contudo, na 
última página do documento há referência a um convênio firmado 
em meados de 1996 com o Ministério do Trabalho, com vistas à 
unificação das pesquisas de emprego / desemprego, deixando 
entrever que ele estava em curso, e fora recém assinado, o que 
sugere, então, uma datação em julho / agosto de 1996.  
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A seu juízo, os textos legais que dão ao IBGE a atri-
buição de coordenação da atividade estatística, em-
bora necessários, são insuficientes. Sem condições 
instrumentais, a coordenação não passa de figura 
de retórica; e mesmo havendo os instrumentos fun-
damentais – classificações, glossários, cadastros, 
entre outros – eles não cobrem todo o espectro da 
pesquisa, que ficam, assim, abertos ao alvitre dos 
diferentes produtores (por exemplo, os ministérios, 
as autarquias, etc.). Essa situação se avoluma ao se 
usar informações individuais existentes nos registros 
administrativos, como fonte básica de geração de 
estatísticas; esses registros são demasiado hetero-
gêneos, e ficam a exigir ainda maior coordenação, a 
começar por sua própria criação. Assim, o IBGE teria 
muito que fazer, e em várias frentes, para tanto sen-
do essencial a renovação do seu Conselho Técnico, 
“que na prática nunca foi além de um funcionamento 
burocrático” e que não se reunia, afirma, a vários 
anos; seu novo papel seria como um “órgão efetivo 
de consulta e supervisão do Instituto”, que pudesse 
“realizar uma mediação efetiva entre o IBGE, o go-
verno e a sociedade mais ampla” (SCHWARTZMAN, 
1996, p. 1). Na composição desse Conselho Técnico 
não seriam feitas reservas especiais de posições às 
instituições estatísticas estaduais.

Seguindo sua reflexão, argumenta a existência de 
informações concorrentes e, não raro, conflitantes, 
vendo esse quadro, contudo como coisa “normal” 
numa “sociedade aberta e pluralista”. Normal, sim, 
mas não ideal. E diz que o país precisa de “infor-
mações confiáveis e suficientemente abrangentes, 
do ponto de vista temático e espacial, como base 
para as políticas públicas e como referências para a 
sociedade e a comunidade internacional”. E diz que 
“estas informações são um bem público, e como 
tal devem ser produzidas por instituições também 
públicas, que possam garantir sua continuidade 
e confiabilidade”, sendo “função do setor público 
cuidar, também, da alocação eficiente dos recursos 
evitando a duplicação de gastos para os mesmos 
fins”. (SCHWARTZMAN, 1996, p. 1-2). Ou seja, que 

haja informações concorrentes e conflitantes, como 
fruto do ambiente democrático, e de autonomia das 
instituições, mas que elas não surjam de recursos 
públicos escassos, que devem ser aplicados con-
centradamente, não necessariamente num único 
órgão, mas sempre sob coordenação cooperativa, 
e não concorrente. 

O que quer Simon Schwartzman, então, em sua 
avaliação da atualidade, a nosso juízo, sugere al-
guns aspectos vigorantes anteriormente (no modelo 
vigente até a gestão de Isaac Kerstenetzky, iniciada 
em 1970). Quer definir as questões a serem investi-
gadas, figurando um programa estatístico, “através 
de sistemas consultivos com a participação dos 
responsáveis pelas atividades de pesquisa”, quer 
garantir aos institutos de pesquisa as melhores 
condições técnicas, tecnológicas e institucionais 
à execução deste programa de trabalho, de forma 
a alcançarem resultados confiáveis, “acima de 
qualquer suspeita” (SCHWARTZMAN, 1996, p. 2). 
E dessa visão deriva três perguntas fundamentais, 
que então passa a responder:

Como definir a agenda de pesquisas?

Hoje esta agenda é definida internamente pelo 
IBGE, a partir de linhas de trabalho identificadas 
pelo seu quadro técnico, em parte atendendo a 
solicitações de diferentes órgãos de governo, 
incluindo o Ministério do Planejamento, em parte 
atendendo a recomendações das Nações Uni-
das, em parte atendendo a recomendações de 
comissões consultivas ad hoc. Estas demandas 
são muitas vezes contraditórias, e geralmente 
não tomam em conta as condições técnicas, 
administrativas e orçamentárias que o IBGE tem 
para atendê-las.

Além da questão da identificação de temas, a 
estruturação de uma linha adequada de pesqui-
sas requer a existência de uma equipe técnica 
especializada, de alto nível, que seja capaz de 
implementar os projetos que forem identificados 
com competência, presteza e eficiência. Este pro-



88

Artigo
Bolet im Estat íst icas  Públ icas  •  n .  6  •  Sa lvador,  novembro 2010

blema esbarra na perda importante de pessoal 
que o IBGE sofreu nestes últimos anos, e que 
continua a se agravar, pelos salários que paga a 
seus técnicos mais qualificados.

Como coordenar o IBGE com as demais agências 
governamentais?

Em todo o mundo a tendência é que os órgãos 
estatísticos trabalhem cada vez mais, onde cou-
ber, com informações geradas pelos registros ad-
ministrativos, diminuindo os trabalhos de coleta 
direta de informações. O IBGE tem estabelecido 
diferentes formas de colaboração com outros 
órgãos, como a Secretaria da Receita Federal 
e o Ministério do Trabalho, mas precisaria de 
um mandato mais claro e definido para poder 
aprofundar esta linha de trabalho, que deveria 
incluir inclusive sua participação na elaboração 
dos registros administrativos setoriais, e dos res-
pectivos sistemas de apuração e processamento 
para fins estatísticos.

Como coordenar o IBGE com os institutos de 
pesquisa estaduais?

Muitos Estados possuem hoje seus próprios 
institutos estaduais, alguns de porte significativo, 
como a Fundação SEADE de São Paulo e a Fun-
dação João Pinheiro de Minas Gerais. A existên-
cia destes institutos se justifica pela necessidade 
que têm os Estados de produzirem informações 
a níveis mais detalhados de desagregação do 
que aqueles produzidos pelo IBGE. Em alguns 
casos, no entanto, como com as estatísticas 
de emprego, este institutos realizam pesquisas 
paralelas às do IBGE, uma duplicação que está 
se buscando corrigir, através de um convênio 
assinado com o Ministério do Trabalho.

O crescimento destes institutos estaduais, e o 
processo de redução progressiva dos quadros 
do IBGE, colocam em evidência a questão de 
saber se o governo federal pretende continuar 
mantendo uma instituição de pesquisa nacional, 
ou pretende evoluir para uma federação de insti-

tuições de pesquisa locais, reservando ao IBGE 
um papel de coordenação do sistema. De uma 
lado, a manutenção de uma estrutura nacional 
como a que o IBGE constituiu nas décadas 
passadas pode parecer incompatível com as 
atuais tendências de desburocratização e sim-
plificação do aparelho do Estado. Por outro, o 
papel de coordenação que poderia ser exercido 
pelo IBGE sobre uma rede de instituições de 
pesquisas locais, dependentes de conjunturas 
políticas regionais e profundamente desiguais 
em sua competência técnica e administrativa, 
seria muito reduzido, e poderia deixar o país sem 
estatísticas nacionais confiáveis. Parece ser acon-
selhável procurar uma posição intermediária, em 
que o IBGE se mantenha como órgão nacional, 
e desenvolva sua capacidade de trabalhar em 
cooperação ou por subcontratação com institui-
ções locais, quando for o caso, sem perder sua 
capacidade de produzir um conjunto sistemático 
de informações básicas de âmbito nacional, a um 
determinado nível relevante de desagregação, 
e coerente para todo o país (SCHWARTZMAN, 
1996, P. 2-3).

A prática dessas reflexões, não resta dúvida, pas-
sa pelo IBGE fazer acordos comuns de trabalho 
(convívio) com todas as instituições estatísticas 
(federais e estaduais), cada qual cedendo vontades 
(e direitos), e assumindo obrigações (deveres), em 
absoluto voluntarismo. Uma busca de identidade 
harmonizada, então, estaria sendo feita, mas com 
estreito respeito às diferenças. Por esses acordos, 
os governos estaduais, os ministérios, autarquias, 
fundações, agências, e afins, na esfera federal, 
estariam aceitando e garantindo a autonomia e a 
independência de suas repartições produtoras de 
estatísticas, seguindo orientações técnico-científicas 
do IBGE, como instituição coordenadora. Ora, um 
trabalho em conjunto, como esse, exige um quadro 
de pessoal especial, capaz de dialogar, de negociar; 
e, por falta de prática, também no IBGE, seria pre-
ciso aprender. Dessa forma, enfim, estaria havendo 
a coordenação entendida como imperativa à boa 
fluência da atividade estatística. 
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ANIPES, O LADO DE LÁ DO ESPELHO

As instituições estatísticas estaduais, nas reuniões 
(fóruns e outros tipos) havidas no IBGE, na trajetória 
histórica antes referida, pouco diziam, e sempre 
poucos, como Luiz Henrique Proença Soares (à 
época no SEADE, de São Paulo), Renata Prosérpio 
(à época na SEI, da Bahia), Roberto Martins (à época 
na Fundação João Pinheiro, de Minas Gerais). Em 
geral, ocorriam falações soltas, sem nenhum dis-
curso consistente, cada qual tentando resolver seus 
problemas específicos. E quase nenhum documento 
era apresentado. Ao fim e ao cabo, deixava-se livre 
o IBGE para fazer as atas, e registras as decisões, 
as não decisões, e as indecisões, em geral sendo 
reticente e sem maiores promessas. Pouco a pouco, 
ficou claro que sem união, sem atuar em conjunto, 
sempre estariam fragilizadas.

Pois, mudando de atitude isolada, as instituições 
estatísticas estaduais, com sabedoria e compe-
tência, passaram à realização anual do “Encontro 
Nacional das Instituições de Planejamento, Pesquisa 
e Estatística”. Isso deveria melhorar os discursos, 
dando-lhes conjunto, já que os interesses e as ne-
cessidades eram assemelhadas; pois, animadas, 
deram outro passo, criando a “Associação Nacional 
das Instituições de Planejamento, Pesquisa e Esta-
tística – ANIPES”, em 9 de dezembro de 1999. Este 
foi um grande momento, sem dúvida alguma. Mas 
ainda resta muito por fazer, a despeito dos enor-
mes avanços, por exemplo, elas ainda não estão 
reveladas plenamente (lhes falta ainda um retrato), 
e lhes falta definir modos de trabalhar em conjunto, 
lhes falta planejamento, lhes falta definir a missão.

O estatuto de criação da Associação, elaborado e 
aprovado, foi assinado pelo Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES, do 
Paraná; a Fundação João Pinheiro – FJP, de Minas 
Gerais; a Superintendência de Estudos Econômicos 
e Sociais da Bahia – SEI, da Bahia; a Fundação 
Centro de Informações e Dados do Estado do Rio 

de Janeiro – Fundação CIDE, do estado do Rio de 
Janeiro; a Fundação de Economia e Estatística – 
FEE, do Rio Grande do Sul;  e a Superintendência 
de Estatística, Pesquisa e Informações – SEPIN, de 
Goiás19,  e fazendo convite às demais instituições 
estatísticas estaduais a se associarem20. Seu objeti-
vo essencial seria (e vem sendo) o de criar sinergias, 
congregar e representar as instituições públicas, 
estaduais e municipais, filiadas, nas áreas pesquisa 
e estatística e de planejamento. O IPEA e o IBGE 
são membros especiais, o que cria uma situação, 
no mínimo, curiosa, potencialmente inibidora dos 
diálogos (digamos) íntimos. 

A ANIPES, desde então, vem sendo um fórum21 
onde os vários órgãos regionais, não apenas de 
estatística, mas também de estudos, análises e 
planejamento, passaram a debater os bancos de 
dados, os sistemas de informações, suas estrutu-
ras e concepções22. A rede então criada, abrindo 
esse espaço especial de exposição, revelando 
problemas e soluções, vem dando força a esses 
órgãos regionais. Como fruto dessas discussões, 
estudos e pesquisas realizados pelos associados 
vêem sendo uniformizadas, dessa forma, gerando 
números comparáveis e combináveis. Trabalhos sob 
orientação do IBGE vêem sendo também realizados, 

19   Não é claro nos textos, mas talvez este órgão, à época, ainda não 
estivesse constituído, havendo uma representação mais genérica 
da própria Secretaria de Planejamento.

20  A esses seis que redigiram o estatuto se somaram três, sendo  
nove os fundadores. Contudo, o site da ANIPES não informa quais 
foram esses outros três (por certo entre eles esteve o SEADE/SP). 
Outra coisa que o site não informa é o nome das pessoas que, à 
época, representavam as instituições. Hoje são 16 as instituições 
associadas.

21   No IX Encontro, realizado em Nova Almeida, próximo a Vitória, 
no Espírito Santo, em agosto de 2004, o autor teve o prazer de 
conhecer Dr. Adrião Ferreira da Cunha, à época Consultor da Di-
reção do INE/PT (no qual alcançou vice-presidente). Para aquela 
ocasião, ele preparou (e apresentou) um excelente texto, “Em tor-
no da engenharia dos sistemas estatísticos nacionais (datado de 
julho de 2004).

22   Foram seus presidentes, sucessivamente, Paulo Mello Garcias 
(2000-2002), e Liana Carleial (2003), ambos do IPARDES/PR, e 
César Vaz de Carvalho Jr. e José Geral dos Reis Santos (2004-
2006), ambos da SEI/BA. Hoje, é presidida por Felícia Madeira, do 
SEADE / SP.
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como as contas regionais, entre outros. Num outro 
estágio, a ANIPES promoveu intercâmbios com 
organismos internacionais, com destaque para o 
Instituto Nacional de Estatística de Portugal, INE/
PT, e o EUROSTAT.

Nas gestões César Vaz (SEI/BA) e Felícia Madeira 
(SEADE/SP), houve muitos avanços, em geral tendo 
à frente Paulo de Martino Jannuzzi, criativo e incan-
sável empreendedor. Por exemplo, desenhou uma 
pesquisa para revelar as realidades dos associados, 
com recursos da própria ANIPES e do CNPq, mas 
ainda sem aplicação, por motivações negativas pe-
quenas. Outro exemplo é o esforço (ainda em curso) 
de elaboração de um planejamento estratégico para 
os associados, com resultados (ainda prelimina-
res) bastante valiosos. Essas ações são chaves 
à ulterior fixação da autonomia e independência 
das instituições envolvidas, encontrando caminhos 
para controlar (eliminar ou reduzir) as indesejáveis 
influências sócio-políticas, que tornam frágeis essas 
instituições. Ainda há muito por fazer, mas já se vem 
acumulando uma massa-crítica de grande valor.23

VISÃO DE CéSAR VAZ, ET. AL. 

Em junho de 2005, a revista “Bahia Análise & Dados” 
(v. 15, n. 1), editada pela SEI/BA, teve por tema “Es-
tatísticas públicas, informação e cidadania”. Então, 
César Vaz que era à época diretor-geral da SEI/BA, 
era também presidente da ANIPES. Todos os textos 
– postos em três seções: o passado, o presente, o 
futuro – são ótimos, e muito ajudam na reflexão do 
Sistema Estatístico.24 Um deles merece atenção 

23   A homepage da ANIPES ainda é frágil, e bastante irregular. Não 
tem uma documentação histórica básica, como os Anais dos en-
contros, entre outros.

24   Além do texto que será comentado adiante nesta seção, os ou-
tros são: “A imprensa e os censos: ontem e hoje, uma atuação 
fundamental – o caso do Censo de 1920”, por Marco Santos; 
“Disciplina e regulação: os dois pólos do poder das estatísticas”, 
por Herberth Duarte dos Santos; “Contas regionais: uma experi-
ência de trabalho em rede”, por Edmundo Sá Barreto Figueirôa; 
“As estatísticas oficiais e o interesse público”, por Carmem Feijó 
e Elvio Valente; “Sistemas estatísticos e a gestão de qualidade 
no Instituto Nacional de Estatística de Portugal”, por Maria João 
Zilhão e Teresa Clode; “Informações Econômica no sistema esta-
tístico brasileiro”, por Paulo de Martino Jannuzzi e Heliomar Cavati 

especial: “Informação, planejamento, cidadania 
e desafios contemporâneos do Sistema Estatís-
tico Nacional”, assinado por César Vaz de Car-
valho Jr, Edmundo Sá Barreto Figueirôa, José 
Ribeiro Soares Guimarães e Paulo de Martino 
Jannuzzi. Vejamos seu resumo:

As últimas décadas do século XX foram marca-
das pelo aprofundamento da revolução tecnoló-
gica e informacional, com amplas repercussões 
nos processos de coleta, produção e dissemina-
ção da informação. Paralelamente, o avanço dos 
processos de democratização da sociedade e de 
descentralização engendrou um novo, amplo e 
diversificado leque de demandas por informa-
ções no âmbito do Sistema Estatístico Nacional. 
Por outro lado, a reforma do Estado e a crise 
fiscal propiciaram restrições orçamentárias de 
diversas naturezas, que limitaram a capacidade 
de resposta das instituições públicas, produtoras 
de informação, no timing requerido pelas novas 
demandas da sociedade – maior aprofundamen-
to e amplitude de escopo temático, informação 
com maior nível de desagregação territorial, me-
nor espaço de tempo na realização e divulgação 
dos levantamentos. O objetivo deste trabalho é 
discutir e apontar os principais desafios contem-
porâneos do Sistema Estatístico Nacional, à luz 
desse complexo contexto de transformações, 
enfatizando a importância do trabalho em rede e 
de cooperação entre o coordenador do Sistema, 
as instituições públicas de planejamento, pesqui-
sa e estatística e os demais órgãos produtores 
de informação do país. (CARVALHO JR, et. al., 
2005, p. 55).

Sobrinho; “Da informação à cognição: gerenciando a trajetória da 
implementação do Programa de Enriquecimento Instrumental – 
PEI – na Bahia”, por Ainda Varela Varela [sic], Ana Gramacho, 
Clélia Andrade Tinoco Melo e Igor Guimarães; “Informação esta-
tística na internet: uma avaliação comparativa de sites no Brasil”, 
por Eliane Kiyomi Ohy e Paulo de Martino Jannuzzi; “Um sistema 
estatístico para e pela Federação – uma incursão na sociologia 
das estatísticas”, por Nelson Senra; “Estatísticas e registros admi-
nistrativos”, por Osvaldo Guizardi Filho; “Educação corporativa: 
uma estratégia apoiando a coordenação estatísticas”, por Maria 
Angélica Vasconcelos de Araújo.
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No início da pequena introdução, manifestam “a 
necessidade de mudança no modelo de gestão, 
nos mecanismos de articulação interinstitucional, 
na formatação jurídica em prol de uma maior esta-
bilidade e longevidade dos órgãos, na legitimidade 
e na definição clara da missão dos institutos pro-
dutores de estatísticas”, não como algo facultativo, 
voluntário, mas, ao contrário, como uma mudança 
imperativa, “caso as instituições queiram sobrevi-
ver” (CARVALHO JR, et. al., 2005, p. 56). Na seção 
seguinte, buscam explicitar os elementos indutores 
dessa mudança que consideram como imperativa, 
e o fazem analisando a globalização, e dando real-
ce aos avanços tecnológicos, com implicações na 
demanda e na oferta das informações estatísticas:

Os exemplos estão presentes em todas as fases 
do processo de produção e disseminação da 
informação, indo desde a coleta de dados, tra-
tamento, armazenamento, construção de indica-
dores, índices e estudos, até a sua divulgação. 
Os novos instrumentos de trabalho, as diversas 
configurações dos computadores, o GPS, os 
bancos de dados, a internet, a mídia digital e 
em meio magnético, os softwares gráficos, entre 
outros, possibilitam o aumento da produtivida-
de, a redução no tempo de produção e [d]a 
disseminação do produto/serviço. Além disso, 
diminuem a margem de erro das estatísticas, 
reforçando a idéia de qualidade, fidedignidade 
e consistência, em consonância com os princí-
pios elaborados pela Organização das Nações 
Unidas – ONU, e que devem nortear as ações 
dos institutos responsáveis pelas estatísticas 
oficiais no mundo.

Essa nova dinâmica, configurada por esses 
avanços, conduz à necessidade de diferentes 
perfis profissionais e à implementação de uma 
nova cultura de trabalho, com alterações subs-
tanciais nas relações sociais, para a produção 
e disseminação da informação. A força de 
trabalho necessita assimilar novos saberes e 
novas habilidades para uma perfeita interação 

e integração com os novos processos. Os 
trabalhos tendem a ser, cada vez mais, execu-
tados por profissionais de diferentes áreas, ou 
seja, é crescente a realização de trabalhos com 
equipes interdisciplinares. Isso implica, não só 
uma mudança cultural, mas, também, mudança 
de natureza estrutural na forma de produzir das 
instituições, bem como na forma de se relacio-
nar externamente. A possibilidade de trabalho 
em rede, via computadores, e a integração 
entre dados espaciais e dados alfanuméricos, 
são apenas alguns exemplos desse processo. 
(CARVALHO JR, 2005, p. 57).

Nos últimos quinze anos, dizem os autores, teria 
havido três frentes de trabalho positivas, mas sem 
as necessárias articulações: mudanças estruturais 
e tecnológicas no IBGE, o que lhe deu mais nome 
ainda; mudanças tecnológicas nos órgãos estadu-
ais de estatística, o que lhes deu maior autonomia; 
utilização dos registros administrativos por parte 
dos órgãos federais. Não tendo havido a desejável 
articulação dessas frentes, daí resultou: “falta de 
harmonização no conjunto das estatísticas geradas 
pelos mais diversos produtores”, “inexistência de 
unicidade metodológica em importantes levanta-
mentos de algumas áreas temáticas”, “dispersão 
e superposição de custos e recursos humanos”, 
“repetição exaustiva de levantamentos, por diferen-
tes órgãos, junto às unidades investigadas”, “maior 
dificuldade para estabelecer parcerias e desenvolver 
trabalhos de forma integrada”, em suma, “falta de 
coordenação”. E seguem dizendo:

No Brasil, diferentemente de outros países latino-
americanos, as estatísticas sociais, econômicas 
e demográficas são produzidas, compiladas e 
disseminadas por diferentes agências, situadas 
em âmbito federal ou estadual. Através de uma 
rede capilarizada pelo território nacional, com 
delegacias estaduais e agências municipais, o 
IBGE cumpre, dentro do seu âmbito de ação, o 
papel de agente coordenador do Sistema de Pro-
dução e Disseminação de Estatísticas Públicas, 
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como produtor de dados primários, compilador 
de informação proveniente de Ministérios e como 
agente disseminador de estatísticas. As agên-
cias estaduais de estatística também compilam 
uma ampla variedade de dados administrativos 
produzidos pelas Secretarias de Estado e, em 
alguns casos, também produzem dados primá-
rios provenientes de pesquisas amostrais. Alguns 
Ministérios, Secretariais estaduais e, em menor 
escala, alguns municípios, também têm órgãos 
encarregados da produção ou organização de 
seus dados administrativos. As contrapartidas 
exigidas em termos de estruturação de informa-
ções no âmbito do SUS e FUNDEF têm certa-
mente, contribuído para a institucionalização de 
processos de coleta e organização de dados nos 
municípios. (CARVALHO JR, 2005, p. 64).

Advogam, então, um trabalho integrado, sob efetiva 
coordenação. E concluem, dizendo: “Um grande 
desafio é o de desaprender hábitos arraigados e, ao 
mesmo tempo, apreender e empreender ações que 
mudem e redesenhem um novo arranjo institucional, 
tornando o sistema mais estável, mais ágil, mais mo-
derno e pró-ativo, compatível com as modificações 
que se operam em nível mundial” (CARVALHO JR, 
2005, p. 66).

Trata-se, portanto, de um texto com boa visão da di-
mensão sócio-política tanto das estatísticas quanto 
da coordenação da atividade estatística. Insistem na 
necessidade de se introduzir mudanças nas institui-
ções estatísticas estaduais (e municipais) que lhes 
garantam autonomia, independência, e que lhes 
aumentem a competência e a eficiência. 

Nesse ponto, feitas algumas reflexões históricas, 
em várias óticas, passemos à compreensão da 
coordenação, primeiro em sua nomeação cotidia-
na, como algo que se espera da agência central (o 
IBGE), e, segundo, como algo que a nosso juízo 
pode fixar uma missão para as instituições estatís-
ticas estaduais.

COORDENAÇÃO, PEDRA ANGULAR 
DA ATIVIDADE ESTATÍSTICA (I)

Como visto acima, todos pedem coordenação ao 
IBGE. Quem pede, mesmo? As instituições estatís-
ticas estaduais, sem dúvida, mas não só, também 
as instituições estatísticas federais dela precisam, 
mesmo que não lhes seja claro, e não o percebam 
e o manifestem. Na verdade, já vêm percebendo, e 
a vêm demandando. A coordenação demandada ao 
IBGE, num retorno à tradição, é a via mais óbvia para 
o (re)nascer do Sistema Estatístico brasileiro, hoje 
uma entidade esmaecida, algo apenas figurativo. 
Concretizar uma coordenação diuturna, consistente 
e continuada, de modo bastante sistemático, co-
brindo suas duas faces (técnico-científica e sócio-
política) é algo de fato difícil, e exigente.

Entre o tanto que dela viria, variando os interesses 
dos demandantes, há algo que todos querem: o 
haver um espaço formal, e com amparo legislativo, 
para trocas, para debates, para discussões, onde 
fosse possível apresentar problemas, carências, 
e onde, em resposta, fosse possível receber solu-
ções, não unilaterais, como imposições, mas em 
conjunto, e devidamente argumentadas. Por esse 
espaço, formal e legal, as instituições estatísticas 
estaduais e federais teriam assento, e sendo prática 
costumeira, não teriam que ficar a pedir, a suplicar 
mesmo; seus direitos de presença, de apresentar 
problemas, e negociar soluções, seriam líquidos; em 
tempo algum estariam a solicitar favores; e saberiam 
cumprir deveres.

Antes de seguir, convém ter clareza absoluta que 
para haver essa desejada e desejável coordenação, 
teria que haver uma mudança legislativa, sim, ela 
seria necessária, mas não seria suficiente, a ela 
sendo preciso adicionar mudança de atitudes de 
todos, do IBGE e das instituições estatísticas esta-
duais e federais. E tudo isso, de modo algum, sem 
ameaçar a atuação produtora e produtiva do IBGE, 
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como agência central da atividade estatística brasi-
leira, sob pena de se estar cometendo um suicídio 
nacional, em matéria estatística. Tê-lo fraco na esfera 
nacional, o faria fraco, também, nas suas relações e 
conexões internacionais, et pour cause, faria fraco o 
Brasil na criação (inexorável) do sistema estatístico 
internacional, o que é vital aos países num mundo 
mais e mais global. 

Por demais, é por essa vivência e consciência 
internacional que uma agência central nacional 
ganha régua e compasso para concretizar uma 
coordenação intra-nacional, comme il faut, em 
que autonomia e independência técnico-científica 
seriam conquistadas e implantadas amplamente, 
tornando contínua e sistemática as atividades das 
instituições estatísticas estaduais e federais, e nelas, 
pari passu, reduzindo as indevidas e prejudiciais in-
tervenções sócio-políticas. Seria, em suma, levá-las 
à prática das chamadas best practices, tão caras 
e necessárias às instituições estatísticas nacionais, 
numa laboriosa conquista histórica de muitos e 
muitos anos; por elas a natureza das estatísticas 
e das instituições estatísticas são percebidas com 
clareza, em suas exigências e particularidades, e 
são seguidas atentamente.

Pois essa coordenação demandada à instituição 
estatística nacional, a nosso juízo, deveria ser pra-
ticada pelas instituições estatísticas estaduais (e 
pelas federais também, mas com certas nuanças), 
nas suas duas áreas de atuação: estudos e análises 
das realidades complexas, delas gerando conhe-
cimentos, de modo a serem pensadas, refletidas 
e, daí, governadas pelo planejamento, formulando 
e avaliando políticas públicas, e, last but not least, 
produzindo, ou apenas organizando, as informações 
estatísticas que serão usadas nas pesquisas refe-
ridas, de caráter acadêmico, elas, sim, geradoras 
de conhecimento. 

Então, essas instituições estatísticas estaduais (e 
as federais também, com suas nuanças) são gera-
doras de informações estatísticas, delas derivando 

conhecimentos. Essa dupla função as distingue das 
instituições estatísticas nacionais, que são apenas 
geradoras de informações, não operando sob hi-
póteses (a serem negadas ou validadas), apenas 
buscando quantificar situações-problemas, melhor 
dizendo, temáticas de interesse nacional e social.25 
De suas ações resultam grandes bases de dados, 
acessíveis e acessáveis aos estudiosos que, com 
seus estudos e análises, irão derivar os desejados 
e desejáveis conhecimentos.

O ciclo se fecha. E se fecha norteado pela atividade 
estatística. Dito de outra forma, as instituições esta-
tísticas estaduais (e as federais também, em suas 
nuanças) geram estudos e análises numa estreita 
dependência à prévia existência das informações 
estatísticas, que podem ser por elas produzidas, 
ou por elas apenas apropriadas e organizadas. A 
seu turno, essas informações estatísticas, voltadas 
aos espaços estaduais, configurando um programa 
estatístico, serão norteadas em suas existências, 
mas não em suas produções, e isso é vital, pelo 
programa de pesquisas tidas e ditas vitais ao es-
paço estadual.

COORDENAÇÃO, PEDRA ANGULAR 
DA ATIVIDADE ESTATÍSTICA (II)

Os estudos e análises, bem assim, a formulação 
e avaliação de políticas públicas, não são privati-
vos das instituições estatísticas estaduais26, nem 
elas têm qualquer primazia em suas definições e 
realizações. Não raro andam mesmo a reboque, 

25   Tenha-se em mente que, embora as instituições estatísticas não 
sejam geradoras de conhecimento, mas sim de informações, para 
seus processos elas são, sim, geradoras de conhecimento, em 
geral metodológicos, sabendo bem conduzir a “delegação do 
olhar”, e bem tratar a difícil questão da “inserção” perante os in-
formantes, etc. A criação de classificações, cadastros, glossários, 
e coisas afins, são verdadeiras gerações de conhecimento.

26   Não mais abriremos os parênteses para lembrar as nuanças das 
instituições estatísticas federais, sendo essas nuanças derivadas 
das vocações administrativas dos ministérios, repartições, e afins, 
aos quais aquelas instituições estatísticas estão associadas. Na 
verdade, dizê-las “instituições” (no sentido de “organizações”) é 
um exagero evidente, pois não são mais que unidades estatísti-
cas, ora diretorias, ora departamentos, etc.
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com os centros de pesquisas nas universidades, 
e afins, mais e mais, ganhando a dianteira, es-
banjando criatividade, densidade e qualidade (e a 
Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, é um 
bom exemplo). Esses centros de pesquisas nas 
universidades, e afins, mais afinados com os pro-
blemas das realidades complexas, e mais afeitos 
aos estudos, estudos com hipóteses, com amparo 
teórico, extraindo conceitos e definições apropria-
dos, sabendo valer-se de consensos acadêmicos, 
naturalmente pesquisam melhor e o fazem com 
mais rapidez e eficiência. Pois, nas suas buscas de 
provas, ou singelas evidências, usam as bases de 
dados existentes (ou as fazem, o que é raro), e as 
buscam em lugares vários, onde quer que existam, 
inclusive (e, sobretudo) no IBGE, e para fazê-lo 
não precisam de intermediários (como seriam as 
instituições estatísticas estaduais); e mais, com os 
novos e modernos “pacotes” de extração de dados 
nas bases, podem realizar rápidas e expeditas ex-
trações, na exata medida de suas necessidades. 

 Não obstante, nada impede que as insti-
tuições estatísticas estaduais possam e mesmo 
devam, elas próprias, fazer estudos e análises, 
e serem propositoras e avaliadoras de políticas 
públicas. Mas não serão únicas. E por não serem 
únicas, e sendo todas elas, ou quase todas, finan-
ciadas por recurso público, nada mais próprio e 
adequado, que sejam coordenadas, buscando-se 
gradualmente harmonizá-las (no limite, integrá-
las). Pois essa ação caberia em medida perfeita 
às instituições estatísticas estaduais, uma vez que 
poderiam hospedar as bases de interesse estadual, 
não apenas por replicação, mas, sobremodo, por 
organização, e até por derivação de indicadores, e 
estatísticas mais complexas. Ora, ainda que outros 
órgãos façam isso, nem sempre operam com efi-
ciência; melhor dizendo, as instituições estatísticas 
estaduais, exercitando as melhores práticas, daí 
tendo domínio da natureza das estatísticas, e dos 
seus processos produtivos, teriam melhor domínio 

das possibilidades e limitações das estatísticas. 
Seriam “educadoras” dessas condições, e, se 
pondo na moda, ou na onda, seriam “educadoras” 
da elaboração de indicadores (não raro pleno de 
excessos, e mesmo beirando ao exagero). E não 
apenas; bem poderiam organizar uma agenda de 
temas de interesse dos Estados / Governos, sendo o 
gestor de um fundo de estudos e análises, e geração 
e avaliação posterior de políticas públicas, abrindo 
parceria com os vários centros de pesquisa. Tudo 
isso com o devido cuidado, seja para não cercear 
outros gestores de recursos públicos, seja para não 
negar temas de interesse meramente acadêmicos, 
o que não lhes tira o mérito.

COORDENAÇÃO, PEDRA ANGULAR 
DA ATIVIDADE ESTATÍSTICA (III)

Passemos à atividade estatística. Antes do mais, 
podem realizar extrações nas grandes bases, no 
IBGE e outras, dos temas de maior interesse aos 
Estados / Governos, dessa forma, gerando bases 
sob temas locais. E mais, podem promover a ar-
ticulação de bases locais temáticas, feitas pelos 
“donos” de registros administrativos, e os podem 
estimular a fazerem novas bases, e até oferecer 
cooperação para desenvolver sistemas e “pacotes” 
de extração ou derivações estatísticas (e isso será 
mais fácil na medida em que as esferas federais 
temáticas, de preferência em associação ao IBGE, 
estejam querendo e sabendo orientar seus “espe-
lhos” estaduais). A primeira dessas ações não será 
difícil e nem mesmo exigirá maiores relações com 
o IBGE, já a segunda, exigirá bastante negociação 
e argumentação, e será preciso um exercício de 
autoridade das instituições estatísticas estaduais, 
a exigir uma legislação de coordenação (aliás, não 
reste dúvida, essa legislação será necessária e 
inevitável). 

Então, para além dessas atuações, indo às bases 
do IBGE, bem assim, associando e expandindo 
bases derivadas e deriváveis dos muitos registros 
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administrativos, outra atuação das instituições esta-
tísticas estaduais seria em prol de novas temáticas, 
de interesse estadual, junto aos órgãos produtores, 
nas várias esferas políticas, com óbvio realce ao 
IBGE. Isso seria feito nos espaços formais de de-
bates, discussões, negociações que a coordenação 
nacional atribuiria àquele órgão. Em tese, é sempre 
possível adicionar novos quesitos em pesquisas 
existentes, e mais ainda adicionar pesquisas às 
pesquisas rotineiras (como costuma acontecer na  
PNAD), até com apuração nos estados, desta forma 
não fazendo sobrecarga às atividades cotidianas 
do IBGE. Custos extras seriam bancados pelas 
instituições estatísticas estaduais, naturalmente 
(adicionalmente, os quadros estaduais ganhariam 
em aprendizado). 

Noutra linha, as instituições estatísticas estaduais 
poderiam promover pesquisas locais, neste caso, 
tendo de seguir as cinco etapas do processo de pes-
quisa estatística; seja para realizá-las diretamente 
(neste caso, tendo que contar com pesquisadores 
e entrevistadores), seja valendo-se das expertises 
de órgãos privados ou até públicos (estes, caso os 
haja nos estados). Como esses temas serão, cer-
tamente, de interesse de diferentes áreas temáticas 
(secretarias, repartições, etc.), será preciso fazê-los 
em estreita associação coordenada. Sim, não faz 
o menor sentido que a geração de pesquisas, por 
qualquer órgão estadual, não seja feita sob estreita 
articulação, e isso se faria por coordenação das 
instituições estatísticas estaduais. Por demais, antes 
de entrar nessa (a)ventura, é bom tem em mente que 
não se trata de tarefa trivial, ao contrário, conceber 
uma pesquisa é tarefa difícil e exigente.

E não se pode olvidar a atenção necessária aos 
municípios, numa articulação intra-estadual, por 
coordenação minuciosa e diuturna das instituições 
estatísticas estaduais. Não seria apenas para pro-
duzir as estatísticas municipais, mas também, ou, 
sobretudo, para ajudá-los a utilizarem as estatísticas, 
o que seria feito na forma de estudos e análises, 

gerando políticas públicas. E esses estudos e aná-
lises poderiam (deveriam, mesmo) integrar a agen-
da vista antes, sendo estimulados e patrocinados 
pelos recursos de pesquisa (fundo) dirigidos pelas 
instituições estatísticas estaduais. E assim agindo 
na esfera dos municípios, as instituições estatísticas 
estaduais estariam completando sua programação 
de coordenação.

Ao se fazerem coordenadoras, na elaboração das 
informações estatísticas, e da geração de conhe-
cimentos, nos temas de especial interesse dos 
Estados / Governos, as instituições estatísticas esta-
duais, pouco a pouco se tornariam mais fortemente 
técnico-científicas, e mais bem agindo no controle 
das influências sócio-políticas. Isso será tanto mais 
fácil, e mais rápido, na medida em que a instituição 
estatística nacional (no caso, o IBGE) se disponha 
a ajudá-las, levando suas vivências e sapiências. 
Dessa forma, o sistema estatístico renascerá, e o 
fará com força, e com segurança de continuidade. 
As linguagens ganhariam unidade.27
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tentei tornar os princípios mais operacionais, 
fazendo algumas perguntas sobre eles. As 
respostas a essas perguntas deveriam indicar 
se e até que ponto um princípio é seguido por 
um determinado INE. O trabalho não discute em 
profundidade todos os aspectos de cada princí-
pio. Apenas levanta alguns pontos que acredito 
terem mais interesse. Alguns Princípios (p. ex. 
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complexos que poderiam ser (e na verdade às 
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Coordenação Nacional

Princípio n. 8 – A coordenação entre órgãos 
de estatística dentro dos países é essencial 
para obter consistência e eficiência no sistema 
estatístico.

Este princípio significa que para evitar a ineficiência, 
ônus indevido da resposta  e compilação de estatís-
ticas não comparáveis, devem existir mecanismos 
efetivos de coordenação nacional das estatísticas. 
A coordenação estatística tem dois aspectos prin-
cipais: coordenação de programas (em particular 
quanto à coleta de dados), coordenação de concei-
tos estatísticos e consistência de métodos estatís-
ticos. A coordenação de programas objetiva obter 
eficiência (evitar duplicação de esforços) e reduzir 
o ônus da resposta (evitar que a mesma informa-
ção seja coletada várias vezes). A coordenação de 
normas (em particular definições e classificações) 
também tem efeitos sobre a eficiência e o ônus da 
resposta, mas objetiva primariamente a compilação 
de estatísticas comparáveis. Quanto a este último 
aspecto é importante que o órgão nacional de esta-
tística seja reconhecido como o responsável pelas 
normas que devem ser respeitadas e seguidas por 
todos os outros órgãos que possam estar atuando 
em estatísticas oficiais. Obviamente, a coordenação 
é mais fácil de conseguir nos países que possuem 
um sistema estatístico centralizado (como o Ca-
nadá, a Austrália, a Holanda e outros) do que nos 
países onde as estatísticas oficiais são totalmente 
descentralizadas (como os Estados Unidos, onde 
mais de 70 órgãos federais coletam estatísticas) 
ou relativamente descentralizadas (como o Reino 
Unido, a França ou o Japão). Entretanto, os meca-
nismos de coordenação nos países com sistemas 
descentralizados podem ser muito desenvolvidos 
e bem sucedidos, enquanto a coordenação em 
países com um sistema centralizado nem sempre 
funciona perfeitamente. A pergunta a ser feita, 
portanto, é:

23. Até que ponto são bem desenvolvidos 
os mecanismos de coordenação estatística 
nacional e até que ponto produzem os 
resultados desejados?

Coordenação Internacional

Princípio n. 9 – O uso pelos órgãos de estatísti-
ca de cada país de conceitos, classificações e 
métodos internacionais promove a consistên-
cia e a eficiência dos sistemas estatísticos em 
todos os níveis oficiais.

Este princípio significa, basicamente, que os órgãos 
de estatística deveriam, tanto quanto possível, aderir 
aos padrões estatísticos e melhores práticas interna-
cionais, não só para produzir estatísticas passíveis 
de comparação internacional, mas também para 
ampliar a eficiência das operações estatísticas 
e a qualidade das estatísticas em geral. Há dois 
aspectos diferentes da coordenação estatística 
internacional. Antes de tudo, é importante que os 
sistemas estatísticos nacionais sigam as defini-
ções e classificações internacionais, a fim de obter 
a comparabilidade das estatísticas entre países. 
Isto parece uma coisa simples e óbvia, mas traz 
problemas consideráveis, na prática. As definições 
e classificações estatísticas internacionais são, por 
definição, resultado de um complexo processo de 
acordo. O acordo pode ser tal que alguns países 
possam adaptar-se melhor a ele do que outros. Em 
particular, os países em desenvolvimento podem ter 
dificuldade em aplicar integralmente os padrões, 
porque o processo de elaboração desses padrões 
em geral é dirigido pelos países mais adiantados. 
Além disso, alguns ‘blocos’ de países (por exemplo, 
a União Européia) podem desejar ter seus próprios 
padrões específicos, que algumas vezes são ligei-
ramente diferentes dos padrões mundiais (ONU). 
Dessa forma, existe o consenso internacional geral 
de que a coordenação internacional a este respeito 
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deveria ser ‘flexível’, no sentido de países ou grupos 
de países terem o direito de divergir dos padrões 
mundiais, contanto que se assegurem de que a 
inter-relação entre seus padrões e os padrões in-
ternacionais seja aberta e transparente. O segundo 
aspecto da coordenação internacional é que os 
países deveriam beneficiar-se tanto dos desenvol-
vimentos metodológico, organizacional, quanto de 
outros, mais práticos vindos de fora. Esta forma de 
coordenação tem por objetivo aumentar a eficiência 
e a qualidade de produtos e operações estatísticos. 
Tomando ambos os aspectos de uma só vez, a per-
gunta a ser feita em relação a este princípio seria:

24. Até que ponto um sistema estatístico 
adere a padrões internacionais aceitos 
e como contribui, de acordo com sua 
capacidade, para o maior desenvolvimento 
e divulgação das melhores práticas 
estatísticas?

Rio de Janeiro, setembro / outubro de 2010
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Observatório do 
Programa Bolsa-
Família no Estado de 
São Paulo: situação de 
gestão1

M. do Carmo Meirelles T. Cruz2

INTRODUÇÃO 

Este trabalho3 apresenta, primeiramente, o Observa-
tório do Programa Bolsa-Família (PBF) criado pela 
Secretaria de Estado de Assistência e Desenvol-
vimento Social (Seads) de São Paulo, em parceria 
com o Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) e 
a Fundação Prefeito Faria Lima – Cepam, no ano de 

1  Texto apresentado no II Consad, Brasília, 6 a 8 maio de 2009. Refe-
rência – Painel 19: Implementação de Processo de Monitoramento 
e Avaliação dos Programas de Transferência de Renda no Estado 
de São Paulo.

  A autora agradece à equipe da Seads na época (Maria José de 
Macedo, Felicidade S. Pereira, Vera L. Sette e Cláudia L. Damme-
ta); às prefeituras que participaram do Observatório, em especial, 
as de Angatuba (José Emílio C. Lisboa), Indaiatuba (Antonio Car-
los Sanches e Sanches), Jundiaí (Miriam Rute Ferraz Gostautas), 
Mogi das Cruzes (Eliana Aparecida Prado Mangini), Nova Luzitâ-
nia, Osasco (Dulce Cazzuni, Rosa Maria Alves de Almeida e San-
dra Fae Praxedes) e Santa Fé do Sul (Itamar Borges, Lúcia Helena 
Folchine Trindade e Fernando Jesus Carmo); à equipe do Cepam 
e aos consultores que participaram do trabalho, em especial a 
Maria Luiza Mestriner.

2   Administradora e mestre pela Escola de Administração de Empre-
sas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, especialista em 
políticas públicas, técnica da Fundação Prefeito Faria Lima – Ce-
pam - Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Munici-
pal. Endereços eletrônicos: mcmcruz@sp.gov.br e carminhamei-
relles@gmail.com

3   Este artigo contou com a colaboração de Elizabeth Sardelli Mazi-
ni, Fátima Fernandes Araújo, Leonor G. Simões, Norma M. Peixo-
to, Ricardo A. Kadouaki e Vera L. Sette.

2007, no âmbito do projeto Apoio à Implementação 
do Programa Bolsa-Família nos Municípios Paulistas.

A idéia de criar um Observatório4 surgiu com o intuito 
de produzir, coletar e sistematizar informações qua-
lificadas do PBF no âmbito no Estado de São Paulo. 
Foi instituído como um instrumento para subsidiar 
as ações da Seads e dos municípios paulistas, 
possibilitar a troca e o compartilhamento de informa-
ções e experiências, permitir o controle social, bem 
como auxiliar no monitoramento e na avaliação do 
programa. O objetivo foi ampliar a capacidade de 
gestão do PBF e sensibilizar os gestores municipais 
para a implantação de projetos de geração de renda 
a beneficiários de programas de transferência de 
renda, fornecendo-lhes subsídios técnicos.

O Observatório permite fazer um retrato da realidade 
local e possibilita a visibilidade a todos os gestores, 
equipes técnicas e interessados no tema, do modo 
como é gerido o Programa Bolsa-Família no Estado 
de São Paulo e de experiências de geração de ren-
da. Identifica tendências e pode auxiliar na melhoria 
efetiva da atuação dos gestores.

O Observatório do PBF integra um ambiente virtual 
e um conjunto de ações presenciais e possibilita, de 
forma permanente, que os municípios sistematizem 
suas ações e conheçam o que está sendo desen-
volvido pelas demais localidades. 

O ambiente virtual foi organizado com: 

•	 questionário eletrônico da situação de gestão 
do PBF para cada município;

•	 questionário eletrônico de experiências de ge-
ração de renda com população vulnerável e de 
risco; 

4   Após as várias conferências e cúpulas mundiais realizadas, du-
rante as quais foram estabelecidas metas para os governos na-
cionais, as agências internacionais passaram a monitorar os go-
vernos na implementação das políticas. Os observatórios surgem 
nesse contexto, e muitos deles são criados por organizações não-
governamentais (FONSECA, BEUTTENMULLER, 2007). 

Técnica da Fundação Prefeito Faria Lima – Cepam 
- Centro de Estudos e Pesquisas de Administração 
Municipal
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•	 tabulações da situação de gestão do PBF, siste-
matizadas por regiões e para o Estado; 

•	 tabulações das experiências de geração de 
renda, sistematizadas por regiões e para o 
Estado; e

•	 materiais e documentos referentes ao tema.

As ações presenciais ocorreram por meio de: 

•	 45 Oficinas, envolvendo 3.857 participantes, 
realizadas, no segundo semestre de 2007, em 
três rodadas e em 15 regiões do Estado5;  

•	 visitas a seis municípios selecionados; 

•	 um encontro estruturado para debater a melhoria 
da gestão e alternativas de geração de renda 
para beneficiários de programas de transferên-
cia de renda, realizado no segundo semestre 
de 2007; e

•	 plantão técnico. 

Essas ações promoveram debates e contribuíram 
para a estruturação das reflexões abordadas neste 
artigo. 

Entretanto, este documento centrará a análise na 
gestão do PBF e não abordará as experiências 
de geração de renda6. Apresentará os dados dos 
seguintes aspectos de gestão: 1) estruturação do 
programa; 2) gestão das condicionalidades de 
educação e saúde; 3) programas complementares 
e parcerias; e 4) controle social. 

Esses aspectos foram escolhidos pela Seads e pelo 
Cepam porque o PBF é um programa que mantém 
interface com outras políticas públicas (em espe-
cial, da saúde e da educação) e requer articulação 

5   Os materiais utilizados nas oficinas regionais estão dispo-

níveis no sítio do Cepam, projeto Bolsa-Família (http://
www.cepam.sp.gov.br/index.php?option=com_
content&task=view&id=45) 

6   SIMõES, Leonor G.; PEIXOTO, Norma M. Geração de emprego, 
trabalho e renda nos municípios paulistas. São Paulo: Ce-
pam, 2009. Disponível em: www.cepam.sp.gov.br (seção artigos).

intersetorial e interinstitucional. O PBF prevê o cum-
primento das condicionalidades e define as formas 
de participação e controle social. 

A análise possibilitou uma reflexão sobre a parti-
cipação de organizações governamentais e não-
governamentais no programa e orientou algumas 
ações destinadas à melhoria dessas relações.

Este artigo apresenta, além da introdução, os se-
guintes itens: 1) criação do Observatório, 2) resulta-
dos do Observatório do PBF – situação de gestão; 3) 
considerações finais e 4) referências bibliográficas.

A CRIAÇÃO DO OBSERVATÓRIO   
DO PBF

O Observatório do Programa Bolsa-Família é um ins-
trumento para que a gestão municipal, no âmbito do 
Estado de São Paulo, promova a inclusão social dos 
seus beneficiários. Possibilita o acesso a informa-
ções e subsidia o planejamento, o monitoramento 
e a avaliação das ações. Foi criado com o objetivo 
principal de identificar experiências municipais de 
gestão do PBF e de geração de renda, estas últimas, 
com pelo menos um ano de existência. 

Além de fornecer dados para reflexão técnica, 
possibilita o intercâmbio de experiências entre os 
municípios; subsidia as três esferas de governo na 
implantação de ações para o desenvolvimento de 
políticas públicas de combate à pobreza e na defini-
ção de linhas de ação para inclusão socioprodutiva 
dos beneficiários dos vários programas municipais 
de transferência de renda.

O levantamento da situação de gestão e das expe-
riências de geração de renda é efetuado, continua-
mente, por meio de dois questionários específicos, 
disponibilizados on-line no sítio da Seads, e elabora-
dos com base em visitas a experiências e entrevistas 
com gestores de uma amostra de municípios7. 

7   Foram visitados os Municípios de Indaiatuba, Jundiaí, Mogi das 
Cruzes, Nova Luzitânia, Osasco e Santa Fé do Sul.
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Aqui será tratado do questionário da situação de 
gestão do PBF que possui campos para contemplar:

•	 dados cadastrais (contato, cargo, órgão, ende-
reço, telefone e e-mail, etc.). 

•	 21 questões fechadas, incluindo alternativas de 
múltipla escolha, que possibilitam identificar em 
cada município, entre outros aspectos: 

-  estruturação do PBF (órgãos municipais res-
ponsáveis pela gestão do PBF, pela inserção 
dos dados da família no Cadúnico e nos di-
versos sistemas, periodicidade das reuniões 
da coordenação, etc. ); 

-  gestão das condicionalidades de saúde 
e educação (oferta de serviços, aspectos 
de saúde acompanhados, dificuldades de 
acompanhamento da frequência escolar e das 
condicionalidades de saúde, periodicidade 
das reuniões das áreas responsáveis, entre 
outras); 

-  gestão de programas complementares e par-
cerias (programas, projetos e benefícios aos 
beneficiários do PBF, parceiros, entre outros); 
e

-  controle social (vínculo da Instância de Con-
trole Social (ICS), atividades desenvolvidas, 
instituições/lideranças e órgãos com repre-
sentação na ICS, paridade, periodicidade das 
reuniões, entre outras). 

•	 Duas questões abertas para registro de:

-  síntese descritiva da situação de gestão do 
município contendo: ações desenvolvidas, 
público-alvo, resultados alcançados e desa-
fios a serem enfrentados; e

-  problemas enfrentados na gestão.

Todos os municípios do Estado, utilizando uma 
senha específica fornecida pela Seads, foram orien-
tados a preencher o questionário disponibilizado 
on-line no sítio da Seads, em outubro de 2007. Os 
gestores municipais de assistência social e os coor-
denadores do PBF foram os responsáveis por colher 

informações, nas diferentes áreas do município, a 
fim de preencher os devidos campos. Para dirimir 
dúvidas sobre o preenchimento do questionário e 
outras informações sobre a gestão, o Cepam dis-
ponibilizou um plantão técnico. 

Os municípios inseriam seus dados e podiam verifi-
car as informações dos demais municípios mesmo 
durante a coleta, possibilitando constante troca. 
Posteriormente, foram sistematizados os resultados 
em planilhas eletrônicas. Está em fase de organiza-
ção uma forma de disponibilizar o acesso aos dados 
por todos os cidadãos8. 

A análise dos dados coletados possibilitou caracteri-
zar quantitativamente, na gestão, o envolvimento for-
mal das políticas setoriais, o acompanhamento das 
condicionalidades e a situação do controle social.

Esse conjunto de informações contribuiu para fun-
damentar a estratégia de disseminação do conhe-
cimento acumulado e subsidiou os temas tratados 
nas 45 oficinas regionais realizadas no interior do 
Estado. Nesses eventos, foi aprofundada a concep-
ção estratégico-operacional do PBF e discutida a 
sua melhoria nos aspectos de gestão intersetorial, 
das condicionalidades e do controle social. As alter-
nativas de geração de renda à população vulnerável, 
apresentadas nas oficinas regionais, promoveram 
uma sensibilização dos gestores ao tema por meio 
da troca de experiências. As discussões técnicas 
realizadas nas oficinas complementaram as infor-
mações obtidas a partir dos questionários. 

O público-alvo das Oficinas era composto de ges-
tores e técnicos responsáveis pelo PBF no âmbito 
municipal. Os diretores e técnicos da Seads, com 
funções diretamente relacionadas ao programa, 
acompanharam os trabalhos.

8   Os dados do Observatório estão no sítio da Seads (http://pbf.ges-
taoegeracaoderenda.sp.gov.br/). Para navegar, o usuário deve 
identificar o tipo de usuário como “convidado” e indicar a senha 
“pbf2007”. 
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Portanto, o Observatório, como instrumento de 
conhecimento, propiciou a sistematização do atual 
estágio de desenvolvimento da gestão nos municí-
pios paulistas, bem como o início de um intercâmbio 
entre os diversos atores. Os aspectos verificados 
são instrumentos para aperfeiçoar o programa, pois 
servem como subsídios para as ações no âmbito 
municipal.

RESULTADOS DO OBSERVATÓRIO DO 
PBF: SITUAÇÃO DE GESTÃO

O questionário a respeito da gestão do PBF foi en-
caminhado aos 645 municípios paulistas (Tabela 1), 
dos quais retornaram 544 (84% do total). Ao analisar 
a faixa populacional dos diversos municípios res-
pondentes, verifica-se que o Observatório realizou 
uma cobertura em todas as faixas populacionais 
dos municípios paulistas9.  

Estruturação do PBF 

Quanto à estruturação do programa no âmbito 
municipal, serão apresentados aqui resultados re-

ferentes ao órgão responsável pela gestão do PBF, 
à periodicidade de reuniões da coordenação do 
PBF e à oferta de serviços aos seus beneficiários.

Salienta-se que o PBF prevê que cada município 
constitua uma coordenação intersetorial composta 
por representantes das áreas de saúde, educação, 
assistência social e segurança alimentar, quando 
existentes, responsável pelas ações do PBF (De-
creto Federal 5.209/04, art. 14).

1.1 Órgão municipal responsável pela gestão 
do programa no município

Dos 544 municípios paulistas que responderam 
ao questionário, verifica-se que, em 502 (92%), o 
órgão da assistência social é o responsável pela 
gestão do PBF (Figura 1). Em 25 municípios, o 
programa está vinculado à educação; em oito, 
à saúde; em quatro, ao gabinete do prefeito; em 
um, à segurança alimentar; e, em quatro, a ou-
tras áreas, como Secretaria do Desenvolvimento, 
Trabalho e Inclusão, Gabinete do Vice-prefeito e 
Obras (Figura 1). 

9   Nos resultados aqui apresentados, as porcentagens referem-se ao total de municípios respondentes (544).

Tabela 1 - Distribuição dos municípios pesquisados por faixa populacional no Estado de São Paulo 
e no âmbito do Observatório do PBF – Situação de Gestão

Porte Faixa Populacional 
(habitantes) Estado % Âmbito do 

Levantamento %

Muito pequeno até 5.000 162 25,12 138 25,00

Pequeno de 5.001 a 17.000 214 33,18 174 32,00

Médio de 17.001 a 60.000 161 24,96 140 26,00

Grande de 60.001 a 220.000 77 11,94 64 12,00

Muito grande de 220.001 a 1.218.862 30 4,65 28 5,00

São Paulo, Capital 10.838.581 1 0,16 0 0,00

Total 645 100,00 544 100,00

Fonte: Observatório do Programa Bolsa-Família, MDS/Seads Cepam, dez.2007
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Fonte: Observatório do Programa Bolsa-Família, MDS/Seads Cepam, dez.2007

Figura 1 - Órgão municipal responsável pela gestão do PBF

1.2 Periodicidade de reuniões da coordenação 
do PBF

A coordenação do PBF, representada pelas áreas 
de saúde, educação e assistência social, deve se 
reunir periodicamente para discutir os resultados 
do PBF, acompanhar as condicionalidades e propor 
alternativas para sua melhoria. 

A maior incidência é de reuniões mensais (29%), 
seguida de trimestral (19%) e semestral (15%). Ob-
serva-se que em 14% dos municípios as áreas não 
se reúnem e em 3% não há gestão compartilhada, 
o que indica um longo caminho a ser percorrido no 
aprimoramento da gestão (Gráfico 1). 

Gráfico 1 - Periodicidade das reuniões 
das áreas responsáveis pelo acompanhamento 

das condicio nalidades – % em relação aos 
municípios respondentes

Fonte: Observatório do Programa Bolsa-Família, MDS/Seads/Cepam, 
dez. 2007. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
3% 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Não se reúnem

Não há gestão compartilhada

14%

Anual
6%

Semestral
15%

Trimestral
19%

Bimestral
12%

Mensal
29%

Quinzenal
1%

Semanal
1%



104

Artigo
Bolet im Estat íst icas  Públ icas  •  n .  6  •  Sa lvador,  novembro 2010

1.3 Oferta de serviços suficientes aos 
beneficiários do programa

Os resultados apontam que os gestores muni-
cipais identificam serviços públicos suficientes 
destinados aos beneficiários nas principais polí-
ticas sociais do PBF. As áreas com maior oferta 
de serviços (Gráfico 2) são a Assistência Social 
(78,29%), seguida da Educação (77,36%) e da 
Saúde (74,88%). 

Gráfico 2-  Áreas que oferecem serviços suficientes 
- % em relação aos municípios respondentes

1.4 Considerações referentes à estruturação 
do PBF 

A concentração da gestão na área da assistência 
social pode ser um reflexo de como o PBF foi es-
truturado no governo federal, vinculado ao MDS, 
e no Estado de São Paulo, vinculado à Seads. 
Muitos municípios tomam por base as estruturas 
dos demais entes federados para organizar seus 
programas e projetos.

O debate sobre o fato de o programa estar na Assis-
tência Social deve ser aprofundado para identificar 
se os gestores municipais veem as transferências 
de renda como um direito previsto na Lei Orgânica 
da Assistência Social (Loas) e no Sistema único 
de Assistência Social (Suas) ou, ainda, prevalece 
entre eles uma visão assistencialista que dificulta 
a consolidação da Assistência Social como política 
pública. 

Nos municípios onde a educação é responsável pelo 
PBF, levanta-se a hipótese de que o antigo Bolsa-
Escola era vinculado a essa área e, nesses, a gestão 
permaneceu com o órgão que já estava estruturado. 
Outra hipótese é que, nessas localidades, a área de 
assistência social pode ainda não estar estruturada 
adequadamente para atender aos beneficiários do 
programa. 

O levantamento aponta também a saúde, o ga-
binete do prefeito e a segurança alimentar como 
áreas responsáveis pela gestão; devendo ser 
avaliado se essas opções promovem uma ação 
mais articulada. 

Ressalta-se que a estruturação organizacional é um 
fator importante na gestão, mas o processo de tra-
balho é fundamental. Mais importante que o vínculo 
organizacional é o trabalho integrado, intersetorial 
e interinstitucional que assegure os direitos sociais 
às famílias do PBF.
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Fonte: Observatório do Programa Bolsa-Família, MDS/Seads/Cepam, 
dez. 2007. 

A oferta de serviços de segurança alimentar é sufi-
ciente em apenas 12,4% dos municípios, indicando 
que o direito ao acesso regular e permanente a 
alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, 
sem comprometer o acesso a outras necessidades 
essenciais, é ainda um objetivo a ser alcançado. 

Em oito municípios (1,24%), os gestores não iden-
tificam nenhuma área com serviços suficientes, 
exigindo uma análise aprofundada sobre as razões 
dessa situação. 
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Para que o trabalho envolva a conjugação de 
esforços e observe a intersetorialidade, conforme 
preconizado no art. 8º da Lei Federal 10.836/04, a 
coordenação do PBF em nível municipal, composta 
por representantes das áreas sociais envolvidas, 
deve se reunir frequentemente para solucionar os 
problemas e apresentar alternativas para garantir 
os direitos sociais dos beneficiários. Entretanto, a 
prática de reuniões ainda precisa ser aprimorada. 

Deve ser lembrado que são objetivos do PBF, em 
relação aos seus beneficiários: 

n  promover o acesso à rede de serviços públicos, 
em especial, de saúde, educação e assistência 
social;

n  combater a fome e promover a segurança ali-
mentar e nutricional;

n  estimular a emancipação sustentada das famí-
lias que vivem em situação de pobreza e extrema 
pobreza;

n  combater a pobreza; e

n  promover a intersetorialidade, a complementa-
ridade e a sinergia das ações sociais do Poder 
Público (Decreto Federal 5.209/04, art. 4º).

Assim, a identificação da oferta de serviços sufi-
cientes aos beneficiários do PBF acima de 70% em 
saúde, educação e assistência social é um avanço, 
mas é necessário aprimorá-la buscando o atendi-
mento a todos. O acesso à segurança alimentar e à 
política de atendimento à criança e ao adolescente 
também precisa ser incrementado. 

Entretanto, para a maioria das localidades, o aces-
so a outras políticas sociais, como, por exemplo, 
habitação, emprego e saneamento, ainda é um 
desafio e aparecem em apenas 5,27% dos res-
pondentes. Quanto ao estímulo à emancipação 
sustentada das famílias que vivem em situação de 
pobreza e extrema pobreza, ainda é necessário um 
imenso trabalho.

2. Gestão das condicionalidades de saúde e 
educação

O programa estabelece que os municípios devem 
garantir saúde e educação aos seus beneficiários10. 
Na área de saúde, devem cumprir os cuidados bási-
cos (vacinação e acompanhamento do crescimento 
e desenvolvimento das crianças de zero a seis anos; 
agenda pré e pós-natal para gestantes e mães em 
fase de amamentação). Na área de educação, de-
vem ter as crianças e adolescentes em idade escolar 
frequentando a escola. 

2.1 Gestão das condicionalidades    
de educação 

Na gestão das condicionalidades de educação, a 
maioria dos municípios indicou não enfrentar dificul-
dades no acompanhamento da frequência escolar 
nas redes municipal, estadual e particular de ensino. 
Dos municípios respondentes, aproximadamente 
64% não veem dificuldades com a rede municipal; 
58% com a rede estadual; e 84% com as escolas 
particulares (Gráfico 3).

Aqueles que identificam dificuldades elencam como 
causas mais significativas o não recebimento dos 
dados nos prazos estabelecidos pelo PBF ou infor-
mações incorretas, principalmente na rede estadual 
(20%); e a falta de funcionários para o trabalho, nas 
redes municipal e estadual (14% e 13%, respecti-
vamente). A falta de equipamentos e/ou acesso à 
internet tem menor relevância nas diversas redes 
(5% na municipal e 3% na estadual). 

10   Não serão tratados aqui os aspectos da gestão de condicionali-
dade referente aos cadastros. 
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Gráfico 3 - Dificuldade para acompanhar a 
frequência escolar nas redes de ensino municipal, 

estadual e particular

Fonte: Observatório do Programa Bolsa-Família, MDS/Seads/Cepam, 
dez. 2007. 

2.2 Gestão das condicionalidades de saúde

Com relação aos aspectos de saúde acompanhados 
(Gráfico 4), verifica-se que a maioria realiza ações 
na área de crescimento e desenvolvimento infantil 
(peso/estatura – 97,24%), vacinação (93,38%), pré-
natal (88,60%), assistência ao puerpério (aleitamento 
materno – 78,13%) e vigilância alimentar e nutricional 
a menores de sete anos (74,26%). 

Gráfico 4 - Aspectos da saúde dos beneficiários 
acompanhados pelos municípios – % em relação aos 

municípios respondentes

Fonte: Observatório do Programa Bolsa-Família, MDS/Seads/Cepam, 
dez. 2007. 

Os gestores municipais e os coordenadores do 
PBF identificam como dificuldade (Gráfico 5) para 
acompanhar a saúde: não comparecimento dos 
beneficiários às unidades de saúde (61,8%), falta 
de funcionários para esse trabalho (29,4%), inexis-
tência de procedimento específico para atendê-los 
(21,9%), falta de equipamentos e/ou acesso à inter-
net (10,8%), rede de serviços de saúde insuficiente 
para atender à demanda (9,7%), entre outros. 
Apenas 93 municípios (17,1%) não enfrentam difi-
culdades nesse acompanhamento. 

Gráfico 5 - Dificuldades no acompanhamento da saúde 
dos beneficiários do PBF - % em relação aos 

municípios respondentes

Fonte: Observatório do Programa Bolsa-Família, MDS/Seads/Cepam, 
dez. 2007. 

2.3 Considerações sobre a gestão das 
condicionalidades de educação e saúde

Avanços foram alcançados na área de educação, 
mas ainda é necessário aprimorar a infraestrutura, 
sensibilizar as equipes sobre a importância desse 
acompanhamento e melhorar a qualidade da es-
cola. é conhecido que a educação tem vital papel 
no rompimento do ciclo da pobreza e o Estado de 
São Paulo deve implementar todos os esforços para 
que todas as crianças e todos os adolescentes fre-
quentem a escola. Garantir o direito ao acesso e à 
frequência à escola deve fazer parte das agendas 
dos Executivos Municipais. 
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A cobertura aos beneficiários do PBF é boa na área 
de saúde, mas ainda não atinge completamente as 
exigências das condicionalidades. Conforme esta-
belece a Constituição Federal, a saúde é um direito 
de todos e um dever do Estado e também deve estar 
na agenda dos Executivos locais.

Embora na área de saúde 74,88% dos municípios 
informem possuir serviços suficientes (Gráfico 2), 
82,9% deles têm alguma dificuldade no acompanha-
mento dos beneficiários do PBF (Gráfico 5). Essa 
situação exige que sejam aprimorados os estudos 
nessa temática. Não foram pesquisadas as causas, 
portanto, não é possível detectar se a dificuldade se 
encontra na omissão dos beneficiários; nos serviços 
que não conscientizam e não mobilizam a popula-
ção para o acesso aos seus direitos; em uma rede 
insuficiente; ou em outro fator. 

é necessário definir estratégias para que essa popu-
lação seja atendida: busca ativa, mutirões, parceria 
com os agentes comunitários de saúde e Programa 
da Saúde da Família, oferta de infraestrutura, reu-
niões entre as equipes da saúde e da educação, 
entre outras ações, podem ser implementadas para 
garantir o direito à saúde. 

3. Programas Complementares e Parcerias

O PBF prevê a integração de diversas políticas so-
ciais com vistas a garantir a integralidade das ações 
de enfrentamento à pobreza e de inclusão sociopro-
dutiva. Como a materialização das políticas públicas 
ocorre no território dos municípios, o governo local é 
responsável pela definição de estratégias para ope-
racionalizar as diversas políticas públicas. é da sua 
competência elaborar os seus diagnósticos; planejar 
e organizar a atuação; adotar projetos/programas/
ações, em parceria ou não com a sociedade civil; 
acompanhá-los e avaliá-los periodicamente11. 

11  FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA – CEPAM. UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP. Instituto de Economia. 
Construindo o diagnóstico municipal: uma metodologia. São 
Paulo, 2008. Disponível em: www.cepam.sp.gov.br.

Os programas complementares devem ser ofereci-
dos aos beneficiários do PBF, contribuindo para a 
superação da pobreza e da situação de vulnerabili-
dade social, promovendo o seu desenvolvimento e 
sua inclusão socioprodutiva. Os municípios devem 
articular com os programas existentes nas demais 
esferas de governo e na sociedade civil para ofertá-
los a seus beneficiários.

Mas, para que essas ações sejam mais efetivas, é 
necessário identificar programas que considerem a 
realidade local e as especificidades dos beneficiá-
rios daquela localidade. Nesse contexto as parcerias 
externas com as outras esferas de governo e com 
a sociedade civil são fundamentais para assegurar 
os direitos aos beneficiários do PBF.

3.1 Programas, projetos e benefícios que  
abrangem os beneficiários

No Observatório, foram identificados diversos pro-
gramas, projetos e benefícios da União e do Estado 
que os municípios utilizam para os seus beneficiários 
(Gráfico 6). Merecem destaque os programas esta-
duais Viva Leite (93%), Ação Jovem (92%), Renda 
Cidadã (89%) e Escola da Família (58%), bem como 
os federais Tarifa Social de Energia Elétrica (90%) e 
o Benefício de Prestação Continuada (BPC) (86%).

Gráfico 6 - Programas, projetos e benefícios que abran-
gem os beneficiários do PBF no Estado de São Paulo – 

Quantidade de municípios respondentes

Fonte: Observatório do Programa Bolsa-Família, MDS/Seads/Cepam, 
dez. 2007.  
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Apenas um município paulista não empreende ação 
conjunta com outros programas e projetos comple-
mentares destinados a esse público. 

3.2 Parceiros do PBF

A inclusão socioprodutiva dos beneficiários do PBF 
é um processo de médio e/ou longo prazos e exige 
um conjunto articulado de ações das três esferas de 
governo e dos setores não-governamentais. Assim, 
os gestores devem buscar os parceiros internos e 
externos que possam contribuir com esse processo. 

No Observatório, também foram identificadas parce-
rias internas (dentro do governo) e externas (Gráfico 
7). Na análise, percebe-se maior incidência com os 
órgãos municipais de saúde (95%) e de educação 
(94%); seguido de órgão estadual de educação, 
provavelmente as escolas estaduais (45%), e com 
as Organizações Não-Governamentais (ONGs)/
entidades sociais (34%). 

Alguns municípios já mantêm parcerias e trabalhos 
articulados com órgãos municipais de qualificação 
profissional (14%) e de emprego e renda (13%), 
sindicatos de trabalhadores urbanos (11%) e Sebrae 
(10%), apontando para a necessidade de alterna-
tivas de capacitação/qualificação e de geração 
de renda. Ainda é pouco significativo, mas alguns 
municípios iniciam ações com empresários (14 mu-
nicípios) e cooperativas de crédito (seis). 

Gráfico 7 - Parceiros do PBF nos municípios 
paulistas – Quantidade de municípios respondentes

Fonte: Observatório do Programa Bolsa-Família, MDS/Seads/Cepam, 
dez. 2007.  

Ao analisar as ações municipais para promover 
a autonomia/emancipação sustentada das famí-
lias do PBF (Gráfico 8), observa-se que, além do 
cumprimento das condicionalidades relacionadas 
à saúde e à educação, também há cursos de 
qualificação (46%), educação de jovens e adultos 
(45%), cursos profissionalizantes (36%), apoio ao 
associativismo (19%) e à comercialização (15%), 
entre outras. O questionário não identifica a cober-
tura dessas ações, comprometendo uma análise 
qualificada. Entretanto, 110 municípios (22%) não 
desenvolvem ações para promover a autonomia/
emancipação sustentada dessas famílias, valor 
este significativo.

Gráfico 8 - Ações para promover a autonomia/
emancipação sustentada das famílias beneficiárias do 

PBF – Quantidade de municípios respondentes

Fonte: Observatório do Programa Bolsa-Família, MDS/Seads/Cepam, 
dez. 2007.  

3.3 Considerações sobre gestão de 
programas complementares e parcerias

A diversidade de oferta de programas, projetos e 
benefícios aos beneficiários do PBF é vital para a 
efetividade do programa. é necessário que todos os 
gestores identifiquem e disponibilizem as oportuni-
dades existentes nas diversas esferas de governo e 
na sociedade civil aos beneficiários do PBF. 

Destacam-se aqui os programas e projetos dos 
governos estadual e federal atuando complementar-
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mente. O programa estadual Viva Leite, por exemplo, 
auxilia no combate à fome e na promoção da segu-
rança alimentar e nutricional (93%) e a Tarifa Social 
de Energia Elétrica, do governo federal, promove o 
acesso à rede de energia (90%). 

Observa-se, ainda, que outros programas de 
transferência de renda e benefícios continuados 
também operam de forma complementar, como 
Renda Cidadã, Programa de Erradicação do Traba-
lho Infantil (Peti), Ação Jovem, BPC, etc. Ressalta-se 
que o Observatório identificou se os beneficiários 
dos municípios tinham acesso aos programas e 
projetos complementares e não a porcentagem dos 
beneficiários atendida, o que exige aprofundamento 
das informações obtidas. 

Programas complementares de alfabetização de 
adultos, frentes de trabalho, Programa de Atenção 
Integral à Família (Paif), entre outros, ainda neces-
sitam ser ampliados aos beneficiários do PBF, pois 
são pouco disponibilizados a esse público (menos 
de 50% dos municípios).

Para promover a inclusão socioprodutiva das famí-
lias, é ainda necessária uma articulação maior com 
projetos de Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
cursos de (re)qualificação e/ou profissionalização, 
Postos de Atendimento ao Trabalho (PAT), Programa 
Saúde  da Família (PSF), Peti, Banco do Povo Pau-
lista12, programas de apoio às famílias e de geração 
de renda, entre outros. 

Outras parcerias para promover a emancipação 
sustentada dos beneficiários do PBF devem ser 
intensificadas. Os gestores federais e estaduais 
devem apoiar as iniciativas de geração de renda 
e divulgá-las, possibilitando que outros municípios 
se apropriem dessa prática e as introduzam, com 
adequação, em suas realidades. é importante res-
saltar que essas ações estejam baseadas em reais 
necessidades do mercado e gerem, de fato, renda. 

12   Banco do Povo Paulista é um programa estadual de microcrédito, 
realizado em parceria com as prefeituras paulistas.

A parceria com outros setores governamentais e 
com a sociedade civil em projetos/programas das 
várias políticas abre a possibilidade de uma com-
pletude maior no atendimento a essa população e 
necessita ser incentivada. Os coordenadores do 
PBF e os gestores municipais devem maximizar o 
uso dos recursos humanos, financeiros, materiais, 
tecnológicos e de informação existentes, não im-
portando se são municipais, estaduais, nacionais 
ou da sociedade civil.

Nota-se que prevalecem as parcerias internas com 
as áreas responsáveis pelo controle das condicio-
nalidades (saúde, educação e assistência social) 
com um caráter intersetorial, formal e oficial. São 
subestimadas as demais alternativas (saneamento, 
habitação, etc.) que poderiam viabilizar a inclusão 
social dos beneficiários do PBF. 

Os gestores devem criar uma rede de proteção so-
cial para aqueles que necessitam, proporcionando o 
acesso às diversas políticas sociais. Devem difundir 
mecanismos formais que facilitem as ações con-
juntas, complementares e integrais, para planejar e 
executar trabalhos em rede. 

Percebe-se, assim, que, apesar da prática não 
cobrir todas as exigências de diversidade dos 
programas complementares, há indícios de 
consciência sobre a necessidade de uma gestão 
mais abrangente. é reconhecida a importância de 
articulação da rede socioassistencial e interseto-
rial para o avanço e a efetividade do programa. 
Para tal, devem promover uma prática includente 
e autonomizadora, bem como um planejamento 
intersetorial e interinstitucional.

Os municípios poderiam utilizar sua rede dos Cen-
tros de Referência de Assistência Social (Cras) 
como um espaço para modificar a situação dos 
beneficiários do PBF e promover a ação articulada 
e intersetorial entre as instâncias governamentais e 
não-governamentais, visto que o Suas tem como 
foco a família e objetiva reduzir a pobreza e pro-
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mover a inclusão social. Caso esse ambiente não 
esteja consolidado, outro deve ser detectado para 
promover essas ações.

4. Controle social 

O PBF prevê o controle social dos processos de 
planejamento, acompanhamento e avaliação das 
suas ações. Uma das estratégias previstas é a 
constituição de órgão de controle social paritário 
entre o governo e a sociedade civil (Decreto Federal 
5.209/04, art. 29), chamado de Instância de Controle 
Social (ICS). 

Esse controle pode ser exercido por um conselho/
comissão existente (assistência social, de educa-
ção, de saúde ou de outra política pública) ou por 
um criado para esse fim. Segundo a Lei federal 
10.836/04 e o Decreto 5.209/04, a ICS é o órgão 
responsável por acompanhar, avaliar e subsidiar 
a fiscalização da execução do PBF; acompanhar 
e estimular a integração e a oferta de outras políti-
cas públicas sociais para as famílias beneficiárias; 
acompanhar a oferta, por parte dos governos locais, 
dos serviços necessários para atender às condicio-
nalidades; estimular a participação comunitária no 
controle; elaborar, aprovar e modificar seu regimento 
interno,entre outras ações.

4.1 Vinculação da instância de controle social 

O controle, na maioria (344) dos municípios pau-
listas, é exercido pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social (63%) (Gráfico 9). Em 31% dos 
municípios, foi criado um conselho específico para 
o programa, o que se dá mais incisivamente nas 
regiões de Fernandópolis, Alta Paulista e Grande 
São Paulo Leste, necessitando um estudo das 
razões dessa situação. Em apenas 12 dos muni-
cípios a ICS está vinculada ao Conselho Municipal 
de Educação e em três municípios há a vinculação 
com a Comissão do Peti. 

Gráfico 9 - Vinculação da ICS do PBF – Quantidade 
de municípios respondentes

Fonte: Observatório do Programa Bolsa-Família, MDS/Seads/Cepam, 
dez. 2007.
.

4.2 Atividades desenvolvidas pela 
ICS do PBF

As principais atividades desenvolvidas pela ICS 
são: comunicação de irregularidades à rede públi-
ca de fiscalização (60,66%), análise de dados do 
Índice de Gestão Descentralizada (IGD)13 (52,02%), 
estímulo ao Poder Público no acompanhamento 
das famílias com dificuldade nas condicionali-
dades (50,00%), identificação e cadastramento 
de beneficiários (49,45%), acompanhamento do 
cumprimento das condicionalidades (49,26%), 
entre outras (Gráfico 10). 

13   Índice que mede a qualidade da gestão municipal do Programa 
Bolsa-Família e do Cadastro único (Cadúnico) e garante  repasse 
mensal de recursos financeiros aos municípios que apresentam 
bom desempenho. Seu valor varia de zero a um e é construído 
com base em quatro variáveis, de acordo com as informações 
de: a) atualização da base de dados do Cadúnico; b) validação 
cadastral; c) acompanhamento e registro de condicionalidades 
de educação; d) acompanhamento e registro de condicionalida-
des de saúde. Vide IGD – Perguntas e Respostas disponível em: 
http://www.cepam.sp.gov.br/arquivos/bolsa_familia/IGD_bolsafa-
milia_link11.pdf .
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Gráfico 10 - Atividades desenvolvidas pela ICS do 
PBF - % em relação aos municípios respondentes

Fonte: Observatório do Programa Bolsa-Família, MDS/Seads/Cepam, 
dez. 2007.

4.3 Instituições/lideranças representadas  
na ICS

A representação da sociedade civil organizada na 
Instância de Controle Social do PBF (Gráfico 11) está 
centrada na participação das ONGs (66%), seguida 
das pastorais e/ou outras organizações religiosas 
(40%) e de líderes comunitários (33%).

Merece destaque o fato de 19% dos municípios 
contarem com representantes dos beneficiários do 
PBF nesse órgão, correspondendo a uma oportu-
nidade de fato de buscar a emancipação dessas 
pessoas, dando voz e vez aos destinatários da 
política. 

Destaca-se que 26 municípios não têm representan-
tes da sociedade civil na comissão, o que exige que 
sejam reestruturados para se adequar às normas 
legais de paridade entre o setor governamental e a 

sociedade civil.
Gráfico 11 - Representação da sociedade civil na ICS 

– Quantidade de municípios respondentes

Fonte: Observatório do Programa Bolsa-Família, MDS/Seads/Cepam, 
dez. 2007.

4.4 Áreas/órgãos representados na ICS

O PBF prevê que a ICS seja composta, no segmento 
do governo, por integrantes das áreas da assistên-
cia social, da saúde, da educação, da segurança 
alimentar e da criança e do adolescente, quando 
existentes, sem prejuízo de outras áreas que o 
município julgar conveniente (Decreto Federal, art. 
29, § 1o). 

Com relação à representação do Poder Público, 
observa-se que a assistência social é o órgão mais 
expressivo (97%), seguido pela educação (94%) e 
saúde (91%), indicando uma representação inter-
setorial (Gráfico 12). 

Tem representação com menor incidência as áreas 
de criança e adolescente (41%), administração 
(27%) e segurança alimentar (13%). 

 

49,45% 52,02%

43,57%
49,26% 50,00%

38,24%

28,86%

44,30%
38,05%

60,66%

28,31% 27,94%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Atividades

Id
en

tif
ic

a 
be

ne
fic

iá
rio

s 
do

 P
B

F

A
na

lis
a 

IG
D

 e
 s

ug
er

e

E
la

bo
ra

çã
o 

e 
m

an
ut

en
çã

o 
de

 c
ad

as
tro

 q
ua

lif
ic

ad
o

A
co

m
pa

nh
a 

cu
m

pr
im

en
to

 d
as

 c
on

di
ci

on
al

id
ad

es

E
st

im
ul

a 
o 

po
de

r p
úb

lic
o 

a 
ac

om
pa

nh
ar

 a
s 

fa
m

íli
as

 c
om

...

E
st

im
ul

a 
a 

in
te

gr
aç

ão
 d

e 
ou

tra
s 

po
lít

ic
as

 s
oc

ia
is

 p
ar

a.
..

E
st

im
ul

a 
a 

in
te

gr
aç

ão
 e

nt
re

 c
on

se
lh

os
 s

et
or

ia
is

E
st

im
ul

a 
a 

pa
rti

ci
pa

çã
o 

co
m

un
itá

ria
 n

o 
co

nt
ro

le
 d

o 
P

B
F

A
na

lis
a 

irr
eg

ul
ar

id
ad

es
 n

a 
ex

ec
uç

ão
 d

o 
P

B
F

C
om

un
ic

a 
irr

eg
ul

ar
id

ad
es

 à
 re

de
 p

úb
lic

a 
de

 fi
sc

al
iz

aç
ão

...

Id
en

tif
ic

a 
ne

ce
ss

id
ad

es
 d

e 
ca

pa
ci

ta
çã

o 
de

 s
eu

s 
m

em
br

os

O
ut

ra
s 

at
iv

id
ad

es

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400 360

180

1 1

105

218

59

162

26

Líderes comunitários Líderes indígenas Líderes quilombolas Representantes PBF

Sindicatos Outras Nenhuma

Ongs

Pastoral



112

Artigo
Bolet im Estat íst icas  Públ icas  •  n .  6  •  Sa lvador,  novembro 2010

Gráfico 12 - Áreas/órgãos municipais representados 
na ICS - % em relação aos municípios respondentes

Fonte: Observatório do Programa Bolsa-Família, MDS/Seads/Cepam, 
dez. 2007.

4.5 Paridade da ICS

Outra informação refere-se à paridade entre governo 
e sociedade civil na ICS, conforme preconizado no 
Decreto Federal 5.209/04. No levantamento, 93% 
desses órgãos eram paritários, exigindo uma rea-
dequação dos demais à norma legal. 

4.6 Periodicidade das reuniões da ICS

A periodicidade das reuniões da ICS também varia 
nos municípios paulistas (Gráfico 13), sendo a maio-
ria mensal (36,4%), seguida de bimensal (16,73%), 
trimestral (16,36%) e semestral (13,60%). Aproxima-
damente 9,74% dos municípios informaram que a 
ICS não tem se reunido.

Gráfico 13 - Periodicidade das reunião da ICS - 
% em relação aos municípios respondentes

Fonte: Observatório do Programa Bolsa-Família, MDS/Seads/Cepam, 
dez. 2007.

4.7 Considerações sobre o controle social

A vinculação da ICS do PBF ao Conselho Municipal 
de Assistência Social, na maioria dos municípios 
(63%), indica tendência predominante do programa 
à política de assistência social. é necessário verificar 
se a vinculação da ICS à Assistência Social ou a cria-
ção de um conselho/comissão próprio para gestão 
do PBF condiciona uma atuação diferenciada. O 
Observatório não conseguiu aferir diferenciações 
entre as atividades e os resultados das comissões 
vinculadas ao Conselho de Assistência Social e os 
que criaram um conselho próprio. 

Ao analisar as atividades desenvolvidas pela ICS, 
verifica-se que sua atuação concentra-se em ativi-
dades administrativas. As ações ainda se restringem 
à identificação de irregularidades e de acompanha-
mento das famílias com problemas nas condiciona-
lidades; poucas são as iniciativas intersetoriais que 
promovam os direitos sociais. 

Os dados revelam a necessidade de se difundir 
e clarear a competência e a responsabilidade de 
tal instrumento de gestão, bem como o papel e 
atribuições dos conselheiros. Uma estratégia para 
ampliar o controle público é capacitar as equipes e 
os conselheiros permanentemente para uma prática 
cidadã. O MDS, a Seads e os gestores municipais 
devem proporcionar ainda um intercâmbio de ações 
entre os diversos conselhos setoriais afins (saúde, 
educação, assistência social, cidades, etc.), evitan-
do a fragmentação da política.

Com relação às instituições/lideranças da sociedade 
civil representadas na ICS, há uma concentração 
de participação das ONGs, seguida das pastorais 
e organizações religiosas, reproduzindo a parceria 
histórica da assistência social com esses setores. 
A participação de líderes comunitários pode ser um 
indicativo de democratização que o programa vem 
ganhando ao envolver esses setores. 

Entretanto, apesar das ONGs, pastorais e entidades 
sociais terem representação significativa na ICS 
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(Gráfico 11), essa participação não se reflete na 
mesma proporção nas parcerias para a execução 
do programa (Gráfico 7). é necessário aprofundar 
essa questão. Deve-se buscar que esses membros 
da ICS participem da rede de proteção aos bene-
ficiários do programa, de forma a promover a sua 
inserção social. 

Os dados levantados apresentam uma inovação: a 
participação dos beneficiários na ICS de 105 mu-
nicípios (Gráfico 11), que pode ser uma forma de 
promover mudanças comportamentais, ampliando o 
acesso às informações e conscientizando-os sobre 
seus direitos e deveres.

A participação do Poder Público na ICS concentra-se 
nas áreas responsáveis pelo acompanhamento das 
condicionalidades do programa (saúde, educação 
e assistência social). é necessário que os gestores 
municipais, estaduais e federais estimulem a par-
ticipação de outras áreas de forma a ampliar sua 
atuação e a articulação intersetorial. 

As áreas de criança e adolescente e segurança 
alimentar necessitam ser estimuladas para partici-
par do controle social. A sua não inclusão pode ser 
pela falta de um órgão específico nas prefeituras 
que atue com as temáticas, exigindo uma pesquisa 
mais aprofundada. Os gestores municipais devem 
buscar a participação efetiva de representantes 
desses segmentos, que têm importante papel no 
rompimento do ciclo intergeracional da pobreza, 
bem como do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CMDCA). 

Destaca-se, ainda, que um programa voltado para 
a emancipação a médio e longo prazos das suas 
famílias precisa de uma ação articulada com outros 
setores, como alfabetização de jovens e adultos; 
emprego, trabalho e renda; habitação; esporte; 
lazer e cultura, entre outros ainda pouco presentes 
na ICS do PBF.

Essas informações apontam para a necessidade de 
capacitações permanentes e estímulo para que as 

reuniões da ICS sejam mais frequentes. Com relação 
à baixa freqüência de reuniões, levanta-se a hipótese 
de que o conselho pouco atua no acompanhamento 
sistemático do programa, limitando-se mais a deci-
sões pontuais e administrativas, delegando ao órgão 
gestor as decisões.

Portanto, para um controle social efetivo, são neces-
sárias capacitações permanentes que estimulem a 
participação dos seus membros, divulguem seus 
papéis e atribuições, de forma que sua atuação não se 
restrinja às questões administrativas e internas do PBF 
e promova um trabalho intersetorial e interinstitucional. 

Deve-se, ainda, difundir o caráter paritário, como dire-
triz legal, ampliando a democratização do programa 
com a participação e o controle da sociedade civil.

CONSIDERAÇõES FINAIS

O Observatório do PBF no Estado de São Paulo 
aponta avanços na garantia dos direitos aos bene-
ficiários do programa e aspectos a serem aprimora-
dos pelos gestores municipais, estaduais e federais, 
bem como por seus parceiros. 

Há uma heterogeneidade de nível de gestão entre os 
municípios paulistas e, portanto, diferentes avanços 
e problemas. Entretanto, há dificuldades comuns 
a serem tratadas localmente, regionalmente ou de 
maneira generalizada no Estado, pelo MDS, Seads 
e gestores municipais.

Os dados de oferta suficiente de serviços em edu-
cação e saúde devem ser aprofundados com outros 
estudos, pois, em outras questões, essas áreas 
deixam a desejar até no controle das condicionalida-
des, que é exigência legal do projeto, repercutindo 
em um IGD que precisa ser aprimorado em vários 
municípios14, com consequente menor repasse de 

14   Em junho de 2007, 9% dos municípios apresentavam IGD menor 
que 0,5; 49% estavam com IGD de 0,51 a 0,69; e 42% com IGD 
maior que 0,7. O fator que mais interferiu negativamente no índice 
é o acompanhamento das condicionalidades de saúde (MDS). 
Ressalta-se que os municípios com IGD até 0,4 não recebem o 
repasse de recursos do governo federal.
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recursos financeiros. Assim, levantam-se algumas 
hipóteses: os municípios oferecem os serviços, mas 
as equipes não informam os sistemas do PBF sobre 
os atendimentos; há oferta de serviços, mas os be-
neficiários não os utilizam e as equipes não fazem 
busca ativa; as diversas áreas sociais desconhecem 
a operacionalização do programa.

Ainda é necessário aprimorar a atuação dos ges-
tores municipais na coleta, gerenciamento, análise 
e uso da informação, pois muitos ainda têm dificul-
dade na utilização de tecnologias.

Por outro lado, se realmente há serviços suficientes 
nas três políticas públicas apontadas, é preciso 
aprimorar o desempenho no controle das condi-
cionalidades; no atendimento amplo aos direitos 
básicos de saúde, educação e assistência social; 
e na cultura de compartilhamento e articulação da 
ação governamental intersetorial. Essa situação in-
terfere no IGD dos municípios e, consequentemente, 
a melhoria de gestão deve ser uma preocupação 
dos diversos gestores.

O IGD, como instrumento novo de gestão, precisa 
ser apropriado pelos prefeitos e gestores.  é neces-
sário divulgá-lo para que faça parte da agenda local.

O Observatório, por meio de suas diversas oficinas, 
permitiu sensibilizar os gestores municipais de 
assistência social e coordenadores do PBF para 
assumirem determinados compromissos com a 
melhoria do programa, ao possibilitar o comparti-
lhamento de informações e a troca de experiência. 
Entretanto, esse processo de capacitação deve 
ser contínuo, permanente e envolver os diversos 
atores, com destaque para as equipes municipais 
de saúde e de educação. é preciso difundir uma 
melhor compreensão do programa e a adoção de 
procedimentos e metodologias que sejam efetivos 
para esse segmento da população.

A participação de gestores das políticas de saúde, 
educação e assistência social é importante, entre-

tanto, não deve se restringir a acompanhar e avaliar 
as condicionalidades. 

A articulação intersetorial ainda é um desafio, pro-
cessos de comunicação devem ocorrer, mudando 
a lógica de trabalho departamentalizado para um 
processo horizontalizado e articulado. Os gestores 
das áreas de saúde, educação e assistência social 
devem trabalhar conjuntamente com os demais 
gestores das políticas públicas (habitação, geração 
de renda, saneamento, etc.) e com a rede social, 
para garantir a qualidade de vida aos beneficiários 
e promover os direitos de forma integral. A inserção 
social e a erradicação da pobreza devem ser desafio 
de todos.

Para que ocorra um trabalho intersetorial, interinsti-
tucional, articulado e compromissado, é necessário 
criar espaços de discussão, negociação, ação e 
avaliação com todos os envolvidos, incluindo os 
beneficiários do PBF.

O Centro de Referência de Assistência Social - 
Cras, espaço adequado à atuação nos eixos da 
matricialidade familiar e territorialidade, ainda está 
em processo de consolidação. Suas equipes de-
vem buscar parcerias com o Programa da Saúde 
da Família (PSF), Escola da Família, esportes, etc.

A rede socioassistencial mobilizada pelo Cras, na 
maioria das vezes, ainda não está atuando como tal 
nem capacitada para um trabalho na completude 
prevista. Há, ainda, a necessidade de mobilizar 
parceiros de diferentes setores, como empresas e 
fundações empresariais, universidades e centros de 
pesquisa, que nem sempre são priorizados. 

Os programas complementares existentes nas três 
esferas de governo e na sociedade civil devem ser 
buscados pelos gestores municipais como uma 
estratégia para garantir a integralidade das ações 
de enfrentamento à pobreza e de inclusão socio-
produtiva. 
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Nesse sentido, é necessário que os gestores, as 
equipes técnicas das prefeituras e da rede so-
cioassistencial se capacitem para atender esses 
beneficiários, criando uma rede que os acolha e 
complemente os programas públicos e os não-
governamentais.

Os gestores das três esferas de governo e seus 
parceiros devem promover ações conjuntas para 
que seja promovida a autonomia sustentada des-
sas famílias. Para tal, necessitam diagnosticar a 
demanda existente, mobilizar e articular os recursos; 
formar e capacitar os beneficiários para o trabalho 
necessário; apoiar a institucionalização dos grupos 
(organização social, agrupamentos, associativismo 
e cooperativismo); fornecer infraestrutura, logística 
de produção, assistência técnica, acesso a crédito; 
e apoiar a comercialização. Estas ações exigem 
esforços de vários atores e têm resultados a médio 
e longo prazos.

Quanto à ICS, também é preciso que seja aprimo-
rada para assumir suas responsabilidades e tenha 
uma atuação mais efetiva. Para exercer seu papel, 
é necessária a capacitação contínua e permanente 
para o desempenho das suas atribuições. 

No levantamento, identificou-se, ainda, a corre-
lação direta do PBF com a Política Municipal de 
Assistência Social. é importante que as equipes 
sejam preparadas para promover o programa em 
uma perspectiva emancipatória, processando me-
canismos socioeducativos e mobilizando as ações 
complementares exigidas. Buscar autonomia, o 
desenvolvimento e o protagonismo do beneficiário 
exige novas metodologias de trabalho e um proces-
so permanente de capacitação.

Todas essas considerações apontam que é essen-
cial o aprimoramento da gestão. Avanços são signi-
ficativos, mas ainda há um caminho a ser percorrido 
para garantir os direitos sociais aos beneficiários do 
PBF. Reduzir a pobreza e promover a inclusão são 
processos longos, que exigem sistemático acompa-

nhamento e avaliação das ações e constante busca 
da melhoria da gestão. 
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O Cepam

A Fundação Prefeito Faria Lima – Cepam, instituída 
pela Lei 902, de 18 de dezembro de 1975, atualmen-
te vinculada à Secretaria de Economia e Planeja-
mento do Estado de São Paulo, tem sua origem no 
Centro de Estudos e Pesquisas de Administração 
Municipal, criado pelo Decreto 49.092, de 21 de 
dezembro de 1967.

Sua missão é contribuir para o fortalecimento dos 
municípios, desenvolvendo a gestão e as políticas 
públicas.

Realiza estudos, propõe soluções e orienta os ad-
ministradores municipais, por meio de pareceres 
técnicos e jurídicos. Produz conhecimento e oferece 
cursos de formação, capacitação e aperfeiçoamento 
dos agentes públicos. Promove a troca de informa-
ção sobre experiências bem-sucedidas de gestão 
municipal. 

O Cepam também faz pesquisa, desenvolve pro-
jetos em parceria com municípios e outros órgãos 
governamentais e não governamentais para disse-
minar conhecimento sobre o tema da Administração 
Municipal, sempre com o objetivo de proporcionar a 
melhoria dos serviços públicos e, consequentemen-
te, qualidade de vida para a população.

Possui rica e diversificada história de contato com os 
municípios, de tratamento das questões locais den-
tro e fora do Estado. Esteve presente em momentos 
históricos importantes, como a primeira marcha 
de prefeitos a Brasília; a discussão do conteúdo 
da reforma tributária; a Constituinte, ao participar 
dos grupos temáticos que elaboraram projetos de 
interesse dos municípios; além da campanha das 
Diretas já.

Conta com quadro técnico especializado e oferece 
serviços de assessoria e consultoria em assuntos 

de ordens jurídica, econômica, financeira, contábil, 
administrativa, tributária e fiscal, de desenvolvimento 
local e regional, de divulgação e implementação de 
políticas públicas, entre outros.

Para difundir e disseminar o conhecimento, o Ce-
pam elabora e edita publicações disponibilizadas 
para download na página da Internet (www.cepam.
sp.gov.br), que é mantida atualizada com notícias, 
informações e serviços de interesse municipal.

Dentre os títulos editados, destacam-se: 

n Conselhos Municipais das Áreas Sociais – 
Alimentação Escolar, Assistência Social, Direitos 
da Criança e do Adolescente, Educação, Fundeb, 
Saúde, Tutelar.

Os conselhos municipais são órgãos colegiados 
que têm papel e atribuições definidos em lei e de-
vem garantir os direitos dos cidadãos. O Cepam 
organizou e editou a publicação, que aborda as 
atribuições, características e o funcionamento dos 
conselhos, trazendo as principais perguntas e res-
postas demandadas em diversos cursos realiza-
dos pela Instituição. Reúne também pareceres e 
manifestações técnicas, legislação recomendada 
e um guia de sites e informações on-line.

Link: http://issuu.com/jorgemonge/docs/conse-
lhos_socias

n	Construindo o Diagnóstico Municipal: 
 uma Metodologia

Elaborada pelo Cepam em parceria com o Institu-
to de Economia da Unicamp, orienta os prefeitos 
e as equipes de governo sobre como realizar o 
diagnóstico de cada município e para a propo-
situra de projetos integrados. Oferece um roteiro 
de questões a serem formuladas para conhecer 
a real situação do município e as fontes nas quais 
podem ser encontrados os dados. O livro apre-
senta as informações que auxiliam e contribuem 
para que os prefeitos e suas equipes de governo 
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sejam bem-sucedidos na implementação de pro-
jetos que proporcionem a melhoria da qualidade 
de vida da população e a exploração das princi-
pais potencialidades econômicas do município.

Link: http://issuu.com/cepam/docs/diagnosti-
co_municipal

n	Acessibilidade nos Municípios – Como Aplicar o 
Decreto 5.296, de 2004

O decreto regulamenta as Leis federais 10.048, 
de 2000, e 10.098, de 2000, e estabelece crité-
rios básicos para garantir a acessibilidade de 
pessoas com deficiência física, sensorial visual 
e sensorial auditiva, intelectual e mobilidade 
reduzida; idosos; gestantes; obesos; pessoas 
com crianças de colo ou com malas. O Cepam, 
cumprindo seu papel de atender os municípios 
em suas necessidades, estudou o Decreto 
5.296, de 2004, e sua aplicação e disponibilizou 
o conteúdo nessa publicação que oferece aos 
prefeitos, secretários, vereadores e agentes 
públicos em geral as informações necessárias 
para a adequação dos equipamentos públicos, 
dentro das normas previstas em lei.

Link: www.cepam.sp.gov.br/arquivos/acessibilida-
de/Acessibilidade_nos_municipios.pdf 
ou
http://issuu.com/cepam/docs/acessibilidade_
nos_municipios

n	Plano Municipal de Acessibilidade – Subsídios 
para Elaboração

No ano de 2009, o Cepam desenvolveu projeto 
para a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, preparando material que sub-
sidia os municípios na elaboração de um plano 
próprio de acessibilidade. A apostila traz a síntese 
das ações, atividades e tarefas que a prefeitura 
deve executar para tornar a cidade acessível.

Link: www.issuu.com/cepam/docs/apostila_aces-
sibilidade/1

n	Política Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência

A publicação, elaborada como referência básica, 
tem como objetivo subsidiar os municípios que 
estão estruturando ou aperfeiçoando uma política 
de atendimento às pessoas com deficiência. Dis-
ponibiliza informações para que prefeitos, legisla-
dores municipais, cidadãos e parceiros possam 
formular ações, implementá-las, gerenciá-las e 
fiscalizá-las em conjunto. São focadas as áreas 
de educação inclusiva, saúde, assistência so-
cial, obras e planejamento, habitação acessível, 
emprego e trabalho, transporte, e informação e 
comunicação.

Link: www.cepam.sp.gov.br/arquivos/acessibili-
dade/Pmpessoa_deficiencia.pdf
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APRESENTAÇÃO

Um dos nossos grandes desafios na Administração 
Pública e, especialmente em órgãos de assesso-
ramento técnico ao Planejamento e Gestão, é o 
registro sistemático e formal dos processos de 
trabalho mais significativos e a memória das deci-
sões metodológicas dos projetos desenvolvidos.  
Colocar em dia as tarefas acumuladas, atender 
as necessidades sempre urgentes do cotidiano e 
preparar-se para as atividades programadas logo 
à frente, acabam inviabilizando ou dificultando a 
sistematização dessas atividades “invisíveis”- por 
vezes- nos relatórios de pesquisa, mas cruciais 
no desenvolvimento dos projetos e na rotina das 
nossas instituições. Com isso, deixamos de fazer 
a reflexão formal necessária ao aprimoramento 
de processos similares e de contribuir para que 
outros que venham a realizar atividades semelhan-

tes – no futuro ou em outros contextos - possam 
se valer do conhecimento adquirido do que deu 
certo ou de que deu errado no desenvolvimento 
do trabalho, das atividades internas, dos projetos 
desenvolvidos.  

A falta de tempo ou de prioridade nesse tipo de 
atividade talvez seja o preço que nós e nossas ins-
tituições estejamos dispostos a pagar em função 
do custo em incorrer em atrasos, em outras tarefas 
mais urgentes e de maior impacto imediato. Afinal, 
entre entregar produtos (o tangível) ou registrar me-
mória de processos (o esforço não visível), priorizar 
a primeira alternativa é sempre mais justificável em 
contextos de exigüidade de recursos de pessoas e 
de tempo em que vivemos em nossas instituições. é 
ilustrativo nesse sentido que as seções “Memória”, 
“Relatos de Experiências” e “Comunicações de Pes-
quisas” do Boletim de Estatísticas Públicas tenham 
tido muito menos contribuições e material que a 
seção de “Artigos”, nesses cinco anos de existência 
desse veículo.  E, no entanto, passamos – ou deve-
ríamos passar, como instituições de pesquisa - boa 
parte do tempo em nossas instituições pesquisando 
soluções, propondo experiências alternativas, tes-
tando metodologias que, ao final, vão resultar em um 
relatório ou produto. é próprio da pesquisa científica 
que o desenvolvimento metodológico - e natural-
mente, seu registro - seja tão importante quanto às 
descobertas. é o ciclo kuhniano da ciência normal e 
da ciência extraordinária. Não deveria ser diferente 
na produção do conhecimento técnico-científico que 
nossas instituições produzem.

De modo a não perder mais uma oportunidade de 
“Relato de Experiência”, esse texto buscou registrar 
a experiência recente de elaboração do Planeja-
mento Estratégico da Anipes, em sua primeira fase, 
de março a outubro de 2010. Embora modesta em 
seus resultados imediatos, tal atividade nos parece 
constituir um objeto relevante para sistematização, 
seja pelo engajamento coletivo empreendido, seja 
pela potencial re-aplicabilidade da experiência inter-
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namente às nossas instituições. Para tanto, o texto 
está estruturado em três seções, iniciando com uma 
breve apresentação de conceitos e passando, em 
seguida, à descrição dos processos de trabalho e 
seus resultados.

PLANEJAMENTO ESTRATéGICO: O QUE 
é, PARA QUE SERVE, COMO SE FAZ 

A crescente complexidade da vida humana e das 
organizações na sociedade contemporânea tem 
evidenciado o papel proeminente da função de 
planejamento. A necessidade de se antecipar às 
constantes mudanças no quadro econômico e políti-
co, de utilizar seus recursos da forma mais eficiente 
possível e enfim, de atingir efetivamente seus obje-
tivos, têm levado o setor público e empresas a se 
concentrarem mais detidamente no planejamento de 
suas ações e de suas estratégias de sobrevivência. 
A esse respeito, já bem pontuava Motta (1979), em 
texto reunido em um dos livros clássicos na área 
no Brasil:

O primeiro produto da constatação de que as 
organizações contemporâneas vivem numa am-
biência de turbulência e constantes mutações foi 
a necessidade sentida por essas organizações 
de aperfeiçoar seus processos de planejamento 
e gerência e manter-se alertas para possíveis 
modificações futuras. (MOTTA 1979,p.10)

O planejamento, enquanto instrumento para decisão 
antecipada das ações futuras, não é, como poderia 
parecer, um produto da sociedade moderna. é um 
processo inerente ao comportamento humano e à 
atividade humana inteligente, perpassando, por-
tanto, toda a História. As guerras de conquistas, a 
construção de pirâmides, prédios e monumentos, 
as expedições de navegação para o Oriente e Novo 
Mundo, as descobertas científicas  e inovações 
tecnológicas  não poderiam se tornar realidade sem 
que algum nível de planejamento, intuitivo ou explíci-
to, fosse empregado. Mas somente com o advento 
do positivismo no século XIX, com o surgimento da 

Ciência Administrativa e com as implicações decor-
rentes das Guerras Mundiais no século passado, é 
que o planejamento ganhou status de objeto espe-
cífico de análise e conceituação científica. Desde 
então, seus limites conceituais e metodológicos vem 
sendo estendidos e sua potencialidade comprovada 
na esfera pública e privada. 

Assim, quando hoje se fala em planejamento não se 
alude apenas à sua definição clássica de “processo 
de intervenção racional na realidade com o objetivo 
de atingir um determinado fim”. Desde os anos 1960,  
uma nova abordagem sobre o tema vem se mani-
festando através da sistematização de experiências 
ocorridas em organizações privadas e públicas. Na 
Administração de Empresas esta nova abordagem 
da função Planejamento “nasceu com vários no-
mes, tais como Política Empresarial, Planejamento 
Empresarial e, mais recentemente, foi consagrado 
como Estratégia Empresarial ou Planejamento Es-
tratégico ...” (MOTTA 1979, p.10). Na área pública 
essa nova forma de pensar o planejamento passou 
a ser enfatizado, com dimensões mais amplas, sob 
o rótulo de “Planejamento Estratégico Situacional” 
ou ainda “Definição de Agenda e Formulação de 
Políticas Públicas”.

Nesta conceituação mais atualizada, planejamento 
é uma metodologia e prática para definição (e re-
definição) dos meios disponíveis apropriados para 
atingir objetivos, fixados a partir de uma avaliação 
(e reavaliação) crítica do ambiente em que se insere 
a organização protagonista do processo. Trata-se, 
portanto, de uma nova categoria de planejamento 
- Planejamento Estratégico - que vem se sobrepor 
às técnicas tradicionais existentes, como o Planeja-
mento de Longo Prazo, empregado primeiramente 
em países de economia centralmente planificada 
e depois estendido às organizações empresariais 
(MACROPLAN 2001). 

Na bibliografia sobre o assunto, há uma multipli-
cidade de definições sobre Planejamento Estra-
tégico (PE), todas convergindo na ênfase em um 
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ponto fundamental: a interação permanente entre 
o planejamento e a sua execução, no sentido de 
adequá-lo dinamicamente à realidade cambiante 
e fugidia de cada momento. Não se trata, pois, de 
um procedimento ocasional de dimensionamento da 
organização e redefinição de seus objetivos, como 
nas formas tradicionais de planejamento. O que se 
enfatiza nessa nova modalidade  é o processamento 
contínuo e sistemático de avaliação das estratégias, 
recursos e objetivos da organização frente a sua 
ambiência, a fim de não apenas garantir a sobrevi-
vência da mesma, mas possibilitar seu crescimento 
e cumprimento de sua função social na sociedade 
contemporânea. 

Figura 1 - Finalidade do Planejamento Estratégico

Fonte: Macroplan (2001)

Planejamento Estratégico é, pois, uma metodolo-
gia de construção do Plano Estratégico, processo 
dinâmico e formalizado de levantamento de infor-
mações e de escolhas estratégicas dos melhores 
caminhos para, partindo de uma dada situação 
organizacional (seus pontos fortes e fragilidades) 
e considerando os fatores dinâmicos do contexto 
externo (as ameaças e dificuldades não contro-
láveis e oportunidades e eventos antecipáveis), 
alcançar objetivos almejados no futuro. Trata-se 
de um procedimento estruturado de tomada de 
decisões, que busca reduzir o grau de incerteza 
pela identificação de variáveis-chave e processos 

críticos que demandam atenção regular dos diri-
gentes.

Como todo processo sistêmico, o PE compõe-se 
de fases interdependentes e coordenadas entre si, 
organizadas segundo uma racionalidade e coerên-
cia próprias. Aqui também há uma variedade de 
modelos, que podem ser enquadrados, em maior 
ou menor grau, em cinco etapas mais gerais, inter-
relacionadas e retro-alimentadoras do processo: 
a) Determinação dos objetivos organizacionais 
(missão, valores e visão de futuro); b) Análise do 
Macro-ambiente e do Ambiente-Tarefa; c) Análise 
Interna; d) Formulação e escolha das estratégias 
e e) Implementação das estratégias pelos planos 
táticos e operacionais da organização.

Figura 2 - Etapas do Planejamento Estratégico

Cada etapa do PE envolve uma série de atividades 
mais específicas, que demandam técnicas próprias 
de abordagem e um staff de especialistas com 
diferentes formações. O primeiro passo para imple-
mentação de um PE corresponde a Determinação 
dos Objetivos Organizacionais. Esta etapa se inicia 
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com a identificação dos valores, da filosofia de atu-
ação da organização e o estabelecimento de sua 
“missão”, enquanto agente público ou privado na 
sociedade. A partir destas premissas, definem-se as 
diretrizes gerais de ação e as metas de longo prazo 
da organização (Visão de Futuro). 

A Análise Ambiental se constituiu em um amplo 
estudo sobre o comportamento das variáveis do 
Macro-Ambiente (contexto político-institucional, con-
dicionantes histórico-culturais, dinâmica econômica 
e sociodemográfica etc) que têm ou possam ter 
influência sobre a realidade onde a organização atua 
ou irá atuar, e das características dinâmicas do Am-
biente-Tarefa ( normas que regulam o setor, nível de 
concorrência  etc) em que se insere a organização. 
é um componente-chave para qualquer sistema de 
planejamento e  requer um enfoque multidisciplinar 
e pluralidade de “visões de mundo” da equipe coor-
denadora. Não corresponde a uma etapa estanque, 
perfeitamente desvinculável do processo, mas, pelo 
contrário, é o agente catalisador do Planejamento 
Estratégico, aquele que permite sua constante atu-
alização. Esta etapa envolve, em geral, sobretudo 
em contextos de forte incerteza, a  Construção de 
Cenários Futuros, isto é, delineamento de situações 
e especulação das trajetórias de variáveis-chave e 
macro-tendências que podem afetar a organização 
no médio e longo prazo.

Este estudo deve se desenvolver juntamente com 
a Análise Interna, isto é, com uma avaliação das 
potencialidades e das fragilidades internas à or-
ganização, como a capacitação e versatilidade 
do corpo de funcionários, o nível de resistências a 
mudanças, a identificação das áreas problemáticas 
e das “ilhas de modernidade”, as metodologias e 
tecnologias empregadas etc. O levantamento da 
Análise Ambiental e do Ambiente interno costuma 
ser sistematizado no que se chama Matriz SWOT 
ou FOFA, acrônimos para Strengh (Pontos Fortes), 
Weakness (Fragilidades), Oportunities (Oportunida-
des) e Threths (Ameaças). 

Figura 3 - Síntese da Análise Ambiental e 
Interna na Matriz FOFA

Com este diagnóstico global da realidade interna e 
externa à organização, parte-se para a elaboração 
de estratégias de consecução dos objetivos defini-
dos. Das várias alternativas estratégicas levantadas, 
selecionam-se aquelas que, atuando em conjunto, 
preservem a coerência do plano, isto é, que con-
siderando as fragilidades internas e o peso das 
ameaças externas, e valendo-se dos pontos fortes e 
oportunidades, orientam a organização em direção 
ao futuro almejado.

Para torná-las efetivas, estas estratégias precisam 
ser desdobradas em planos de ação mais especí-
ficos e de média duração, nos níveis intermediários 
da organização. São os planos táticos, que por sua 
vez, desmembram-se em planos operacionais nos 
níveis hierárquicos mais baixos, onde as tarefas são 
executadas. é importante salientar que as Estraté-
gias, Táticas e Planos Operacionais são conceitos 
relativos, e devem ser entendidos a partir do que se 
toma como unidade referencial de análise. O que é 
tático para um nível administrativo pode representar 
um conteúdo estratégico para outro e assim por 
diante. 

Em função das características expostas, fica evi-
dente que o PE não é uma atividade  facilmente 
implementável em qualquer organização. Ele requer 
comprometimento institucional não só da cúpula 
dirigente, mas dos níveis médios de gerência – mui-
tas vezes bastante resistentes às mudanças – e do 
corpo técnico – no qual há sempre possibilidade de 
se conseguir maior engajamento se os indivíduos 
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vislumbrarem a estratégia e tiverem clareza do ponto 
em que se quer chegar. Para o bem e para o mal, a 
implementação do PE em organizações públicas é 
algo ainda mais complexo. 

O LEVANTAMENTO DE INFORMAÇõES 
PARA O PLANEJAMENTO 
ESTRATéGICO DA ANIPES 

Embora presente a algum tempo nas discussões 
entre técnicos e dirigentes das instituições filiadas à 
Anipes, nossa associação iniciou seus trabalhos nas 
atividades de planejamento estratégico de maneira 
mais efetiva, nos primeiros meses de 2010, quando 
concomitantemente, efetuou a formulação do seu 
estatuto social. 

Seguindo a metodologia de elaboração de Planeja-
mento Estratégico exposta anteriormente, elaborou-

se um questionário, enviado por correio eletrônico 
aos dirigentes das instituições filiadas no final de 
junho de 2010 (Questionário PE-1 -Anexo II).  

Esse questionário foi estruturado em quatro per-
guntas, resumidas em quatro dimensões: “FRA-
GILIDADES”, que busca apreender as principais 
dificuldades enfrentadas pelas instituições em nível 
interno; “PONTOS FORTES”, que almeja o levanta-
mento das características e instrumentos internos 
que dão substância positiva às IPEs; “AMEAÇAS”, 
que procura entender quais os desafios e proble-
mas que rondam as instituições em nível externo e 
frente as quais pouco controle se pode exercer; e 
finalmente “OPORTUNIDADES”, cujo objetivo é, à 
semelhança das ameaças do ambiente externo, ob-
servar quais são as perspectivas positivas e janelas 
que despontam no horizonte.

Quadro 1 - Extrato de informações levantadas nos questionários

Forças (pontos fortes)  Oportunidades (condições favoráveis e oportunidades)
•	 Alta credibilidade da produção nos vários segmentos do 

estado, no meio acadêmico, nos meios de comunicação 
e na sociedade em geral.

•	 Qualificação e comprometimento do corpo técnico.

•	 Larga experiência na realização de pesquisas primárias 
tanto domiciliar, como institucional e de estabelecimento.

•	 Existência de quadro técnico permanente, tecnologia e 
equipamentos para execução de diferentes tipos de le-
vantamentos de campo.

•	 Metodologia para produção de indicadores sintéticos para 
diagnósticos socieconômicos e formulação e avaliação de 
políticas públicas.

•	 Convênio com instituições para acesso à bases de mi-
crodados. 

•	 Complementação e homogeneização dos levantamentos 
de informações, das bases de dados e da produção de 
indicadores nas diferentes IPEs.

•	 Ampliar e facilitar o acesso a bases de microdados, através 
de convênios com outras instituições, para uso e possível 
integração das informações. 

Fragilidades (fragilidades e dificuldades internas) Ameaças (dificuldades, ameaças e desafios)

•	 Necessidade de levantar recursos próprios, tendo em 
vista os limites orçamentários previstos anualmente para 
atender a sua missão

•	 Dificuldades na reposição e ampliação do atual quadro de 
técnicos, bem como na contratação de recursos humanos 
temporários para realização de pesquisa de campo. 

•	 Restrições orçamentárias

•	 Dificuldade de rápida adequação às inovações tecnoló-
gicas.

•	 Necessidade de novas qualificações técnicas e/ou con-
tínua requalificação dos quadros técnicos para atender 
às novas demandas do poder público e da sociedade 
em geral. 



124

Experiências
Bolet im Estat íst icas  Públ icas  •  n .  6  •  Sa lvador,  novembro 2010

Deu-se um prazo de 10 dias corridos para a entrega 
dos questionários. O primeiro retorno mostrou-se 
aquém das expectativas, totalizando 14 questio-
nários respondidos. Assim sendo, para ampliar a 
base de dados, garantir maior peso institucional 
e o alcance das análises e generalizações do le-
vantamento, a diretoria, o grupo de trabalho, e os 
representantes das instituições filiadas, decidiram, 
na Primeira Reunião de Planejamento Estratégico, 
ocorrida em 08 de julho, na sede da Fundação 
Seade-SP, pelo seu reenvio, salientando a impor-
tância da participação das IPEs no fornecimento 
das informações. Ao fim desta primeira etapa de 
coleta de dados, contabilizaram-se 16 instituições 
respondentes e 5 contribuições de especialistas 
convidados a responder o questionário. No quadro 1 
ilustra-se algumas das respostas típicas registradas 
nesses questionários. 

Uma vez com os dados, iniciou-se o tratamento 
utilizando o método da Análise Estruturada de Tex-
tos (AET), se valendo ainda do software de domínio 
público EZ-TEXT. De acordo com Jannuzzi (2010): 

A AET é uma das técnicas de Análise de Conteúdo, 
empregada em situações em que se requer uma 
interpretação estruturada – formal, padronizada, 
objetivada- de idéias, mensagens e conteúdo infor-
macional presentes em documentos, textos, artigos 
ou corpus de modo geral. Seja para um pesquisador 
acadêmico ou para um avaliador de programas 
públicos, a AET vem se constituindo em uma ferra-
menta auxiliar muito útil na organização do trabalho 
exaustivo de análise de páginas e mais páginas de 
transcrições de falas e de discursos dos sujeitos 
entrevistados. (JANNUZZI:2010, p.5)

O emprego da AET exige o cumprimento de seis 
etapas: a primeira consiste em definir a amostra 
de dados qualitativos – documentos, textos, dis-
cursos- a serem explorados pela técnica, no caso,  
o conjunto de respostas discursivas registradas 
nos questionários. Na segunda etapa decidem-se 

quais as temáticas a serem exploradas no mate-
rial, as quais poderão ser identificadas com uma 
determinada palavra, ou expressão, ou um trecho 
argumentativo. A adoção prévia de um modelo in-
terpretativo e/ou teórico é ponto crítico na técnica, 
pois assim as temáticas ou categorias poderão ser 
consistentemente exploradas. é crucial elaborar 
nesta segunda etapa um sistema de codificação 
das temáticas / categorias, a fim de agilizar o pro-
cesso de interpretação nas próximas etapas, além 
de possibilitar um caráter conciso por ocasião das 
menções das categorias. No caso aqui discutido, 
por exemplo, a temática “fragilidade na dotação 
orçamentária” foi condensada na sigla “FORCAM”, 
ou ainda, “ponto forte com o reconhecimento pela 
sociedade civil” na sigla “PRECSOC”.

Nas próximas etapas o trabalho é facilitado pelo uso 
do software EZ-TEXT, uma vez que a base de dados 
pode ser compartilhada e acessada simultaneamen-
te.  Este aplicativo de domínio público1 elaborado 
pelo Center for Disease Control and Prevention (CDC) 
com sede nos EUA, é composto por quatro módu-
los: 1) especificação de variáveis estruturadas e dos 
textos a serem analisados; 2) especificação do sis-
tema de códigos; 3) entrada de dados estruturados 
e codificação dos textos; e 4) módulo de criação de 
relatórios e exportação de dados e códigos. Há a 
possibilidade ainda de agregar ao banco de dados 
variáveis externas estruturadas, enriquecendo assim 
o processamento e as análises. 

As etapas terceira, quarta e quinta formam o núcleo 
da AET, onde são feitos o “teste de consistência” 
do sistema de códigos, a codificação geral dos 
textos e a categorização dos dados por dois codi-
ficadores (ou mais, conforme a complexidade dos 
documentos). Nestas três fases as categorias são 
submetidas à validação através do trabalho de in-
terpretação e categorização por dois codificadores, 

1  O programa EZ-TEXT pode ser adquirido através de download no 
sítio http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/resources/softwa-
re/ez-text/index.htm
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ou seja, numa só atividade se consegue determinar 
a adequação do sistema de códigos, bem como 
o padrão de temáticas a serem elencadas do ma-
terial. As perguntas que subjazem são: o sistema 
de códigos adotado contribui para a rapidez da 
classificação? Códigos são confundidos? Termos e 
palavras são identificados da mesma maneira? Há 
desvios interpretativos? Categorias necessitam de 
ajustes, complementos, redefinições? Por fim, a sex-
ta e última etapa da AET se caracteriza pela análise 
dos resultados, através das tabelas de freqüência e 
a aplicação de técnicas estatísticas multivariadas.

O primeiro contato sistemático com os dados dos 
questionários respondidos pelos dirigentes e líderes 
das IPEs embasou a criação de 61 categorias. A 
presença, por exemplo, de menções dando conta 
da fragilidade dos recursos orçamentários (sendo 
tais menções dos mais variados estilos textuais, às 
vezes em muitas linhas, noutras vezes em apenas 
poucas palavras) fez com que uma categoria es-
pecífica fosse criada (FORCAM) para quantificar 
e padronizar, em outra forma de dado, o discurso 
dos dirigentes e especialistas das IPE’s. Dentre as 
61 categorias 20 são da dimensão “FRAGILIDA-

Quadro 2 - Ilustração do processo de passagem do texto discursivo para as categorias estruturadas
Níveis de estruturação do texto

Menção textual Temática Categoria

“Confiabilidade e respeito que os trabalhos realizados pela 
instituição, usufruem perante os especialistas da área, da 
mídia e do público em geral”

ponto forte com o reconhecimento pela 
sociedade civil

PRECSOC

“Competência e experiência do exíguo quadro técnico 
estável, assim como daqueles que exercem apenas funções 
temporárias” 

ponto forte com a experiência 
profissional dos técnicos 

PEXPTEC

“Dificuldades de contratar novos profissionais e aprimorar 
tecnicamente os já existentes”

fragilidade na contratação de 
novos quadros e fragilidade no 
aprimoramento técnico dos quadros

FDIFCON e FDIAPR

 “Necessidade de um eficiente processo de disseminação de 
informações, dado que não há, na intensidade e eficiência 
necessárias, uma interatividade entre produção de informação 
e os novos requerimentos e efetivas demandadas dos 
usuários.” 

fragilidade na disseminação das 
informações produzidas

FDISINF

“[...] as mudanças políticas e administrativas nos diversos 
órgãos da administração pública provocam instabilidades nos 
mesmos, descontinuando projetos e até mesmo ameaçando 
as suas existências” 

ameaça com a descontinuidade 
administrativa e ameaça com a 
extinção ou abandono das IPE’s por 
parte da Administração Pública

ADEADM e AEXTIN

“Hoje o maior desafio é fazer com que os dirigentes públicos 
reconheçam a natureza e necessidade dessas instituições 
para a formulação, acompanhamento e melhoria das políticas 
públicas” 

ameaça com o desconhecimento dos 
entes públicos sobre a importância das 
IPE’s

ADESCO

“Possibilidade de produção de Estatísticas derivadas em 
função de maior disponibilidade de Cadastros Públicos 
(CadUnico, CNIS), Registros Administrativos (RAIS, CAGED) e 
de Programas Públicos (Federais ou Estaduais)”

oportunidade com a disponibilização 
de cadastros e registros de programas 
públicos

OCADAST

“O fato da crescente necessidade de informações e dados 
por parte da sociedade em geral, sobre a realidade social 
e econômica dos Estados. Isso tende a gerar, ao longo do 
tempo, pressão sobre os governantes para apoiar mais esta 
área. Ou seja, a plena democracia é um fator que nos favorece” 

oportunidade com a demanda 
crescente de informações e estatísticas 
e oportunidade com o aprimoramento 
da cultura de gestão nos governos 
estaduais e prefeituras

ODECRESC e 
OAPRCUL
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DES”, 19 da dimensão “PONTOS FORTES”, 15 da 
dimensão “OPORTUNIDADES” e sete da dimen-
são “AMEAÇAS” (ver anexo I). A frequência de tais 
macro-categorias deixa claro como as Fragilidades 
fluem no discurso e cotidiano das instituições res-
pondentes.  

Com as categorias em mãos passou-se à análise 
estruturada do texto propriamente. Nova leitura foi 
engendrada, desta vez utilizando o software para 
transformar a riqueza de informações presente em 
cada resposta em dados categorizados. Ao fim 
deste trabalho, gerou-se um relatório no qual se 
pode ver cada questionário respondido e as suas 
respectivas categorias. Tal relatório foi alvo de uma 
terceira leitura, desta vez em grupo o que permitiu 
a auditoria da relação entre os discursos e as cate-
gorias que foram utilizadas para estruturá-los. Esse 
esforço permitiu ainda ajustes nas categorias, supri-
mindo algumas, criando outras, condensando duas 
ou três numa só, ou ainda melhorando o significado 
de outras tantas. 

Nessa etapa também foram recolhidos dentre o 
material, trechos dos discursos, que contribuíram 
para avivar a análise estruturada quantitativa. Com 
isso se pretende matizar a inevitável perda de in-
formação quando se faz o caminho do quali para o 
quantitativo, registrando assim a riqueza dos relatos 
dos dirigentes e espqcialistas das IPEs. No quadro 
2 exemplifica-se a passagem de algumas menções 
típicas às categorias, demonstrando os vários níveis 
de estruturação do material.

A SISTEMATIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS 
RESULTADOS DO LEVANTAMENTO  

Com a transformação do texto discursivo presente 
nos questionários em categorias estruturadas pas-
sou-se à geração das freqüências simples,como 
as apresentadas na Tabela 1. Dentre as tais fre-
qüências nota-se a importância dada às dificulda-
des ligadas à contratação de novos quadros, na 

dotação orçamentária e no aprimoramento técnico 
dos colaboradores das instituições. Nos pontos 
fortes as categorias com maiores freqüências são 
aquelas relacionadas à experiência profissional dos 
técnicos, ao reconhecimento da opinião pública 
acerca dos serviços e produtos oferecidos pelas 
IPEs à sociedade e à massa crítica de dados e 
acervos reunidos ao longo do tempo. No que 
tange às ameaças verifica-se que as freqüências 
mais altas aparecem nas categorias de desconhe-
cimento dos entes públicos do papel e finalidade 
das IPES (em especial) e na descontinuidade ad-
ministrativa imposta pela mudança de governos e 
à presença no mercado de instituições dotadas de 
maior flexibilidade de produção. Por fim constata-
se como oportunidades, expressas nos números 
altos de freqüência das respectivas categorias, a 
demanda crescente por parte da sociedade civil de 
informações estatísticas de qualidade e ainda ao 
aprimoramento da cultura de gestão nos governos 
municipais e estaduais.

Além da análise das freqüências simples das cate-
gorias – o que em si já traz resultados interessantes 
- é possível relacionar as categorias entre si. O EZ-
TEXT tem como recurso exportar as freqüências para 
o EXCEL em formato de matriz, onde o dígito “1” 
equivale à presença da categoria e “0” a ausência. 
Com a matriz pode-se avançar na formulação de 
hipóteses para além da verificação das freqüências 
totais de cada categoria. Isso porque ao efetuar uma 
multiplicação dessa matriz pela sua matriz transpos-
ta é possível cruzar todas as categorias entre si. O 
resultado permite averiguar, por exemplo, a quanti-
dade de instituições que responderam ao mesmo 
tempo “fragilidades com a dotação orçamentária” 
e “oportunidades com a demanda crescente de in-
formações e estatísticas”. As relações que denotam 
força são organizadas de acordo com o número de 
frequências-cruzadas entre as duas categorias em 
questão. Em nosso caso foram escolhidas aquelas 
que alcançassem a marca de cinco frequências-
cruzadas para mais.
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Tabela 1 - Frequências das sete categorias mais presentes nos questionários

Seleção das categorias com maiores frequências (1)

Categoria Temática Frequência

Fragilidade

FDIFCON contratação de novos quadros 18

FORCAM na dotação orçamentária 17

FDIAPR aprimoramento técnico dos quadros 14

FTECNO defasagem de tecnologias utilizadas nas instituições 8

FDISINF disseminação das informações produzidas 7

FINOTEC acompanhamento da constante  inovação tecnológica 7

FQUETEC questões técnicas não adequadas na produção dos dados 6

Ponto forte

PEXPTEC experiência profissional dos técnicos 9

PRECSOC reconhecimento pela sociedade civil 8

PQUAACE importante acervo de informações (incluindo séries históricas) 7

PQUAINF qualidade das informações produzidas 6

PCOMPRO comprometimento na produção dos dados estatísticos 5

PPARCEX parcerias externas 5

PAQETEC aquisição de equipamentos e tecnologias 4

Ameaça

ADESCO desconhecimento dos entes públicos sobre a importância das IPE’s 10

ADEADM descontinuidade administrativa 7

AINSTI instituições dotadas de  maior flexibilidade de produção 7

AATRIB confusão de atribuições 6

AEXTIN extinção ou abandono das IPE’s por parte da Administração Pública 2

ALEGIS legislação estatística defasada 2

AQUASEC não-recomposição dos quadros técnicos das diversas secretarias (clientes) 1

Oportunidade

ODECRESC demanda crescente de informações e estatísticas 15

OAPRCUL aprimoramento da cultura de gestão nos governos estaduais e prefeituras 11

OPARAN parcerias entre as IPE’s e a ANIPES 5

ONOVTEC emprego de novas tecnologias de manipulação de dados 4

OPARCE parcerias entre as IPE’s e IBGE/ENCE 4

OCADAST disponibilização de cadastros e registros de programas públicos 2

OPAROUT parcerias com universidades e centros de pesquisa 2
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Assim, as relações puderam ser enquadradas 
em “de fraca para média intensidade” quando as 
freqüências-cruzadas ficaram entre 5 e 7 (verde); 
“de média para relevante intensidade” com as 
freqüências-cruzadas entre 8 e 11 (amarelo); e fi-
nalmente “de relevante para forte intensidade” com 
as freqüências-cruzadas entre 12 e 15 (vermelho). 
Como se pode verificar na figura 4 em 13 questio-
nários houve menção simultânea de FDIFCON e 
FDIAPR (isto é, “fragilidade na contratação de qua-
dros” e “fragilidade com o aprimoramento técnico 
dos quadros”), configurando-se uma relação de 
forte intensidade essas categorias. 

Com base nessa matriz de relacionamentos passou-
se à construção de mapas cognitivos. O objetivo foi 
o de permitir que as várias categorias fossem organi-
zadas e ilustradas de tal maneira que se pudessem 
enxergar com clareza as várias relações em jogo. O 
mapa cognitivo permite sair das relações bivariadas 
e enxergar tendências mais complexas, que não 

seriam percebidas com um simples levantamento 
de frequências simples ou frequências-cruzadas. 
O método do mapa cognitivo possibilita rastrear 
(através das categorias) os nexos que, num discurso 
não-estruturado, relacionam vários assuntos, muitos 
dos quais até mesmo contraditórios. Como se sabe, 
os consensos ditos pelos dados são importantes, 
mas muitas vezes as contradições podem apontar 
hipóteses interessantes. Evidentemente, o mapa 
cognitivo não é utilizado apenas para descobrir con-
sensos e dissensos do discurso estruturado, mas, 
sobretudo, para mapear o universo das idéias das 
quais, como no Planejamento Estratégico ANIPES, 
procuram auxiliar na conduta e tomada de deci-
sões no cotidiano das IPEs. Os mapas permitem 
reconstituir parte da riqueza do corpus discursivo, 
ao evidenciar relações latentes entre idéias e po-
sições emanadas nos discursos. Para construção 
dos mapas foram escolhidas as categorias que 
possuíam em primeiro lugar, as frequências simples 

Figura 4 - Matriz de frequências-cruzadas entre categorias
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mais altas. Depois se verificou o comportamento de 
tais categorias em relação às outras através das 
frequências-cruzadas. 

O mapa cognitivo 1 sistematiza uma forte regula-
ridade dos questionários respondidos acerca de 
um Paradoxo Existencial das IPEs:  em que pesem 
a valorização crescente da informação estatística 
pela sociedade, o aprimoramento da cultura de 
gestão por resultados na administração pública e o 
reconhecimento das IPEs pelas sociedade civil, as 
instituições continuam sem resolver um problema 
fundamental – a dotação orçamentária – que, em 
círculo vicioso,  traz problemas para contratação e 
aprimoramento dos quadros técnicos. 

O mapa 2 – Círculo vicioso das dificuldades – dá visi-
bilidade aos efeitos diretos e indiretos da fragilidade 
orçamentária das instituições, em termos de seus 
desdobramentos em termos de desmotivação dos 
técnicos, qualificação dos mesmos e defasagem 
tecnológica.  

O mapa 3 – As Ameaças do Macro-Ambiente Insti-
tucional-, por sua vez, sistematiza a idéia subjacente 
dos registros nos questionários de que o problema 
orçamentário é conseqüência, na realidade, do des-
conhecimento sobre as atividades e papel das IPEs 
por parte de setores importante do governo, questão 
agravada pela descontinuidade administrativa das 
Secretaria de Planejamento e em outras esferas 
do executivo. A presença cada vez mais freqüente 
de instituições com perfil mais flexível de gestão e 
contratação de pessoal – fundações universitárias 
e centros de pesquisa – também é citado como 
um fator desafiador pelas IPEs, pelo fato dessas 

organizações estarem recebendo as “encomendas” 
de pesquisas, estudos e levantamentos estatísticos 
para orientar a formulação de políticas e programas 
no setor público.

Por fim, o mapa 4 – Sinergia dos Pontos Fortes- 
traz um alento: afinal, a experiência dos técnicos, 
a qualidade das informações e o reconhecimento 
da sociedade são ativos importantes frente à cres-
cente demanda de informações da sociedade e 
dos governos. 

CONSIDERAÇõES FINAIS

Este texto procurou sistematizar os resultados do pri-
meiro levantamento para o Planejamento Estratégico 
da Anipes, valendo-se de uma técnica de análise 
estruturada de textos. Os resultados aqui aportados, 
ainda que não tragam algo absolutamente novo, que 
já não tenha sido discutidos em outras oportunida-
des e textos, conformam, contudo, um documento 
legitimado por parte significativa das IPEs filiadas. 
Nesse sentido, podem ser úteis para instrumenta-
lizar discursos e nortear ações nesse momento de 
transição de direção que várias instituições devem 
passar nesse final de 2010.  

Naturalmente, há que se complementar esse pri meiro 
levantamento com outros, que possam mapear os 
produtos existentes, as competências instaladas e 
propostas de projeto comum às IPEs, como uma das 
estratégias para fugir  ao círculo de dificuldades em 
que se encontram. Neste sentido, trazemos anexo ao 
texto, propostas de questionários complementares 
para continuidade desse processo (Questionário-
PE-2- Anexo III e Questionário PE-3 – Anexo IV).
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Mapa 1 - Paradoxo Existencial das IPEs 

Mapa 2 - O Círculo Vicioso das Dificuldades Orçamentárias 
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Mapa 3 - As Ameaças do Macro-Ambiente Institucional 

Mapa 4 - A Sinergia dos Pontos Fortes frente às Oportunidades
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ANEXO 1

Categorias da dimensão “FRAGILIDADES”

FDIFCON Fragilidade na contratação de novos quadros

FORCAM Fragilidade na dotação orçamentária

FDIAPR Fragilidade no aprimoramento técnico dos quadros

FTECNO Fragilidade na defasagem de tecnologias utilizadas nas instituições

FDISINF Fragilidade na disseminação das informações produzidas

FINOTEC Fragilidade no acompanhamento da constante  inovação tecnológica

FQUETEC Fragilidade em questões técnicas não adequadas na produção dos dados

FAAITEC Fragilidade com a autonomia administrativa e independência técnico-científica

FDESMOT Fragilidade com a desmotivação de técnicos e colaboradores

FDIACLI Fragilidade no diálogo com clientes

FDIFPAR Fragilidade com a presença de barreiras para parcerias externas (nacional e internacional)

FGESPT Fragilidade com o conflito entre aspectos políticos e técnicos

FAUDISC Fragilidade com a ausência de discurso coeso e consistente frente às ameaças externas

FESPINA Fragilidade com espaço físico inadequado

FESTPOL Fragilidade com a incapacidade das IPE’s em demonstrar a interação entre estatísticas e políticas públicas

FRESIST Fragilidade com a resistência à mudança

FRESTEC Fragilidade com a resistência ao uso da informática / novas tecnologias

FDESPRO Fragilidade com o desconhecimento do uso do produto final pelos clientes

FIBIPEA Fragilidade com a permanência da centralidade do IBGE e IPEA como referências

FSPRES Fragilidade com a piora dos serviços prestados

Categorias da dimensão “PONTOS FORTES”

PEXPTEC ponto forte com a experiência profissional dos técnicos 

PRECSOC ponto forte com o reconhecimento pela sociedade civil

PQUAACE ponto forte com o importante acervo de informações (incluindo séries históricas)

PQUAINF ponto forte com a qualidade das informações produzidas

PCOMPRO ponto forte com o comprometimento na produção dos dados estatísticos

PPARCEX ponto forte com as parcerias externas

PAQETEC ponto forte com a aquisição de equipamentos e tecnologias

PHISTOR ponto forte com a tradição e história das instituições
(continua)
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ANEXO 1 (cont.)

Categorias da dimensão “PONTOS FORTES”

PAPRANI ponto forte com a valorização e aprofundamento da ANIPES

PADEORC ponto forte com a adequação orçamentária

PAPRTEC ponto forte com o aprimoramento do corpo técnico

PEQMUL ponto forte com a equipe dotada de visão multidisciplinar

PGRATUI ponto forte com as IPE’s fornecendo informações gratuitas aos cidadãos

PAGEESP ponto forte com as IPE’s como agências especializadas

PBIBLIO ponto forte com a existência na instituição de biblioteca especializada

PRECON ponto forte com a realização de concurso público

PRELPOD ponto forte com as relações de poder democráticas dentro da instituição

PTRACOL ponto forte com trabalhos coletivos dentro da instituição

PTRECUR ponto forte com o apoio e incentivo internos para treinamentos e cursos

Categorias da dimensão “AMEAÇAS”

ADESCO ameaça com o desconhecimento dos entes públicos sobre a importância das IPE’s

ADEADM ameaça com a descontinuidade administrativa

AINSTI ameaça com instituições dotadas de  maior flexibilidade de produção (fundações universitárias, 

centros de estudo,etc.)

AATRIB ameaça com a confusão de atribuições

AEXTIN ameaça com a extinção ou abandono das IPE’s por parte da Administração Pública

ALEGIS ameaça com a legislação estatística defasada

AQUASEC ameaça com a não-recomposição dos quadros técnicos das diversas secretarias (clientes)

Categorias da dimensão “OPORTUNIDADES”

ODECRESC oportunidade com a demanda crescente de informações e estatísticas

OAPRCUL oportunidade com o aprimoramento da cultura de gestão nos governos estaduais e prefeituras

OPARAN oportunidade com parcerias entre as IPE’s e a ANIPES

ONOVTEC oportunidade com o emprego de novas tecnologias de manipulação de dados

OPARCE oportunidade com parcerias entre as IPE’s e IBGE/ENCE

OCADAST oportunidade com a disponibilização de cadastros e registros de programas públicos

OPAROUT oportunidade nas parcerias com universidades e centros de pesquisa

OPESQIB oportunidade com a produção de novas pesquisas com maior detalhamento espacial pelo IBGE

OREDCUS oportunidade com a redução de custos na adoção de novas tecnologias

OUNIDAD oportunidade com a uniformização da produção, análise e disseminação dos dados

OAMBI oportunidade com os investimentos em pesquisa ambiental

ODESCBR oportunidade com a aceleração e descentralização do desenvolvimento do País

OESTMUN oportunidade com a ausência de estatísticas realizadas pelos municípios

OFORUM oportunidade com a construção de fórum de governadores e secretários de planejamento

OINSNAC oportunidade com o fortalecimento das IPE’s através de instituição nacional
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ANEXO 2

LevantaMento Para subsidiar ao PLanejaMento estratégico das 
instituições de PLanejaMento, Pesquisa e estatística

APRESENTAÇÃO

Com a finalidade de levantar subsídios para o deba-
te sobre o planejamento estratégico das Instituições 
de Planejamento, Pesquisa e Estatística (IPEs), em 
reunião a ser promovida pela Anipes no dia 08 de 
julho de 2010, em São Paulo, estamos encaminhan-
do o presente questionário para preenchimento por 
dirigentes e técnicos dessas instituições, além de 
outros pesquisadores interessados na questão. 

Ressaltamos a importância das respostas às ques-
tões abaixo, a fim de que possamos identificar 
conjuntamente os pontos fortes, as fragilidades, as 
oportunidades e os desafios de nossas instituições, 

nesse momento de finalização de um ciclo de ges-
tão. Trata-se de um primeiro passo para a elabora-
ção de um Plano Estratégico específico que cada 
instituição- e a Anipes- poderá vir a desenvolver, se-
guindo as etapas clássicas preconizadas nesse tipo 
de atividade, como ilustrado no diagrama abaixo.   

Para preparar adequadamente a reunião, pedimos 
que o questionário seja devolvido ao e-mail anipes@
seade.gov.br até o dia 06 de julho.

Não é necessário identificar a autoria do(s) 
respondente(s). Não haverá qualquer tabulação de 
resultados segundo qualquer recorte geográfico, 
natureza institucional ou outro eixo analítico. 

E T A P A S  D O  P L A N E J A M E N T O  ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL

C O N S T R U Ç Ã O  D A S  
PREMISSAS 

E S C O L H A S  E S T R A T É G I C A S  

D E T A L H A M E N T O  D A  
E S T R A T É G I A  

I M P L E M E N T A Ç Ã O  T Á T I C A -
O P E R A C I O N A L  

Plano Estratégico é um
conceito

multidimensi onal que
confere unid ade,

direção e propósito a
uma org anização.

Onde
Estamos

- A -
Presente

Aonde
epretendemos

chegar

- B -
Futuro

A melhor maneira de
evoluir de “A” para “B”

Plano
Estratégico

Aná l is e  Ambien t e  I nt er no  e  Ext er no   
                     
Ma t r i z  FOFA Opor tun idades  Ameaças  
F o r ç a s    

F rag i l i d a de s    

C O N S T R U Ç Ã O  D A S  PREMISSAS 
 
D e fi n i ç ã o  d a  m i s s ã o  

V i s ã o  d e  F u t u r o  

Fonte: Macroplan. Introdução ao Planejamento Estratégico Institucional. Enap, Brasília, 2002.
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1.  Analisando criticamente nossas instituições, quais as principais FRAGILIDADES E DIFICULDADES INTERNAS, 

vivenciadas nos últimos 10 anos, com relação às atividades de: produção, análise, disseminação de dados, informações 

e aos recursos disponíveis (orçamento, recursos humanos, técnicas de pesquisa e análise, recursos de informática e 

tecnológicos)?

2.  Que características, recursos e aspectos você considera como PONTOS FORTES atualmente em nossas instituições?

3. Considerando o ambiente político-institucional, as normas legais, outras instituições de pesquisa, as  mudanças 

técnicas e tecnológicas em curso no mundo contemporâneo e o contexto em que operam as IPES  e as, quais são as 

principais DIFICULDADES,  AMEAÇAS E DESAFIOS a serem enfrentados pelas IPES nos próximos 10 anos?

4. Quais as principais tendências e fatores político-institucionais, técnicos e tecnológicos que podem criar condições favoráveis e 

oportunidades para nossas instituições?
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Seguindo as atividades previstas para o Planejamento Estratégico de nossa associação, estamos 
encaminhando esse novo questionário para preenchimento de propostas de desenvolvimento 
de produto institucional da Anipes e de outros projetos a serem realizados em rede com nossos 
filiados. 

A participação de sua instituição, devolvendo-o até 10 de setembro, é muito importante para 
que possamos ter subsídios para avançar na discussão sobre as estratégias de consolidação 
de nossas parcerias em rede e fortalecimento de nossas instituições. 

 

ANIPES, agosto de 2010.  

       

1. Identificação 

    Instituição proponente: 

2. Pequeno Histórico da instituição, motivos de sua fundação, sua origem, lei de fundação, principais 
áreas de pesquisa etc, para divulgação institucional dos filiados no nosso site www.anipes.org.br .(de 10 
a 20 linhas).

3. Propostas de Projetos para desenvolvimento em rede com outras instituições filiadas. Faça uma apre-
sentação breve, de 10 a 20 linhas, especificando título provisório, objetivos, principais etapas, duração 
das mesmas e eventuais possibilidades de financiamento e parcerias institucionais.

ANEXO 3

2º LevantaMento Para subsidiar o PLanejaMento estratégico da aniPes
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Seguindo as atividades previstas para o Planejamento Estratégico de nossa associação, estamos 
encaminhando esse novo questionário para preenchimento de informações mais específicas 
sobre sua instituição. Esse levantamento complementa os anteriores e permitirá a elaboração de 
um diagnóstico mais completo acerca das pesquisas e produtos de nossas instituições.

A participação de sua instituição, devolvendo-o até XXX, é muito importante para que possamos 
ter subsídios para avançar na discussão sobre as estratégias de consolidação de nossas parce-
rias em rede e fortalecimento de nossas instituições.   

        

 

ANIPES, XXX de 2010.  

        

1. Informações institucionais 

Natureza jurídica 
do Instituto/órgão 
filiado à ANIPES

Esfera de governo Grande Região

Total de funcionários 
envolvidos no Insti-

tuto, realizando ativi-
dades de produção/ 

disseminação e 
estatísticas

Ano de criação ou 
estruturação do 

órgão ou Instituto

Fundação Federal Norte até 15 antes de 
1970

Autarquia Estadual Nordeste de 16 a 30 de 1971-
80

Depto/Divisão 
lig. Sec.
Planejamento

Municipal Sudeste de 31 a 70 de 1981-
90

Não Gov Sul De 71 a 150 de 1991 a 
2000

Não 
Governamental

Centro-
Oeste

151 ou mais a partir de 
2001

2.  Organização do Sistema Estatístico no Estado ou Município 

     2.1. Há leis, decretos do Poder Executivo ou artigo na Constituição estadual/Lei Orgânica Municipal, que: 

ANEXO 4

3º LevantaMento Para subsidiar o PLanejaMento estratégico da aniPes
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Item Sim Não Observações

1 Definam as atribuições do Instituto ou órgão com relação à produção e 
disseminação das informações estatísticas no estado/município?

2 Atribuam ao Instituto ou órgão o papel de coordenador das estatísticas 
estaduais/municipais, garantindo-lhe acesso a dados produzidos nas 
demais instâncias de governo?

3 Atribuam ao Instituto ou órgão a responsabilidade pela padronização de 
nomenclaturas, classificações estatísticas ou regionalizações territoriais 
empregadas no estado/município ?

4 Especifiquem formas de cooperação entre secretarias de governo na 
produção e compilação das estatísticas?

5 Estabeleçam obrigatoriedade de prefeituras/sub-prefeituras no fornecimento 
de informações ? 

6 Estabeleçam obrigatoriedade de concessionárias de serviços públicos no 
fornecimento de dados de suas operações ?

7 Atribuam ao Instituto ou órgão o papel de coordenador do sistema 
cartográfico estadual /municipal

2.2  Há outros institutos, órgãos ou departamentos no mesmo nível de governo (estado/município) que 
produzam informações de natureza estatística, cuja produção não seja compilada/disseminada por sua 
instituição ?

Não  
Sim

Em que áreas (saúde, educação, meio ambiente, meteorologia,segurança pública,  tráfego etc):  

2.3. A instituição participa de atividades institucionais e projetos com IBGE?

Não  
Sim

Citar projetos :  

2.4 O Instituto/órgão recebeu nos últimos 4 anos apoio financeiro de agências de fomento em C&T, or-
ganismos internacionais, Rede Ipea, para desenvolver seus estudos e pesquisas ?    

Não, nenhum recurso significativo

Sim.  
Especifique: FAP C&T Banco Mundial Agencias Nações 

Unidas Rede IPEA

Outras. Quais?
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2.5 Instituto/órgão tem projetos de cooperação técnica com Universidades ou outras instituições de 
pesquisa? Em que áreas ?   

Não tem cooperação regular com outras instituições

Sim.  Especifique:

2.6 Relacione as principais pesquisas de campo – de emprego, preços, sondagens com empresas etc 
-  sistemas de dados e indicadores, Indicadores Sintéticos, publicações e outros produtos informacionais 
produzidos nos últimos quatro anos pela instituição

Denominação Breve descrição de suas finalidades e características Ano de 
início

Suporte de 
disseminação 
(Web, Cd-Rom, 
papel etc)

3. Organização do Sistema Cartográfico no Estado ou Município 

3.1 A instituição coordena o Sistema Cartográfico Estadual ou Municipal?

Não  
Sim

Citar a legislação que confere esta atribuição:  

3.2 A instituição integra a Comissão Nacional de Cartografia � CONCAR/IBGE?

Não  
Sim

Citar a forma de integração:



140

Experiências
Bolet im Estat íst icas  Públ icas  •  n .  6  •  Sa lvador,  novembro 2010

3.3 Especifique a produção cartográfica da instituição (Ortofocartas, Ortofocartas com altimetria, Cartas 
Altimetricas, Cartas Planimetricas etc.)

Cartografia 
Existente

Escala
Sistema de 
Referência

Projeção 
Cartográfica

Ano 
Produção/ 
Aquisição

Área 
Mapeada

Formato Extensão

3.4. Há outros institutos, órgãos ou departamentos no mesmo nível de governo (estado/município) que 
produzam cartografia, cuja produção não seja compilada/disseminada por sua instituição ?

Não  
Sim

Em que áreas (saúde, educação, meio ambiente, meteorologia, tráfego etc):  

4. Estrutura Organizacional e Recursos Humanos

4.1 O instituto/órgão tem unidades de coleta, tratamento ou análise em outros municípios do Estado, além 
daquele localizado na capital ?

Não Sim. Em quantos?: 

4.2  A Instituição está instalada em prédio ou local específico, com separação física claramente definida 
de outros órgãos de governo? 

Não Sim

4.3 Qual a estimativa de espaço físico total disponível para a Instituição ?

Quantos m2 dispõe a instituição ?        

                                    

4.4 Em que ano foi realizado o último concurso público para ingresso no Instituto/órgão?  
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4.5 Com relação a política de recursos humanos, a Instituição tem:

Item Sim Não Observações

1 Plano de carreira regulamentado, especificando cargos e requisitos de 
progressão funcional ?

2 Programa anual de treinamento, que identifique necessidades de formação 
e arque com despesas dos funcionários?

3 Normas que incentivem ou facilitem a formação em nível superior e pós-
graduação ? 

4.5 Relacione o total de funcionários existentes atualmente na instituição (inclusive os de serviços terceirizados 
de limpeza e outras atividades) segundo forma de contratação e área de atividade funcional predominante: 

Forma de contratação Total Atividade funcional 
predominante Total

Bolsa de estudos Direção/Coordenação

Bolsa de Estagiário Prodsução de dados, tabelas

Contrato de prestação de serviços Análise/estudos quantitativos

Funcionários terceirizados Análise socioeconômica e 
relacionadas

Funcionários estatutários Disseminação de Informações/
Imprensa

Funcionários  CLT Informática

Contrato de  consultores especializados Área administrativa/secretárias

Outras formas Demais atividades (Limpeza etc)

Total de funcionários Total de funcionários

5. Comentários adicionais, críticas e sugestões: 
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Comunicações de Pesquisas

As estatísticas como 
objeto de estudo1

Nelson de Castro Senra
Doutor em Ciência da Informação. Pesquisador e professor 
no IBGE, Rio de Janeiro, Brasil.

Hernán González Bollo 
Doutor em Sociologia. Pesquisador CONICET, Instituto de 
Estudios Histórico-Sociales, Tandil, Argentina.

 De 12 a 15 de novembro de 2010, a “So-
ciedade Brasileira de História da Ciência” (SBHC)2, 
fundada na cidade de São Paulo em 1983, estará 
promovendo seu 12º Seminário Nacional de História 
da Ciência e da Tecnologia, na cidade de Salvador, 
nas dependências da Universidade Federal da 
Bahia. Junto, tendo por objetivo precípuo a reativa-
ção da “Sociedade Latino-Americana de História da 
Ciência e da Tecnologia”, estará sendo realizado 
seu 7º Congresso. 

Pois este ano, pela primeira vez, haverá um simpósio 
focalizando as estatísticas como objeto de estudo, 
e não como meio de análise: “As instituições esta-
tísticas oficiais: conceitos, medições, comunidades 
profissionais e a criação de políticas públicas”. Foi 
uma idéia de Nelson de Castro Senra, que logo re-
cebeu aceitação entusiástica de Hernán González 
Bollo, quando, então, ambos passaram a trabalhar 

1  Resumos dos estudos inscritos no simpósio “As instituições esta-
tísticas oficiais: conceitos, medições, comunidades profissionais e 
a criação de políticas públicas”, na reunião anual da SBHC – So-
ciedade Brasileira de História da Ciência, em Salvador, de 12 a 15 
de novembro de 2010. Quando este Boletim estiver circulando, o 
referido simpósio já terá sido realizado. Contudo, este texto está 
sendo escrito, em setembro / outubro, antes de sua realização, 
razão porque o aponta como ação futura. 

2   Vale realçar que a SBHC é filiada à “International Union of History 
and Philosophy of Science – Division of History of Science anda 
Technology” (IUHPS / DHST).

em colaboração, elaborando a proposta enviada à 
SBHC, como segue:

Alargando o interesse consagrado pelas esta-
tísticas como meio de análise (formulação de 
políticas públicas, de avaliação de hipóteses de 
trabalho, etc.), as três últimas décadas assistiram 
a uma crescente valorização das estatísticas 
como objeto de estudo, atraindo a atenção de 
estudiosos com diferentes formações. Pois este 
simpósio procurará aprofundar esta tendência, 
promovendo uma aproximação de pesquisa-
dores – voltados à história política e social e à 
sociologia da ciência –, ainda dispersos no Brasil 
e nas Américas, para, juntos, com seus estudos, 
estabelecerem estratégias comuns de ação 

Entendam-se as estatísticas como mensurações 
convencionadas, ou seja, como sendo constru-
ções. Mas, não se vê o que se quer ver, e sim 
o que se pode ver, de acordo com os métodos 
/ técnicas de pesquisa e os discursos sociais 
dominantes em cada período histórico. Elas 
são imagens objetivas de “mundos” distantes 
e ausentes, fazendo-os próximos e presentes, 
portanto, conhecidos e, por isso, pensáveis e go-
vernáveis (expressam a população, a sociedade 
e a economia num território). Elas são formas de 
saber (tecnologia de distância) e fonte de poder 
(tecnologia de governo), e são formadoras dos 
espaços de gestão dos coletivos sociais (tecno-
logia de subjetivação). 

Sob essa visão, pode-se debater (1) as tradi-
ções nacionais nos sistemas estatísticos; (2) a 
conformação de uma mentalidade estatística 
na sociedade; (3) a gradual formação das insti-
tuições estatísticas no âmbito dos Estados (das 
agências de controle aos modernos centros de 
pesquisa plenamente autonomizados), em seus 
vínculos políticos, científicos (vários campos) e 
burocráticos; (4) a conformação de uma comuni-
dade de especialistas (com uma específica deon-
tologia), em somatório de diferentes formações; 
(6) a ulterior circulação das estatísticas, em suas 
aplicações acadêmicas, em seus usos na gestão 
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Comunicações de Pesquisas

pública, e em suas assimilações no imaginário 
social. Ademais, diversos enfoques temáticos 
serão possíveis: classificações (atividades, ocu-
pações, etc.), cadastros (pessoas, empresas, 
territoriais, etc.), conceitos (família, religião, raça 
/ cor, etc.), processos (censo e amostra; técnica 
e tecnologia; formas de registros), temas (mu-
nicípio e municipalismo, educação, pobreza, 
criminalidade e segurança pública, etc.).3 

Feito o envio da proposta, ela foi aprovada sem 
restrições. Assim, os até então autores, passaram 
à categoria de coordenadores, tratando de contatar 
pesquisadores em diferentes países, conclamando-
os à participação. A recepção foi excelente, e logo 
houve 23 (vinte e três) resumos inscritos (24 era o 
máximo aceitável), envolvendo 34 (trinta e quatro) 
renomados pesquisadores de cinco países: Argen-
tina, Brasil, Canadá, México e Uruguai. 

Em boa medida, essa ótima recepção prossegue 
trabalho anterior, iniciado em final de 2008, entre 
Hernán Otero, da Argentina, e Jean-Pierre Beaud, 
do Canadá, de um lado, e, de outro, entre Nelson de 
Castro Senra, do Brasil, e Claudia Daniel, da Argen-

3   Na ocasião, Hernán González Bollo fez uma síntese 
dessa proposta em espanhol, como segue: “Las tres 
últimas décadas asistieron a una creciente atención 
de las estadísticas y censos como objeto de estudio 
entre investigadores de diferentes formaciones 
académicas (Sociología de la ciencia, Historia 
intelectual, política y social). Este Simposio procura 
profundizar esta tendencia entre investigadores 
de Brasil, América Latina y América anglosajona 
para, juntos, establecer estrategias comunes de 
indagación continental sobre una actividad, a la vez, 
científica y burocrática. Sin agotar las alternativas 
posibles, proponemos un diálogo sobre: a) la 
formación, consolidación y expansión de los sistemas 
estadísticos; b) la conformación de comunidades 
científicas y de redes internacionales de expertos; c) 
el análisis de la recepción, adaptación y/o producción 
de conceptos, nomenclaturas y técnicas estadístico-
censales; d) impacto de las mediciones oficiales 
en los imaginarios sociales y en la formulación de 
políticas públicas.” 

tina. Daí, em junho de 2009, promoveu-se em con-
junto dois eventos, ambos intitulados “As estatísticas 
latino-americanas em perspectiva histórica”, a saber: 
uma sessão da “Latin American Studies Association” 
(LASA), na reunião havida no Rio de Janeiro; e um 
dia inteiro de debates havidos no “Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística” (IBGE). Desses eventos 
resultou a publicação, editada pelo IBGE em 2010, 
“Estatísticas nas Américas. Por uma agenda de es-
tudos históricos comparados”. Foi organizada por 
Nelson de Castro Senra e por Alexandre de Paiva 
Rio Camargo, que também fizeram sua introdução, 
cujo início, por sua atualidade, merece reprodução, 
como segue:

Nas três últimas décadas, mundo afora, as esta-
tísticas se tornaram objeto de estudo, atraindo a 
atenção de pesquisadores das mais diversas for-
mações: demografia, economia, história, filosofia, 
saúde coletiva, sociologia, antropologia, ciência 
política, ciência da informação, entre outras. 
Foi algo novo, já que o comum era tomar-se as 
estatísticas como meio de análise, servindo-se 
delas para a formulação, o acompanhamento e 
a avaliação de políticas públicas, para amparar 
decisões no mundo dos negócios, bem assim, 
os interesses dos acadêmicos, na elaboração de 
hipóteses de trabalho, validando-as ou negando-
as, dessa forma, confirmando ou refutando os 
postulados científicos. Nessas ocasiões, todo 
usuário ou estudioso cuidadoso, debruça-se 
sobre as metodologias das pesquisas geradoras 
daquelas estatísticas, de modo a verificar suas 
fronteiras de realizações, fazendo emergir suas 
limitações e potencialidades. Então, em meio a 
essa situação dominante, tomar as estatísticas 
como objeto de estudo, vendo-as em suas inti-
midades, e nas intimidades das instituições que 
detêm ou disputam o monopólio de sua produ-
ção e análise, foi algo de fato novo. Trata-se de 
um novo recorte epistemológico, que avança 
na construção social de um conhecimento, o 
conhecimento de como as sociedades quise-
ram se ver, e de como, no amparo das ciências 
e das técnicas, puderam se ver pelos números 
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e agregações estatísticas. Desses estudos, não 
raro, emergem melhores apreensões das histó-
rias nacionais, quando não mesmo completas 
revisões delas, com novos enfoques e aportes 
historiográficos.

Falar no estudo das estatísticas significa falar do 
estudo das trajetórias das instituições estatísticas, 
das tradições nacionais dos sistemas de classifi-
cação e mensuração, da cultura científica de um 
grupo distinto de profissionais, sem esquecer a 
utilização social das estatísticas como exercício 
ou contestação das formas de dominação. Uma 
perspectiva analítica desta ordem implica dis-
cutir as razões de terem sido feitas e os modos 
como foram feitas e apropriadas as estatísticas, 
seguindo uma extensa gama de contribuições 
teóricas, que buscam desnaturalizar conceitos 
e categorias de percepção da realidade, para 
ampliar a compreensão sobre a racionalidade 
dos processos científicos. Imbuídos deste fim, 
diversos estudos pioneiros sobre as estatísticas 
fizeram uso de diferentes referências teóricas, tais 
como a arqueologia do saber de Michel Foucault, 
o mercado de bens simbólicos de Pierre Bourdieu 
e a etnografia da ciência de Bruno Latour.  Auto-
res como Alain Desrosiéres, Theodore Porter, Ian 
Hacking, Nikolas Rose, Donald Mackenzie, Ste-
phen Stigler, Joseph Duncan, Margo Anderson, 
entre outros são referências obrigatórias nessas 
contribuições. Em tais iniciativas, é comum haver 
foco na análise histórica (nem sempre, vale frisar, 
feita por historiadores de formação, com seus 
métodos próprios).

 Como seja, esses diferentes enfoques, essas 
distintas formas de ver, apreender e resolver 
problemas, pedem, exigem mesmo, diálogo, de 
modo a serem ampliados em significação; se 
isso é fato num mesmo país, configurando uma 
comunidade de interesses, formulando redes 
sociais de pesquisadores, mais ainda o será entre 
países. E promover estudos entre países, fazendo 
enfoques comparados, é algo de valor, bastante 
tentador; por eles, evitam-se os anacronismos, 
ampliam-se os horizontes, ganha-se densidade 

na compreensão dos casos particulares. Do 
mesmo modo, assumem contornos mais nítidos 
as temporalidades específicas de cada Estado, 
de cada sociedade, bem assim as influências 
mútuas entre os países de uma mesma região. 
Estudos nacionais e estudos regionais precisam 
ser estimulados e viabilizados. Sem dúvida, um 
desafio a ser enfrentado. Não é tarefa fácil tran-
sitar nesses espaços, até mesmo nos espaços 
nacionais. Contudo, ao contrário do que parece 
à primeira vista, superar as fronteiras, em lugar 
de ser uma dispersão de esforços, pode bem 
ser um fator de estímulo e de fortalecimento aos 
estudos nacionais, contribuindo na conformação 
de um campo de pesquisa sólido e consistente. 

Nos países americanos, infelizmente, não há tais 
estudos, sejam os nacionais, sejam os regionais, 
na abundância que já se encontra em outros 
países, em especial os europeus. Não obstan-
te, há estudos valiosos, feitos por estudiosos 
extremamente competentes. Em cada país, as 
comunidades de especialistas, voltadas a esses 
estudos, ora são sólidas, e unidas, ora são dis-
persas, e pouco falam entre si; mas, em geral, 
são pequenas, ainda em formação. A razão disso, 
de fundo histórico, por certo estará revelada nas 
pesquisas históricas, mostrando, a cada tempo, 
os modos de ver as estatísticas e os modos de 
ver o Estado e a sociedade através das estatís-
ticas, entendidas como instrumento cognitivo e 
administrativo.

Há estudos em vários espaços, cada um mar-
cando um olhar específico sobre as estatísticas: 
universidades, centros acadêmicos e institutos 
nacionais de estatística. Os casos predominan-
tes, todavia, são os de iniciativa acadêmica, 
contando algumas vezes com o apoio das insti-
tuições estatísticas, ora com recursos, ora com 
estímulos intelectuais, ora com recuperação de 
acervos documentais, facilitando o acesso aos 
estudiosos. Esses espaços, isolados ou em par-
ceria, terão agendas próprias de pesquisas, que, 
ainda assim, embora reflitam interesses específi-
cos, muito ganham se houver diálogos, francos 
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e abertos, com disposição de colaboração, seja 
no âmbito nacional, seja no regional.

 Pois é nesse contexto que o simpósio foi 
pensado e proposto, e, a nosso juízo, foi por essas 
razões mesmas, expostas nessa introdução, que 
recebeu tão boa recepção, abrindo uma perspectiva 
animadora4, a ponto de levar Jean-Pierre Beaud, 
do Canadá, a sugerir duas discussões paralelas 
em Salvador: 1) “Je me demande s’il ne serait pas 
souhaitable de profiter de l’occasion (le symposium 
de Salvador) pour mettre sur pied une association qui 
fédérerait les actions de tous ces collègues: pourquoi 
pas une “Association des Amériques pour l’histoire de 
la statistique et du calcul des probabilités” ou quel-
que chose du genre?” (em email de 05 de agosto); 
2) “Dans un autre ordre d’idées, il faudrait peut-être 
aussi réfléchir (lorsque nous serons réunis à Salvador) 
à la création d’un bulletin ou journal électronique qui 
accueillerait des travaux sur l’histoire de la statistique 
et du calcul des probabilités dans les Amériques” 
(em email de 20 de agosto).5

 Enfim, antes de seguir adiante, apresentan-
do e comentando os resumos enviados ao simpósio, 
valerá registrar a proposta de realização de um mini-
curso, “Estatísticas Públicas: de fontes a objetos de 
pesquisa histórica”, feita por Alexandre de Paiva Rio 
Camargo, doutorando em Sociologia, pelo IESP / 
UERJ (antigo IUPERJ), e por Claudia Daniel, doutora 
em Sociologia, pela Universidade de Buenos Aires, 
com o seguinte conteúdo:

O presente mini-curso tem por objetivo apresen-
tar as potencialidades das estatísticas públicas 

4   No momento em que escrevemos este texto, temos a excelente 
perspectiva de virmos a editar os textos completos do simpósio 
num número especial da série “Estudos e Pesquisas”, da “Supe-
rintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia” (SEI / 
BA), por visão especial de seu Diretor-Geral, José Geraldo Reis, 
contatado, a nosso pedido, por não o conhecermos pessoalmen-
te, por César Vaz de Carvalho Júnior.

5   Nas próximas semanas um “Grupo de Pesquisa do CNPq” será 
oferecido à comunidade de pesquisadores, sob o título (ainda 
provisório) de “Núcleo de Estudos Históricos e Sociais das Esta-
tísticas”. Terá Nelson de Castro Senra como líder, e será agregada 
à Escola Nacional de Ciências Estatísticas – ENCE / IBGE.

para a historiografia das relações entre Estado 
e sociedade, dedicando-se à análise das con-
dições históricas de produção e circulação do 
saber estatístico, com ênfase nos casos brasileiro 
e argentino. Pretende-se mostrar como as estatís-
ticas configuram um valioso meio de análise para 
a formulação das políticas publicas e hipóteses 
de pesquisa (por exemplo, na demografia his-
tórica, nos estudos sociais e na saúde pública), 
mas, sobretudo, avançar nesse entendimento 
para explicitar seu estatuto particular de objeto 
historiográfico. 

Nesta direção teórica, parte-se de uma literatura 
especializada que reivindica a especificidade das 
estatísticas públicas diante da reflexão sobre ou-
tras ciências. De um lado, o Estado demandante 
detém o monopólio de sua produção (fonte de 
legitimidade das estatísticas) e confere realidade 
normativa aos seus referenciais (números, índices 
e categorias estatísticas) que mediam o debate 
social, induzindo ao consenso os coletivos so-
ciais e fundamentando tecnicamente as decisões 
burocráticas. De outro lado, o processo de ela-
boração das categorias de classificação (sociais 
como “cor / raça” e “religião”, econômicas como 
“emprego” e “rendimento”) retrabalha substratos 
conceituais tomados de empréstimo às ciências e 
ao pensamento social (fonte de credibilidade das 
estatísticas), operando complexas traduções (no 
sentido latouriano) e cristalizando representações 
sobre o mundo circundante. 

Tomando as estatísticas públicas nas duas di-
mensões acima descritas, o mini-curso pretende 
pensar os usos sociais que nortearam a produção 
e a circulação deste saber, a partir da historici-
dade do Estado e da ação pública. Para tanto, 
serão abordadas algumas generalidades da 
história da estatística, especialmente no tocante 
à questão das grandes tradições nacionais, como 
a aritmética política inglesa (originada no século 
XVII), a estatística descritiva alemã (que remonta 
ao século XVIII) e o centralismo censitário francês 
(que se estabelece no século XIX). Pretende-se 
refletir sobre os impactos destas tradições na 
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moldagem das experiências de modernização 
estatística que se quer estudar, tanto nos Estados 
historicamente mais liberais (como o argentino) 
quanto nos mais centralizados e/ou autoritários 
(como o brasileiro). 

 Passemos, então, aos 23 (vinte e três) re-
sumos recebidos, que, para fins de exposição nos 
três dias de efetivo trabalho do simpósio, de 13 a 
15, foram assim agrupados, tentando ao máximo 
associar estudos afins, não sem o risco de termos 
cometido impropriedades, justificadas, contudo, 
pela exigência de partição em três dias; tivesse 
havido mais dias, por certo os grupos de textos 
poderiam ter sido diferentes, e os tempos de debate 
maiores. 

1º dia de exposição, 13, seis estudos que fo-
calizam diferentes temáticas, a saber: o texto 1 
(da Argentina) trata da criação de novos indica-
dores, tendo em vista melhor conhecer a pós-
graduação na Universidade de Córdoba, e nela 
bem atuar6; o texto 2 (da Argentina)  trata das es-
tratégias das instituições estatísticas nacionais 
para a produção de estatísticas harmonizadas 
(entre países)7; o texto 3 (do Uruguai) trata dos 
papéis mais e mais atribuídos aos sistemas de 
informação na gestão das políticas sociais de 
combate à pobreza; os textos 4 e 5 (do Brasil) 
tratam das estatísticas criminais (e afins) no 
Brasil, num enfoque informacional, e também 
social, a receberem crescente atenção (ao lon-
go do tempo), tanto dos órgãos oficiais, quanto 
dos ambientes acadêmicos; o texto 6 (do Brasil) 
trata da política pública de inclusão social dos 
estudantes baianos no ensino universitário.

6   Este texto apresenta relações com o texto 6, apresentado neste 
mesmo dia.

7   Este texto apresenta relações com os textos 21, 22 e 23, a serem 
expostos no terceiro dia.  

1. Sistema estadístico para el seguimiento de polí-
ticas de posgrado. Experiencias en la UNC; por 
Ana Baruzzi, Mónica Balzarini, Alicia Maccagno, 
Cristina Somazzi, Nicolás Esbry

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC), una 
de las más antiguas de Sudamérica, ha entregado 
más de 17.000 títulos de posgrado en los últimos 
200 años. Sin embargo, la formación de posgrado 
se activó significativamente a fines de la década de 
los noventa, a partir de la creación de la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
(CONEAU) y de aplicación de la Resolución Ministe-
rial 1168/97, que establece los estándares y criterios 
para carreras de posgrado. Existe actualmente una 
amplia oferta de más de 160 carreras,  para los 
niveles de Especialización, Maestría y Doctorado 
en todas las áreas disciplinares abarcando las cien-
cias básicas, humanas, sociales, aplicadas y de la 
salud. Los indicadores usuales para el seguimiento 
de las políticas de posgrado se han referido casi 
exclusivamente a las matriculas y a los egresos. 
La generación permanente de nuevas áreas del 
conocimiento, la interdisciplinariedad creciente, la 
importancia de la formación de recursos humanos, 
la estrecha vinculación entre la formación de pos-
grado del plantel docente y la investigación, son 
factores que nos han llevado a definir y determinar  
nuevos indicadores estadísticos que reúnen infor-
mación de posgrado. En este trabajo se presentan 
los resultados de este estudio estadístico, que son 
los que nos permitirán diseñar y monitorear nuevas 
acciones para mejorar las políticas y la formación 
de posgrado en la Universidad Nacional de Cór-
doba. Además de las matrículas y egresos por 
área disciplinar y tipo de carrera, consideraremos 
la expansión temporal y diversificación de la oferta 
académica en los últimos años, la relación entre 
la formación de grado y posgrado en las distintas 
áreas y niveles de posgrado. Se evalúa también la 
relación entre el nivel de posgrado de los docentes 
de la UNC, considerando dedicación y cargo,  y sus 
proyectos de investigación subsidiados por distintos 
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organismos de Ciencia y Técnica. A partir de esta 
investigación y de las nuevas acciones que surjan, 
se espera mejorar no sólo la calidad académica del 
posgrado, sino también potenciar la sinergia entre la 
formación de recursos humanos y el desarrollo de 
la investigación científico-técnica de la institución.

2. Reflexiones sobre la producción de datos sociode-
mográficos en la Argentina de los 2000; por Alicia 
Gómez; María Fernanda Olmo; Gladis Massé

Durante las últimas décadas se extendió ampliamen-
te la tendencia a nivel mundial que los Institutos de 
Estadísticas de los diferentes regiones del mundo 
establecieran estrategias comunes de producción 
de datos sociodemográficos siguiendo  al menos 
tres etapas. La primera consistió en la compatibili-
zación de datos para la producción de información 
comparable a nivel región. En la segunda se avanzó 
en la armonización y compatibilización de defini-
ciones y nomenclaturas  y en la tercera se logró 
la aplicación de relevamientos en forma conjunta. 
Argentina, como otros países latinoamericanos, 
participa en las actividades organizadas para tal 
fin, asumiendo compromisos que se suman a sus 
funciones internas específicas, generándose de 
este modo un producto “dato” complejo y difícil de 
aprehender por parte de los usuarios no especia-
lizados que tienden a no utilizarlo o bien a tomarlo 
como válido per se. Conocer la producción de los 
datos nacionales como constructora-construida 
de/por los imaginarios sociales resulta útil y perti-
nente. Esta propuesta tiene como objetivo realizar 
una síntesis sobre las características generales de 
producción de información de las fuentes de datos 
sociodemográficos de Argentina, que participa en 
organismos supranacionales (MERCOSUR, Comi-
sión de Estadísticas de las Américas, CEA y afines). 
Se consideraran el marco normativo jurídico legal 
vigente, las características del sistema estadístico 
nacional y la producción de información a través 

del análisis de estadísticas sobre condiciones de 
vida y medición de la pobreza con datos censales, 
en la década de los 2000. Estos aspectos se de-
sarrollarán atendiendo, entre otras características, 
a las relaciones con los usuarios gubernamentales 
y no gubernamentales, la aplicación de metodolo-
gías y procedimientos y la difusión e impacto de 
sus resultados. Se utilizarán fuentes bibliográficas 
y documentales sin pretensión de ser un análisis 
empírico exhaustivo, sino mas bien un aporte ba-
sado en la reflexión fundada en la experiencia de 
producción estadística y la investigación académica. 
Procura contribuir a la construcción, desarrollo y 
fortalecimiento “la estadística oficial”, herramienta 
fundamental para el conocimiento de la situación 
demográfica, económica y social de nuestros países 
y la democracia participativa.

3. Nuevas formas de vigilancia poblacional. El pa-
pel de los sistemas de información; por Laura 
Vecinday

La ponencia se propone analizar el creciente pa-
pel otorgado a los sistemas de información en la 
gestión de las políticas sociales de combate a la 
pobreza. Dicha tendencia se ha visto reforzada 
como consecuencia de las transformaciones y 
avances tecnológicos registrados en el campo de 
la informática. Asimismo, la incorporación de estas 
transformaciones tecnológicas en el campo de la 
protección social encuentra oportunidades ofreci-
das por la actual configuración socio-histórica de la 
modernidad, o más exactamente, de la denominada 
tardo-modernidad. La creciente tecnificación de los 
dispositivos de intervención sociopolítica permite 
la configuración de nuevas formas de gobierno y 
vigilancia poblacional. Sin embargo, estos dispo-
sitivos no sólo traen de nuevo la incorporación de 
los avances tecnológicos sino que se configuran 
en un contexto de fuerte individualización social en 
el que entender los “problemas sociales” en tanto 
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handicaps individuales o familiares se vuelve legíti-
mo. En ese sentido, comprender la tecnificación de 
los dispositivos de protección social no se reduce a 
listar las innovaciones y su incorporación a la gestión 
de lo social, sino que exige la comprensión de las 
condiciones socio-históricas y las racionalidades 
que posibilitaron tal incorporación, que imprimen 
una orientación y dotan de una materialidad concreta 
a cada dispositivo. La protección social asume for-
mas individualizadas configurando nuevas formas 
de gobierno y vigilancia poblacional en las que, en 
términos foucaultianos, se articulan las “tecnologías 
de seguridad”, en tanto modos de regular, objetivar 
y controlar la experiencia con apoyo en el cálculo 
estadístico y el trabajo experto, y las “tecnologías 
del yo” que permiten a los individuos operar sobre 
el automodelaje de sus comportamientos. La ne-
cesidad creciente de identificar, contar y clasificar 
a la población beneficiaria de las prestaciones 
asistenciales demuestra la consolidación de una 
modalidad de asistencia orientada por una raciona-
lidad técnico-burocrática de gestión. Respondiendo 
a este requerimiento, inscripto en la lógica de la 
individualización de la protección social, se ponen 
en juego instrumentos que permiten realizar estas 
operaciones con los beneficiarios de la asistencia 
mediante su incorporación en un campo documen-
tal. El trabajo se propone reflexionar acerca de estos 
tópicos, resumidamente señalados, a partir de la 
experiencia reciente en el campo de la protección 
social en el Uruguay.

4. Medindo o crime: uma análise da produção de 
estatísticas criminais no Brasil; por Herberth Santos

O Programa Nacional de Direitos Humanos, publi-
cado em 21 de dezembro de 2009, pela Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos da Presidência 
da República traz, entre suas diretrizes, a urgente 
necessidade de maior transparência e participa-
ção popular no sistema de segurança pública e 

justiça criminal do país e dá, dentre suas ações 
programáticas, grande destaque à necessidade 
de produção e divulgação trimestral de estatísticas 
criminais. Age-se, contudo, como se a produção de 
estatísticas criminais não passasse de uma simples 
constatação dos fatos. Este estudo, entretanto, 
assume uma visão diferenciada das estatísticas. 
Partindo da idéia de que a realidade é sempre 
conhecida por um processo de construção, não 
de constatação, admite-se a proposição de que 
as estatísticas,  embora sejam revertidas de um 
saber e sintaxe que se querem universais, são 
compostas a partir de disposições e categorias 
delineadas em situações históricas específicas, 
constituindo-se em parte estruturante de um labo-
rioso processo de construção social da “realidade”.  
Neste sentido, o objetivo deste estudo é revelar, 
a partir da história social da emergência do crime 
como um “problema social” e de sua categoriza-
ção no universo jurídico ou quase jurídico, qual é 
a origem da demanda por estatísticas criminais no 
Brasil, quais são as especificidades desta produção, 
quais são os maiores dilemas, controvérsias, limites 
e desafios desta produção.

5. Um objeto em movimento: medindo crime, vio-
lência e segurança pública no Brasil; por Renato 
Sérgio de Lima

Não existe no Brasil um canal de disseminação que 
consiga dar um retrato nacional das políticas de 
segurança pública e das polícias e, de igual modo, 
fazer um balanço do impacto que cada um dos 
atores institucionais, aqui incluídas as universidades 
e agências de estatística, na geração de conhe-
cimento sobre a área. Entre as razões, é possível 
destacar: A carência ou a dificuldade de acesso a 
dados e informações, na maioria dos estados do 
país. A idéia, ainda bastante disseminada, de que 
a policia é quem faz, e é responsável por seguran-
ça publica e que, portanto, a política de segurança 
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publica nada mais e do que a política de emprego 
da policia para redução do crime, da violência e da 
insegurança. A idéia, também bastante dissemina-
da, de que os problemas do crime, da violência e 
da insegurança são decorrentes principalmente de 
condições e fatores de natureza econômica, social 
e cultural, e que policias e políticas de segurança 
publica têm uma influencia pequena ou, na melhor 
das hipóteses, moderada no grau de criminalidade 
e violência na sociedade e de insegurança da po-
pulação. Uma certa confusão entre política criminal 
e política de segurança pública. Na medida em que 
o desenho de políticas criminais é, legalmente, uma 
atribuição das instituições de justiça criminal no 
Brasil como um todo, as tensões derivadas desse 
processo tendem a reforçar o debate sobre papéis 
e missões das Polícias, do Ministério Público, do 
Poder Judiciário e do Sistema Carcerário, deixando 
de lado um debate sobre a efetividade de tal siste-
ma em distribuir justiça e garantir segurança, essa, 
sim, foco da política de segurança pública. De igual 
modo, uma serie de conceitos, nem sempre bem 
definidos, passaram a ser utilizados na literatura 
brasileira sobre e policia e segurança publica nos 
últimos anos, com o objetivo de distinguir policia e 
política de segurança publica: segurança cidadã, 
segurança urbana, política de defesa social, política 
publica de segurança. Todos sugerem que as polí-
ticas de segurança publica são mais abrangentes 
e tem objetivos mais amplos que as organizações 
e praticas policiais. Todavia, uma análise histórica 
das estatísticas da área indica que essa permanente 
tensão faz parte do processo das políticas públicas 
da área e retroalimenta procedimentos pautados 
na falta de transparência e na baixa participação 
da sociedade na formulação e execução dessas 
políticas. O estudo que se pretende apresentar 
tratará, dessa forma, do inventário da produção e 
uso de dados estatísticos por parte das instituições 
de segurança pública e, à luz do programa de tra-
balho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 
discutirá como técnica e política disputam espaço 

na determinação das informações estatísticas que 
devem ser publicizadas.

6. Política pública e educação: o acesso ao ensino 
superior na Bahia; por Maria Raidalva Nery Barreto

Este trabalho tem como objetivo evidenciar a con-
tribuição do Projeto Faz Universitário, enquanto 
política pública de inclusão social, no processo de 
viabilização do acesso e permanência do estudante 
baiano à universidade. Numa tentativa de propiciar 
uma maior reflexão a respeito do tema, utilizou-se 
na investigação o método indutivo, combinado com 
o comparativo, ancorados em pesquisas: bibliográ-
fica, mediante a utilização de livros, enciclopédias, 
artigos de revistas, de jornais e periódicos em 
geral; documental, com a utilização da legislação 
específica, documentos oficiais, reportagens de 
jornal, registros acadêmicos, dados estatísticos de 
órgãos oficiais; e eletrônica, mediante o acesso via 
internet a revistas do gênero e sites especializados. 
No decorrer dos estudos, ficou evidenciado que 
as políticas públicas são de responsabilidade do 
Estado em atendimento aos anseios da população. 
No Brasil, apesar das políticas públicas, referentes à 
educação superior, possuírem aspectos históricos, 
demandas específicas, características quanto ao 
acesso e permanência nos cursos em instituições 
de educação superior privada, recebem influência 
dos princípios, diretrizes e ações delineadas pela 
UNESCO e pelo Banco Mundial. Enfocou-se, ain-
da, a avaliação do Projeto Faz Universitário, nos 
aspectos históricos, finalidade, acesso, concessão 
de bolsas de estudos, adesão, contrapartida e 
aproveitamento acadêmico.  Propõe-se que só 
devem ser escolhidos cursos reconhecidos pelo 
Ministério da Educação, com nota igual ou su-
perior a quatro. Aconselha-se, ainda, que devem 
ser apreciados os relatórios dos cursos com os 
resultados do Exame Nacional de Desempenho 
de Estudantes (ENADE) realizados nos últimos 
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cinco anos. Recomenda-se que seja informada a 
sociedade civil, através dos meios de comunicação 
e publicação em Diário Oficial, que o aluno tem 
direito a optar por qualquer curso oferecido pelas 
universidade/faculdades conveniadas. Sugere-se, 
ainda, algumas medidas a serem implementadas 
para viabilizar a execução e acompanhamento do 
Projeto Faz Universitário. A investigação apresenta 
como conclusão que o Projeto Faz Universitário 
se constitui em uma política pública que viabiliza 
parcialmente a inclusão social dos que tem acesso 
ao ensino superior e conseguem permanecer na 
universidade/faculdade para integralização dos 
seus cursos, pois o projeto democratiza o acesso 
ao ensino superior, porém necessita ser combi-
nado a outras políticas institucionais e estatais de 
assistência estudantil.

2º dia de exposição, 14, oito estudos histórico-
culturais referidos ao século XIX, a saber: o 
texto 7 (do Brasil) trata da elaboração das 
corografias ao tempo da colônia e do Império, 
criando informação, conhecimento e possibili-
dades de intervenção nas cidades8; o texto 8 (do 
Brasil) trata da criação de uma comissão, logo 
no início do Império, com vistas à criação de es-
tatísticas que dessem condições de melhorias à 
administração pública; o texto 9 (do Brasil) trata 
da revolta popular contra duas medidas racio-
nais de governo, a laicização do registro civil, 
e a realização do primeiro censo no Brasil, em 
meados do Império; o texto 10 (do Brasil) trata 
da revolta popular contra a adoção de medidas 
formais e oficiais (de peso, de volume, etc.), na 
segunda metade do Império, por pouco tendo 
reflexo negativo no trabalho de campo do censo 
de 1872 (primeiro censo feito no país); o texto 
11 (do Brasil) trata do ordenamento da estatís-
tica de Minas Gerais, com foco nas estatísticas 

8  Este texto apresenta relações com o texto 14, exposto neste mes-
mo dia.

educacionais, ao longo do Império; o texto 12 
(do México) trata das estatísticas criminais no 
México, em seu lado “moral”, dando origem a 
tabuas estatísticas, em caráter “científico”9; o 
texto 13 (do México) trata da geração de tabelas 
e gráficos, e da arte ou da ciência necessárias 
para realizá-los, bem assim, trata dos vieses 
de análises que (quase sempre) introduzem10; 
o texto 14 (do México) trata da formação do 
pensamento estatístico, como instrumento para 
conformação da própria nação11.

Corografias e Estatisticas: o esquadrinhamento das 
cidades e do território no século XIX e a formulação 
de políticas urbanizadoras; por Margareth da Silva 
Pereira; Mário Magalhães

Entre o final do século XVIII e as primeiras décadas 
do século XIX, o território brasileiro passa a ser 
objeto de observações - textuais, gráficas, quanti-
tativas - cada vez mais finas. O país, em suma, será 
esquadrinhado em letras, desenhos e números. 
Nesse esforço de descrição, a vontade de produzir 
um conhecimento “sistematizado” e “sistêmico” não 
será sem consequências. Ele está à base de uma 
tomada de consciência dos desafios e, sobretudo 
das potencialidades do território que tanto fomentará 
o esboço de políticas de planejamento econômico 
para o país de modo mais complexo quanto, mais 
tarde, os movimentos nativistas em prol da Indepe-
dência. De fato, esse movimento, desde a instala-
ção da Corte, ganhará a centralidade exigida pelos 
projetos de expansão territorial e econômica da 
Coroa e vemos assim a publicação, inclusive antes 
mesmo da Independência, da primeira “corografia” 
publicada com esse nome no país – a Corografia 

9   Este texto apresenta relações com os textos 4 e 5, a serem expos-
tos no primeiro dia.

10   Este texto apresenta relações com os textos 15 e 16, a serem ex-
postos no terceiro dia. 

11   Este texto apresenta relações com os textos 7, 12 e 13, expostos 
neste mesmo dia, bem assim, com os textos 15 e 16 a serem 
expostos no terceiro dia.
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Brazilica ou Relação historico-geografica do Reino 
do Brazil, de Aires Casal, editada em 1817. Ora, o 
“espírito de sistema” que incita essa produção se 
apoia, em um primeiro momento, muitas vezes em 
uma atitude livresca, em dados lacunares e frag-
mentários e compila informações que se mostram 
rapidamente desatualizadas ou até mesmo errône-
as, isto é, que não se sutentam a um exame mais 
rigoroso. Entretanto, rapidamente essa tendência 
se reverte. As possibilidades abertas após 1808 
de um desvelamento empírico do país, graças a 
presença, inclusive, de um corpo de técnicos mais 
amplo e plural, com conhecimentos renovados gra-
ças a grande revolução cultural pós iluminista, dará 
espaço a estudos “in loco” que buscam extrair e 
codificar informações no “terreno” - seja a natureza, 
sejam as cidades. A Independência e o contexto de 
discussão dos projetos para uma nação autônoma 
privilegiará, assim, cada vez mais rapidamente um 
conhecimento ‘’útil” que permeará a ação de várias 
figuras públicas. 

é aqui que se desenham os elos entre o saber tra-
zido por corografias e estatísticas e a reflexão sobre 
o papel e a função das cidades em geral, e de cada 
cidade em particular. Aberturas de estradas, cons-
trução de edifícios, organização de levantamentos 
e planos pelas Câmaras Municipais, após 1822 são 
as iniciativas vísiveis de um mesmo desejo de co-
nhecimento, ordem, correção e previsão que incide 
sobre as próprias diretrizes da criação de novos 
assentamentos populacionais em colônias ou vilas 
e dos investimentos materiais em regiões e cidades. 
De José Bonifácio a Pedro de Alcântara Bellegarde, 
passando por Daniel Pedro Müller ou Henrique de 
Beaurepaire Rohan: são numerosos aqueles que 
podem ser considerados estadistas, estatistas ou 
simplemente reformadores e planejadores urbanos. 
A comunicação buscará explorar estes nexos apon-
tando os elos entre saberes técnicos e artísticos e 
sublinhando o fundamental lugar das corografias e 
das estatísticas dentre os saberes urbanos.

8. A “Comissão de Estatística Geográfica e Natural, 
Política e Civil” da Corte (1829-1831; por Rafael 
de Almeida Daltro Bosisio

A “Comissão de Estatística Geográfica e Natural, 
Política e Civil”, criada por decreto de 25 de novem-
bro de 1829, foi a primeira instituição brasileira a 
ter como função organizar a Estatística do Império 
brasileiro. Apesar de ter sido estruturada para um 
fim importante, voltada para melhorar a adminis-
tração do Império, a comissão durou apenas um 
ano e oito meses e produziu poucos dados esta-
tísticos. No intuito de compreender o papel dessa 
comissão e o porquê de seu desaparecimento, o 
trabalho aqui apresentado tem como objetivo cen-
tral traçar um pequeno panorama da Estatística no 
Primeiro Reinado, traçando uma trajetória daquela 
instituição. A primeira parte compreende uma breve 
introdução sobre a importância da Estatística para 
a administração de um país, com enfoque na sua 
racionalidade instrumental. A segunda esboça a 
trajetória da Estatística durante o Primeiro Reinado, 
enfatizando o papel da Comissão de Estatística 
da Corte. E, por fim, uma pequena conclusão, que 
não esgota o assunto, deixando-o em aberto para 
futuras investigações.

9. 1851-1852, ao tempo do Império, o povo (sem 
senso?) contra o censo; por Nelson de Castro Senra

No gabinete presidido pelo competente Marquês de 
Monte Alegre, o Brasil passou por diversas mudan-
ças. Nas palavras de Joaquim Nabuco, aquele foi 
um “ministério forte que suprimiu o tráfico, dominou 
a revolução de Pernambuco [Praieira], derribou Ro-
sas, e ao mesmo tempo lançou a base de grandes 
reformas”, com realce ao Código Comercial, a Lei de 
Terras e ao estímulo à migração estrangeira. E para 
dotar os governos das necessárias estatísticas, o 
gabinete decidiu laicizar o registro civil (nascimento, 
casamento e falecimento), retirando-o da atribuição 
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dos vigários, bem assim, fazer um censo, o primeiro 
com cobertura nacional. Em 18 de junho de 1851, 
dois decretos intentam essas medidas racionaliza-
doras e secularizadoras; por elas, o registro civil 
(laico) teria começo em 1º de janeiro seguinte, e o 
censo teria como data de referência o 14 de julho 
de 1852, e seria feito em três ou quatro meses. Logo 
vieram boatos, dizendo que a intenção daquelas me-
didas era escravizar homens pobres livres, e locali-
zar escravos fugidos, e coisas assim. O povo, então, 
reagiu e tomou em armas (de nov1851 a fev1852), 
ocupando cidades e expulsando suas autoridades. 
O governo imperial reagiu de pronto: valeu-se da 
força das armas, e da força da fé (envolvendo os 
capuchinhos), dessa forma, retomando controle da 
situação. à época foram dadas três razões para o 
levante popular (conforme as filiações dos autores): 
ter sido uma ação de bandidos, e os havia muitos, e 
bem armados; ter sido uma reação dos vigários ao 
registro civil laico, que lhes tiravam poderes; ter sido 
ainda uma última batalha da Praieira. Documentos 
não registram líderes, o que dificulta a compreensão 
do movimento, por si, e pela grande extensão terri-
torial em que aconteceu, atingindo várias províncias. 
Como tantas pessoas, em tantos lugares se envol-
veram? Qual o perfil desse povo? Agira sem senso? 
Nabuco oferece um perfil. Pois, mesmo tendo feito 
a paz, o governo suspende os decretos. Ora, por 
que não ficou o do censo, retirando somente o do 
registro civil? Por certo associados, conformando 
a estatística da população (estoque e fluxo), em 
tese, nada impedia manter o censo, que só se daria 
adiante. E mais, por que nos gabinetes seguintes 
(inclusive o da conciliação, presidido pelo poderoso 
Marquês do Paraná) não se falou em censo? Entre-
mentes, o governo imperial estimulou o surgimento 
de uma sociedade estatística nos moldes da Royal 
Statistical Society, para promover a elaboração das 
estatísticas (sem maiores sucessos). E houve outras 
medidas que não renderam seqüência. Em seguida, 
diante da guerra contra o Governo de Solano Lopes, 
do Paraguai (1864-1870), a idéia seria adiada. E um 

censo só seria feito em 1872 (no gabinete presidido 
pelo poderoso Visconde do Rio Branco, primeiro 
ocupante da cátedra de estatística na faculdade 
de engenharia), e o registro civil laico só seria im-
plantado pela República em 1890 (sob leis vindas 
do Império). Foram vinte anos sem censo, em que 
o povo (sem senso?) perdeu. Afora o censo, que 
outras estatísticas eram disponíveis?

10. A revolta dos quebra-quilos: resistência e 
 tradição; por Maria Verónica Secreto

Nos últimos meses de 1874 e durante 1875, várias 
províncias do atual Nordeste se viram afetadas por 
revoltas populares. Mas, na província de Minas 
Gerais, essa revolta se alastrou pelo ano de 1876. 
A revolta foi conhecida com o nome de Quebra-
quilos, da mesma forma que foram chamados seus 
integrantes em alusão à destruição dos padrões de 
pesos e medidas que realizaram. A história está re-
pleta de revoltas que tem a ver com as medidas.  O 
peso do pão, a quantidade de trabalho prestado, a 
percentagem do tributo ou a medição do dízimo, o 
volume de trigo ou café colhido, a ração de alimento 
etc., foram motivo freqüente de revoltas. Não obs-
tante na história dos quebra-quilos, a questão das 
medidas foi sempre deixada de lado, considerada 
como uma questão secundária ou “supersticiosa” 
de rústicos sertanejos. Não obstante, os “revolto-
sos” não tiveram como único objetivo inutilizar os 
padrões do novo sistema métrico em oposição à 
sua implantação. Em algumas províncias predomi-
nou uma oposição à unificação métrica; em outras, 
e avançado o ano 1875, a oposição à nova lei de 
recrutamento militar em algumas localidades, ainda 
foi uma clássica revolta contra os novos impostos. 
Também foi uma revolta contra a apropriação da 
Lei do Ventre Livre que tinham feito os senhores 
ajudados por funcionário e vigários:  nas mãos 
dos escravos, diz Luciano Mendonça de Lima, a lei 
de 1871, também conhecida como Lei  do Ventre 
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Livre, adquiriu sentidos diferentes do que muitos 
imaginavam. A revolta se agravou na proximidade 
do fim do ano. Próximo do Natal, cuja missa era 
de tempos imemoriais ocasião para a leitura das 
novas leis, multidões de livres e pobres se reuniam 
em torno das igrejas para evitar a leitura das novas 
leis que os prejudicariam. A estratégia de ação era 
“calar a voz que anuncia a lei, bloquear o enunciado 
e forçar a imposição do silêncio.” A ação para forçar 
o silêncio era a de romper a letra da lei, rasgar os 
decretos colados nas paredes das igrejas e edifícios 
públicos. Esta prática reflete “a batalha dos livres e 
pobres contra a voz e a palavra escrita do Estado, 
contra sua linguagem do poder Em alguns lugares, 
os revoltosos foram chamados de “rasga-listas” por 
destruírem as listas do alistamento. A palavra escrita 
foi identificada como parte do problema ou o proble-
ma em si. Foram queimadas coletorias, destruídos 
cartórios, livros de registro de escravos etc. Trata-se 
de uma clara oposição às forças “centrípetas” do 
Estado e este era representado pela palavra escrita: 
a lei positiva opunha-se ao costume.

11. Tentativas de ordenamento da estatística mineira 
no século XIX: os dados educacionais e as listas 
nominativas; por Sandra Caldeira 

A discussão relativa ao ordenamento da estatística, 
no século XIX, em Minas Gerais confunde-se com 
as formas de legitimidade do próprio Estado. A pro-
dução de estatísticas sobre os diversos setores da 
província era condição sine qua non para a condição 
de existência do campo político estatal no alvorecer 
do Império. Nesse sentido, as formas de repertoriar 
a população mineira de forma geral bem como sua 
população escolar, de forma específica, foram pro-
cessos que, resguardadas suas especificidades, 
revelam ocorrências de tentativas de estabeleci-
mento de um serviço de estatística naquela provín-
cia. O objetivo desta comunicação é apresentar a 
fertilidade de ocorrências no âmbito da estruturação 

da estatística mineira no período que antecede o 
primeiro recenseamento nacional de 1872. Algumas 
das realizações que evidenciam as tentativas de 
implementação de uma estrutura do serviço de esta-
tística mineiro podem ser evidenciadas na lei nº. 46 
de 18 de março de 1836 bem como nas proposições 
e pedidos dos presidentes da província solicitando a 
produção de mapas populacionais e de dados sobre 
a instrução pública primária que se realizaram entre 
as décadas de 1820 e 1860. Em comum estes do-
cumentos têm uma preocupação com a fabricação 
de uma realidade numericamente sustentada que 
dá existência ao Estado mineiro. Para os objetivos 
propostos elegemos como recorte temporal inicial 
a década de 1820, em que houve a produção das 
listas nominativas bem como a discussão sobre e 
necessidade de produção de estatísticas sobre a 
instrução pública. A década de 1870 é o limite final 
da pesquisa tendo em vista a realização do recen-
seamento ocorrido em 1872 que definiu algumas 
orientações para a organização posterior do serviço 
de estatística no país. A abordagem metodológica 
da pesquisa é a perspectiva histórica que se ba-
seou na análise documental de algumas fontes, tais 
como: listas nominativas, relatórios dos presidentes 
de província e a legislação mineira do período em 
foco. Foi possível observar que, em Minas Gerais, 
desde 1820 foram se constituindo práticas de 
ordenamento estatístico que podem ser consubs-
tanciadas nas listas nominativas, na produção de 
uma legislação específica além das tentativas de 
contagens populacionais realizadas por Silva Pinto 
(1775? 1869) entre as décadas de 1820 e 1860. 
Paralelamente percebe-se a produção de dados 
educacionais relativos às escolas de primeiras letras 
pelo trabalho dos delegados literários. Ainda que 
seja generalizada a constatação de que os dados 
produzidos não sejam confiáveis, tais informações 
dimensionam a população mineira e legitimam, em 
um duplo movimento, o campo (BOURDIEU, 1983) 
estatístico e a afirmação do Estado pela política de 
conhecimento e produção da nação. 
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12. Las estadísticas de criminalidad en México en 
el siglo XIX y el imaginario nacional; por Letícia 
Mayer Celis

Para el nuevo Estado Nación, no solo era importante 
contabilizar los recursos naturales, sino que resulta-
ba más significativo averiguar sobre las personas y 
sus cualidades morales y antropomórficas. Del de-
seo de conocer a los habitantes de la nación surgió 
la conseptualización de “hombre tipo”. Esta noción 
no abarcaba un concepto universal, sino que se re-
ducía a las características nacionales. No olvidemos 
que, en general, se estaban formando los estados 
nacionales y cada día era más importante la pre-
gunta: ¿Quiénes somos? En esta nueva concepción 
desempeñó un papel preponderante la criminalidad: 
el aumento o disminución en la desviación de la 
norma social significó que una población era sana 
por naturaleza o desviada en forma determinante. 
La importancia del texto estadístico se centró en el 
tipo de información que podía extraerse y la interpre-
tación que se le daba. Si una estadística reportaba 
baja criminalidad, el dato numérico no sólo hablaba 
de la existencia de pocos delincuentes, sino que 
culturalmente significaba que los mexicanos eran 
más sanos moral mente que los europeos y, por 
lo tanto, la población era excepcio nal. Dentro del 
mundo de interpretaciones a que die ron lugar las 
tablas secuenciales de la estadística, la comunidad 
científica de la primera mitad del XIX desarrolló una 
“ciencia” mucho más ligada al imaginario que a la 
realidad empírica: la estadística de la primera mitad 
del siglo XIX tuvo que ver con los deseos e ilusio nes 
de los forjadores de la nueva nación.

13. La visión estadística de lo patológico, tablas y 
gráficas de los cuerpos enfermos entre médicos 
del siglo XIX, México; por Laura Cházaro 

Generalmente ignoramos los cuadros, las tablas y 
las gráficas de los textos estadísticos. Los asumimos 
como complementos ó inocuos acompañamientos 

de las estadísticas y sin embargo, no son auto-
evidentes. La lectura e interpretación de las gráficas 
exigen una transformación en la cultura visual e im-
portantes cambios en las prácticas científicas. Para 
crearlas, se exige una disciplina ó metodología, para 
usarlas el usuario requiere intervenir ó transformar 
sus capacidades de observación. La utilización de 
datos estadísticos o matemáticos en gráficas impli-
can una creación disciplinada pues las gráficas y los 
cuadros son espacios de trabajo. En este ensayo 
me pregunto por las nociones medición estadística 
aplicada a la medicina, a fines del siglo XIX en Méxi-
co. Me pregunto cómo la ordenación de frecuencias, 
promedios y probabilidades estadísticas transforma-
ron la visibilidad del cuerpo y las prácticas médicas 
a la hora de  definir los límites, intensidades y formas 
de las patologías. Urgidos por abandonar las apre-
ciaciones clínicas y buscando convertir su práctica 
en una ciencia, un grupo de médicos mexicano de 
la Academia Nacional de Medicina pugnó por cuan-
tificar síntomas, medir la gravedad de la enfermedad 
y hacer pronósticos sobre los posibles cursos de 
curación o de la muerte del paciente. A partir de la 
medición sistemática de síntomas como la tempe-
ratura corporal, la frecuencia del pulso cardiaco ó 
el número de respiraciones esperaban determinar 
numéricamente si los síntomas eran normales ó 
patológicos. Una vez cuantificados, los graficaban 
porque creían poder inferir nuevos datos, sobre el 
pronóstico y gravedad de esas enfermedades.  Se 
creía que si las manifestaciones patológicas de los 
pacientes podían expresarse en un plano bidimen-
sional no sólo se ganaba en precisión, la belleza y 
la proporcionalidad de los cuerpos mostrarían qué 
cosa es normal y qué patológico. Ideales de belleza, 
regularidad y precisión parecen confundirse. En las 
formas de representación se revela que esas gráfi-
cas no sólo implican cuestiones de conocimiento, 
también una cultura visual, en este caso, relativa a 
la cuantificación, a la abstracción y a la belleza. En 
este caso, la apuesta de la medicina por la cuanti-
ficación y las gráficas fue convertir al cuerpo datos 
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representados en planos y gráficas. Pero, pronto 
los problemas aparecieron: ¿cómo representar el 
dolor, la sangre y el sufrimiento en una gráfica de 
barras? ¿Cómo abstraer lo patológico en un punto, 
con respecto al tiempo ó los grados de temperatu-
ra? Este estudio se pregunta por la cultura visual y 
estadística entre los médicos mexicanos del siglo 
XIX. Específicamente me interesan las técnicas de 
observación de las enfermedades a partir de los 
métodos estadísticos de medición de frecuencias de 
temperaturas y cómo con ello se transformó la visión 
de lo que es normal y patológico; lo bello y lo sano.

14. El pensamiento estadístico, un instrumento de 
medición y conformación nacional en México en el 
siglo XIX; por Ana María Medeles Hernández

Este trabajo analiza las mediciones estadísticas en 
México en el siglo XIX. El objetivo es articular un 
relato de las dimensiones metodológicas  y epis-
temológicas de la conformación de los saberes, 
sujetos, objetos y prácticas de investigación social 
asociada a la medición que en diferentes dimen-
siones se cruza con el pensamiento  estadístico de 
la época. En México las “Estadísticas”; memorias 
y ensayos científicos, fueron la tarea de científicos, 
burócratas y aficionados que buscaban recuperar 
la recién pasada historia de una independencia, 
describir su territorio y contar sus riquezas. Lejos de 
buscar teorías de explicación de “modelos sociales”, 
la experiencia misma del medir, edificó una practica 
y forma de mirar “lo social”.  En la búsqueda del 
“saber” sobre lo social el pensamiento estadístico 
conformó y construyó nuevos objetos de conoci-
miento. La construcción de la realidad sujeta a la 
cuantificación, produjo ensayos de regularidades 
en el conocimiento de “lo social”.  El pensamiento 
estadístico,  representó el deseo de encontrar la 
regularidad ante “el desorden”, la posibilidad de 
concebir un orden en lo social.  La practica de la 
estadística jugó el papel de productora de objetos y 

fenómenos que se volvieron parte de los elementos 
medibles de las ciencias sociales, de esta manera 
plasmó en la organización de los datos empíricos, 
los imaginarios políticos, sociales y económicos de 
quienes la practicaron y celebraron.  En las medi-
das estadísticas producidas durante el siglo XIX en 
México, encontramos conexiones entre practicas y 
saberes, asociadas al quehacer de contar, inferir y 
calcular, que no son del todo evidentes. Es decir, que 
están contenidas en un complejo tejido de relaciones 
que hay que desenlazar para tener acceso a ellas. 
Intereses políticos, aspiraciones disciplinares, la 
conformación de objetos de conocimiento: el cuer-
po, el territorio, la población, etc., son tocados por 
el deseo de medir y contar, ¿Cómo acceder a estos 
espacios sin desarticular sus relaciones? ¿Cuál es el 
sitio compartido entre los proyectos institucionales 
e individuales? La estadística ahora nos parece un 
elemento “natural” de la cientificidad, pero en el siglo 
XIX, su uso se acompañó de  las dificultades por la  
construcción de objetos medibles,  el cómo medir 
y con qué, fueron resueltos por la contingencia del 
objeto mismo. 

En este sentido la constitución de los objetos se 
sujeta al carácter mismo de las investigaciones. Y 
aunque con diferentes herramientas e instrumentos, 
las mediciones, es decir los datos resultantes y ex-
traídos, compartieron un mismo destino, producir 
objetos de conocimiento de lo nacional. La estadís-
tica entendida como un instrumento que se ejecuta 
mediante la actividad de la medición,  sólo puede 
descifrarse  mediante el estudio de sus prácticas. 
Para analizar estas prácticas y saberes que plasman 
las aspiraciones del siglo por la medición, se explo-
ran los ejercicios de medición que los miembros de 
la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 
(SMGyE, 1839) realizaron. La empresa de este tra-
bajo es acercarse a los estudios estadísticos que 
en el marco de las actividades de esta sociedad, se 
publicaron como ensayos “científicos” en el Boletín 
de la SMGyE. 
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3º dia de exposição, 1512, nove estudos históricos-
culturales referidos ao século XX, a saber: o texto 
15 (da Argentina) trata do papel dos médicos na 
formação das estatísticas nacionais, em prol do 
saneamento e da higienização, seguindo uma 
tendência mundializada; o texto 16 (do Brasil) trata 
do papel dos chamados demógrafos sanitaristas 
na formação das estatísticas brasileiras (sob foco 
“moral”), nos primórdios da República (com realce 
à figura de Bulhões Carvalho); o texto 17 (do Brasil) 
trata da progressiva aceitação das estatísticas de 
educação no período que vai da segunda metade 
do Império às décadas iniciais da República (com 
realce às figuras de Teixeira de Freitas e de Lourenço 
Filho); o texto 18 (do Brasil) trata da utilização das 
estatísticas de educação, na perspectiva de Louren-
ço Filho, nas primeira décadas da República; o texto 
19 (do Brasil) trata, nos anos 1920, em Minas Gerais, 
das relações entre a estatística e a cartografia, com 
realce à figura de Teixeira de Freitas; o texto 20 (da 
Argentina) trata, com foco no censo de 1947, ao 
tempo de Peron, dos elementos essenciais à elabo-
ração das estatísticas (pessoas, recursos, ciências, 
políticas, etc.); o texto 21 (do Brasil) trata da ade-
quação, ou não, dos sistemas estatísticos em face 
de grandes mudanças estruturais, como a recente 
crise financeira que abalou o mundo; o texto 22 (do 
Brasil) trata da possível fragilidade da tão desejada 
e desejável autonomia e independência das insti-
tuições estatísticas, face a intervenções indevidas 
de natureza sócio-política; o texto 23 (do Canadá) 
trata da crescente harmonização, entre países, da 
atividade estatística, configurando um novo regime 
de informação basicamente homogeneizante.13 

12   Proclamação da República no Brasil, em 1889, por um golpe mi-
litar contra a ordem monárquica constituída (nota pessoal de Nel-
son de Castro Senra).

13   Os textos 15 e 16 apresentam relações entre si, e também com 
os textos 12, 13 e 14, apresentados no dia anterior. Os textos 17 e 
18 têm relações entre si, e também com o texto 11, apresentado 
no dia anterior. O texto 19 guarda alguma relação com o texto 11, 
apresentado no dia anterior. Os textos 21, 22 e 23 apresentam 
relações entre si, e também com o texto 2, exposto no primeiro 
dia. 

15. ¿Cómo auscultar al cuerpo social? Médicos y 
estadísticas en la Argentina moderna (1880-1930; 
por Claudia Daniel

En el transcurso del siglo XIX, en diversas naciones 
de Europa y América los médicos fueron adoptando 
un rol preponderante en la constitución de los cam-
pos estadísticos locales, impulsando investigacio-
nes, creando instituciones especializadas (dentro y 
fuera de la burocracia estatal), motorizando proyec-
tos editoriales que dieron publicidad a esas cifras. 
En México, los médicos higienistas participaron acti-
vamente del establecimiento de rutinas de recuento 
e influyeron en la realización de censos. (Cházaro, 
2010; Mayer Celis, 1999) En Brasil, los demógrafos 
sanitaristas protagonizaron grandes polémicas con 
los números oficiales y algunos de sus representan-
tes alcanzaron posiciones gravitantes en el órgano 
principal de la estadística nacional. (Senra, 2007; 
Camargo, 2007) ¿Cuál fue la contribución del grupo 
profesional de los médicos a la institucionalización 
de la estadística en la Argentina? ¿Qué clase de 
vínculos ligaron a la corporación médica local con 
la burocracia técnica especializada del Estado? 
¿Cuáles fueron las reacciones que despertaron los 
números públicos entre los miembros de esta co-
munidad profesional? De estas preguntas se ocupa 
el trabajo que se presenta. En las últimas décadas 
del siglo XIX, la modernización económica y social 
que atravesó la Argentina, producto de su estruc-
turación como economía agroexportadora, la inmi-
gración masiva y el crecimiento urbano acelerado, 
trajo consigo una serie de consecuencias sociales, 
que se expresaron como problemas de insalubri-
dad, hacinamiento, pobreza y diversas formas de 
marginalidad manifiestas en las más grandes ciu-
dades. En este contexto, la salud de la población se 
estableció como uno de los principales problemas 
sociales que preocuparon a la elite política porteña. 
Entonces, los médicos como poseedores de un 
saber especializado, y oficialmente acreditado, em-
pezaron a ocupar posiciones en el Estado. Desde 
este lugar, propulsaron intervenciones públicas so-
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bre la trama urbana (como las obras de salubridad), 
organizaron un dispositivo institucional para hacer 
efectivo el gobierno sanitario de la sociedad (con la 
creación del Departamento Nacional de Higiene en 
1880), dando impulso local a la agenda higienista 
cuyo ideal era preservar y fortalecer la salud de la 
población. Por entonces, la enfermedad empezaba 
a ser configurada como una entidad independiente 
del enfermo particular, que tomaba como objeto al 
cuerpo social.  Pero, ¿cómo auscultar a ese cuer-
po colectivo, amplio, múltiple, dispar? ¿Sobre qué 
bases diagnosticarlo y prescribirle un tratamiento? 
¿Qué instrumento le permitiría al médico distanciar-
se del caso clínico singular y mirar socialmente al 
enfermo? Un cierto grupo de médicos, inclinados 
por una voluntad reformadora, encontraron en las 
estadísticas las respuestas a estos interrogantes. 
Esta herramienta técnica se revistió así de una uti-
lidad particular; pasó a ser un instrumento auxiliar 
para la “vigilancia” y el “mejoramiento” de la salud 
pública y un vehículo para reforzar la legitimidad de 
su agenda de intervención. Este trabajo se ocupa de 
estudiar la gravitación que alcanzó esta comunidad 
profesional en el proceso de institucionalización de 
la práctica estadística en la Argentina entre 1880 y 
1930, partiendo de tres líneas de análisis: la colo-
nización de la oficina encargada en el país de las 
cifras demográficas, la formación de cuadros para la 
estadística pública en el ámbito de la disciplina y las 
discusiones al interior de la corporación médica en 
torno al método numérico, reconstruidas a través de 
las páginas de las revistas especializadas entonces 
en circulación.

16. As estatísticas morais no discurso médico-hie-
gienista: o caso do Brazil-médico (1887-1923); 
por Alexandre de Paiva Rio Camargo 

O problema da moralidade ocupou o centro do 
paradigma censitário vigente na segunda metade 
do século XIX e nos primeiros anos do XX. O cha-

mado “tipo nacional”, a mais célebre derivação do 
conceito de “homem médio” de Quetêlet, assinalava 
a convicção de que era possível mensurar e gene-
ralizar para toda a sociedade as inclinações morais 
e disposições psicofísicas que predominavam nos 
variados substratos sociais. A acelerada difusão 
que a estatística conheceu neste período, na forma 
de gráficos e tabelas seqüenciais, não pode ser 
dissociada da constituição desta disciplina como 
“ciência moral”. Os procedimentos estatísticos de 
objetivação tornaram-se um patrimônio comum de 
médicos, psicólogos e sociólogos, que se mostrou 
eficiente para atingir e convencer um público mais 
tradicional, composto por políticos, práticos e aca-
dêmicos, de que seus postulados sobre a sociedade 
eram verídicos. Com o desenvolvimento das técni-
cas de regressão e correlação durante a década de 
1880, este processo se acentuaria, inaugurando a 
possibilidade técnica de se conhecer a propensão 
do indivíduo ao crime segundo sua localização na 
chamada “curva normal”. Habilidades intelectuais 
poderiam ser previamente conhecidas segundo 
variações distribuídas entre os subgrupos popula-
cionais e medidas pela lei dos grandes números. A 
capacidade de cada indivíduo seria medida por sua 
posição respectiva nessa distribuição, inspirando as 
decisões administrativas e intervenções no espaço 
público. Neste quadro, o presente trabalho tem por 
objetivo investigar a importância assumida pelas 
estatísticas morais no discurso dos higienistas 
brasileiros, em particular o lugar das patologias e 
dos comportamentos desviantes privilegiados em 
suas análises de perfil demográfico, dedicadas a 
redimir uma nação condenada pelas epidemias e 
pela mestiçagem. Examina-se o período de atuação 
dos chamados “demógrafos-sanitaristas”, estu-
diosos da epidemiologia e da saúde pública que 
aportaram uma dimensão mais teórica à produção e 
análise das estatísticas. Dentre eles, destacaremos 
a figura central de José Luiz de Bulhões Carvalho 
(1866-1940), que acumulou a coordenação nacional 
dos dados oficiais (liderando a Diretoria Geral de 
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Estatística), a organização do censo de 1920 e a 
longeva editoria do Brazil-médico, o mais relevante 
periódico científico da área, publicado entre 1887 e 
1923. Pretendemos explorar os temas e as contro-
vérsias de fundo estatístico nos trinta e seis anos de 
produção do periódico, para realçar os consensos 
e dissensos que se manifestaram nos pontos de 
vista dos autores, especialmente em relação aos 
modos de uso da estatística. Ademais, serão con-
frontadas as tomadas de posição dos médicos que 
se responsabilizavam pela produção dos números 
oficiais e as daqueles que se resumiam a usuários 
potenciais, com o objetivo de delimitar um campo 
estatístico.

17. Considerações sobre a legitimidade das estatís-
ticas de educação no Brasil (1871-1940; por Natália 
de Lacerda Gil

é evidente o destaque que as estatísticas têm 
na atualidade como elemento fundamental de 
diagnóstico das situações sobre as quais se quer 
atuar. No Brasil, as estatísticas consolidaram essa 
legitimidade explicativa entre o final do século XIX 
e início do século XX, quando, no país, surge um 
empenho por parte dos intelectuais e funcionários de 
governo no sentido de construir um Estado nacional 
moderno cujas linhas estavam dadas pelas nações 
desenvolvidas, sobretudo da Europa e os Estados 
Unidos, às quais o país pretendia se equiparar. O 
presente estudo procura recuperar nos discursos 
que evocam as estatísticas de educação alguns 
dos elementos que permitem compreender como 
se consolidou essa legitimidade dos números. Fo-
ram investigados, em especial, relatórios e demais 
publicações produzidos por órgãos centrais respon-
sáveis pela produção dos números do ensino entre 
1871 e 1940. Pela leitura de textos que divulgam e 
analisam esses números, foi possível notar a vasta 
defesa acerca da utilidade dessas informações no 
planejamento e avaliação das políticas de educação. 

Descritas como objetivas, exatas, neutras, verda-
deiras, imparciais etc., as estatísticas são consi-
deradas elemento fundamental na administração 
educacional, tendo supostamente a vantagem de 
substituir as decisões pautadas na rotina, no acaso 
ou na simples vontade dos governantes. Buscou-
se, ainda, ressaltar a complexidade que orienta a 
inteligibilidade dos números. Pretendeu-se, deste 
modo, apontar algumas das questões a serem 
observadas quando da utilização das estatísticas 
de educação produzidas no período investigado, 
que, em grande medida, são elementos de reflexão 
também para o uso que delas se faz na atualida-
de. Sujeitas a controvérsias nos seus espaços de 
origem e correspondendo a um ângulo de apre-
ciação (entre outros) das situações que procuram 
descrever e prever, as estatísticas são transpostas 
para o meio educacional frequentemente livres de 
constrangimentos e tomadas como descrições 
completas e melhores porque numéricas. Buscou-
se aqui argumentar que, ao contrário do que comu-
mente ocorre, é preciso submeter as estatísticas a 
um exame crítico do modo como foram produzidas 
e da adequação desses elementos nos discursos 
e práticas educacionais. 

18. Usos da Estatística, mensuração psicológica e 
educação no Brasil: a perspectiva de Lourenço Filho; 
por Odair Sass

Como um desdobramento das relações estabeleci-
das entre a Estatística e Psicologia na constituição 
do campo educacional explora-se, neste trabalho, 
com base em dois textos de Manoel B. Lourenço 
Filho[1897-1970]: (a) a expansão e diversificação 
dos serviços oficiais de estatística em educação 
bem como os seus usos, de acordo com a perspec-
tiva adotada em Tendências da educação brasileira 
(2002), publicada originalmente em 1940. Segundo 
o autor, a finalidade dos métodos estatísticos apli-
cados até as primeiras décadas do século XX vol-
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taram-se mais para os recenseamentos escolares, 
a aferição da rede física de escolas, a organização 
pedagógica (seleção de alunos e organização de 
classes homogêneas, avaliação do nível mental 
e curvas de aprendizagem), a implementação da 
pedagogia experimental e administração escolar 
(contagem de matrículas, conclusões, deserção 
escolar, magistério, inspetoria escolar, entre outros)
(Lourenço Filho, 2002);  (b) o desenvolvimento da 
mensuração psicológica e educacional, no Brasil, 
tal como ela foi conduzida e realizada pelo autor 
e pesquisadores a ele associados mediante a 
elaboração padronização e aplicação dos Testes 
ABC para a verificação da maturidade necessária à 
aprendizagem da leitura e da escrita(2008). 

Validado, por meio da aplicaçao de técnicas bási-
cas de inferência estatística disponível à época, ao 
final da década de 1920 e publicado pela primeira 
vez em 1931, os testes ABC repercutiram tanto na 
organização das classes e práticas docentes da 
escola primária brasileira, quanto em diversos paí-
ses latino-americanos e europeus, como pode ser 
aferido pelo número de publicações e diversidade 
de idiomas para os quais foi traduzido.  A articulação 
desses dois tópicos permite evidenciar a convergên-
cia de duas disciplinas do conhecimento científico 
originalmente tão distantes no escopo da ciência 
modernas como são os casos da Psicologia—dedi-
cada ao estudo do comportamento do indivíduo e a 
estruturação do psiquismo—e a Estatística—voltada 
para a contagem, organização, descrição e análise 
de conjuntos numéricos, sejam eles sociais, sejam 
eles relativos à natureza extra-humana. Procura-se 
evidenciar o papel desempenhado por Lourenço 
Filho para a ampliação e relevância da Estatística 
no exercício do controle social sobre a esfera da 
educação e do indivíduo, de um lado, e suas contri-
buições para o desenvolvimento da psicometria, da 
psicologia experimental e psicologia como tecnolo-
gia aplicada à educação, da estatística descritiva e 
da inferência estatística, de outro.

19. Cartografia e estatística em Minas Gerais nos 
anos 1920: a atuação de Teixeira de Freitas; por Maria 
do Carmo Andrade Gomes

Pretende-se apresentar parte dos resultados da 
pesquisa de doutorado defendido em 2005 no 
programa de História da UFMG. A comunicação 
tratará das relações políticas e técnicas que se 
estabeleceram entre a cartografia e a estatística no 
estado de Minas Gerais na década de 1920. Tendo 
como marco inicial desse processo as iniciativas 
oficiais voltadas para a comemoração do Cente-
nário da Independência (1922) todo um programa 
governamental voltado para a produção de esta-
tísticas e de uma cartografia celebrativa foi então 
implementado. O centenário da independência do 
Brasil foi um momento de reafirmação da nacio-
nalidade brasileira pela elite republicana, em meio 
a uma crise econômica e às ameaças de ruptura 
do pacto oligárquico que sustentara até então o 
regime. Configurava-se um contexto propício à 
invenção das tradições e à reencenação do deba-
te inconcluso sobre a nação brasileira. Na capital 
federal, Rio de Janeiro, foi montada a Exposição 
Internacional do Centenário, como culminância do 
processo de celebração do progresso e da civiliza-
ção inaugurados com a República. Nos estados, 
os festejos do centenário buscavam a afirmação 
da identidade regional como reforço do pacto fe-
deralista da república. Em Minas Gerais, o governo 
promoveu atividades cartográficas e estatísticas 
como partes integrantes de um mesmo programa 
de conhecimento e modernização do estado, 
cujos produtos deveriam ser expostos durante 
as comemorações do centenário. Esse programa 
resultou no recenseamento estatístico do estado, 
no levantamento dos limites municipais e distritais 
e no redesenho da carta política do estado. Em 
1922, o programa oficial do estado para as come-
morações levou à criação da Comissão Mineira 
do Centenário, cujo objetivo maior foi garantir a 
presença mineira na Exposição Internacional do Rio 
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de Janeiro. Na construção de uma narrativa sobre 
a tradição, a riqueza e a prosperidade do estado, 
a representação cartográfica, articulada com a 
estatística, foi um recurso fundamental. O progra-
ma teve continuidade ao longo da década, tendo 
resultado numa série de publicações estatísticas e 
cartográficas, como o Atlas Corográfico Municipal 
(1926) e na elaboração da Carta Física e Política do 
Estado (1930), com o caráter de síntese descritiva e 
visual do estado. à frente das iniciativas encontrava-
se o jovem advogado baiano Mário Augusto Teixeira 
de Freitas, delegado da Diretoria Geral de Estatística 
encarregado da formulação dos projetos estatísticos 
em Minas Gerais. Sua atuação foi decisiva para o 
êxito das campanhas e para a qualidade das publi-
cações estatísticas e cartográficas que marcaram a 
década mineira, modelo para outras experiências de 
políticas públicas. Desde sua chegada a Belo Hori-
zonte, demonstrou grande habilidade em integrar-se 
ao meio político e técnico-científico mineiro e cons-
truir uma trajetória de êxitos que culminariam, nos 
anos 1930, com a criação do IBGE.

20. El Cuarto Censo General de la Nación (1947) y la 
planificación peronista; por Hernán Gonzáles Bollo

En la década de 1940, el peronismo en el poder 
heredó del estado interventor conservador una es-
tadística pública experimentada en la organización 
de censos (agropecuario, desocupación, escolar, 
hipotecario e industrial) y en la medición periódica de 
variables (balanza comercial, circulación monetaria, 
ocupación y salarios, índices de precios mayoristas 
y minoristas, volumen físico de la producción), que 
había delineado la economía argentina como una 
entidad global, un flujo de bienes y servicios, priva-
dos y públicos. La flamante Secretaría Técnica de 
la Presidencia de la Nación jerarquizó tales cifras y 
las instituciones responsables, al integrarlas como 
recursos estratégicos para erigir la Nueva Argentina. 
Para poner en marcha el Primer Plan Quinquenal 

(1947-1951), realizó una centralización estadístico-
censal ejecutiva y metodológica y organizó y levantó 
el demorado Cuarto Censo General de la Nación 
(1947). En nuestro trabajo, proponemos una historia 
neoinstitucional de la estadística pública, en la que 
interactúan creativamente los especialistas y funcio-
narios, las mediciones, los conceptos, los respon-
sables militares y políticos, el campo universitario, 
el clima de ideas y el contexto social. Las siguientes 
preguntan conforman los ejes articuladores: ante el 
notable retraso del Cuarto Censo, ¿qué expectativas 
tenían los militares nacionalistas y los dirigentes 
peronistas sobre los resultados finales? Frente a 
la organización censal, ¿quiénes asesoraron en el 
diseño de los cuestionarios? Respecto el despliegue 
territorial, ¿quiénes colaboraron? En relación a la 
planificación, ¿de qué forma se utilizaron los datos 
elaborados? Para desarrollar estos cuestiones, tene-
mos presente tres líneas de investigación que renue-
van las perspectivas sobre el estado argentino: a) el 
análisis desagregado de la organización y dinámica 
institucional de las agencias estadísticas; b) la auto-
nomía enraizada (embedded autonomy) de las buro-
cracias públicas para abordar y resolver problemas, 
gracias a la vinculación con las estructuras sociales 
circundantes; y c) el enfoque microhistórico, que 
permite establecer una reflexión inductiva sobre el 
funcionamiento de las políticas públicas nacionales. 

21. Transformações estruturais e sistemas estatísti-
cos nacionais; por Carmem Feijó; Elvio Valente; 
Paulo Gonzaga M. de Carvalho

Entendendo as estatísticas como uma represen-
tação da realidade sócio-econômica, este texto 
discute como a crise financeira internacional recente 
colocou em questão o sistema de estatísticas eco-
nômicas oficial. O aumento do grau de incerteza 
dos agentes econômicos, generalizou comporta-
mentos defensivos com consequências negativas 
sobre o ritmo de atividade, demandando do governo 
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medidas intervencionistas contra-cíclicas. A crise 
econômica atual, originalmente financeira, teve e 
continuará a ter impactos bastante significativos 
sobre o lado real da economia, incluindo todas as 
economias desenvolvidas no mundo, com reflexos 
sobre o mundo em desenvolvimento. Sabia-se, des-
de agosto de 2007, que o sistema financeiro come-
çava a ratear, obrigando os bancos centrais a intervir 
para dar liquidez ao sistema bancário. Entretanto, o 
estopim para o agravamento do quadro se deu com 
a quebra do Lehman Brothers em setembro de 2008, 
quando então os mercados financeiros realmente 
entraram em pânico. A hipótese de que os merca-
dos sempre tendem ao equilíbrio não se verificou, 
havendo a concordância de que os excessos dos 
mercados financeiros se deveram à incapacidade 
de regulação sobre os mesmos. 

Mais recentemente, com a crise nos países da União 
Européia, os temores de nova onda de pânico nos 
mercados financeiros mundiais se faz presente. Em 
linhas gerais, os graves acontecimentos na esfera 
da economia internacional mostra é que as infor-
mações disponíveis podem ser consideradas como 
bastante eficientes para revelar o que aconteceu, 
em especial a queda no emprego e na renda, mas 
como gerar informações em curto espaço de tem-
po que permitam administrar as expectativas num 
ambiente de grande incerteza? Ademais, dado os 
desdobramentos da crise, como antever estatísti-
cas de monitoramento para setores/agentes com 
maior grau de vulnerabilidade? Que estatísticas são 
necessárias para monitorar o mercado de ativos, 
em especial os de risco ? Nosso sistema estatís-
tico sempre privilegiou a contabilidade dos fluxos 
em detrimento da de estoques. Já não será o hora 
de reequilibrarmos a balança ? Cremos que estas 
e outras questões estão postas para os sistemas 
estatísticos nacionais. 

22. As instituições públicas estaduais brasileiras 
voltadas para a produção e disseminação de estatís-
ticas públicas, estudos e pesquisas e  planejamento 

e os desafios da contemporaneidad ; por Cesar Vaz 
de Carvalho Junior; Edmundo Figueiroa

O presente trabalho pretende discutir as fragilidades, 
a expertise e os desafios dos organismos públicos 
estaduais de pesquisa, estatística e planejamento 
frente as atuais mudanças na sociedade brasileira 
e as mudanças na demanda por informações.

“Os pitboys de Cristina: O governo Kirchner contratou 
baderneiros para ameaçar funcionários públicos que não 
aceitam manipular estatísticas. Esta matéria da Revista Veja 

retrata bem o quadro de fragilidades”.

A tese é de que a estrutura política, econômica e 
social sobre a qual estes institutos foram construí-
dos mudou bastante no país, porém, as estruturas 
institucionais, jurídicas e administrativas destes or-
ganismos permaneceram as mesmas. Mesmo com 
a criação de uma Associação Nacional – a ANIPES, 
estes institutos, à imagem do Argentino, permane-
cem à mercê das mudanças políticas, das crises 
econômicas. Não existe uma política de Estado que 
garanta uma estabilidade de longo prazo para estas 
instituições, seja em relação a sua missão, seja em 
relação a sua natureza jurídica, seja em relação a 
sua programação ou a sua estrutura organizacional. 
O apoio dos possíveis parceiros nacionais para o 
fortalecimento destes institutos - a exemplo do IBGE 
na área das estatísticas oficiais e do IPEA na área 
dos estudos e pesquisa - é praticamente inexistente 
e se limita a algumas poucas ações de parcerias 
para elaboração de trabalhos, como é cosa das 
Contas Regionais com o IBGE e de alguns estudos 
pontuais com o IPEA. O Brasil mudou na política 
com a democratização e o novo pacto federativo 
após a Constituição de 1988, na economia com o 
Plano Real, na gestão das Políticas Sociais com o 
Bolsa família etc. Estas transformações levam a no-
vas demandas por informações e, portanto, maiores 
desafios para os institutos estaduais que têm que 
fazer readequações de produtos existentes, desen-
volvimento de novos etc, tudo isso sem mudanças 
estruturais importantes. O texto busca fazer uma 
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Comunicações de Pesquisas

reflexão sobre as mudanças na sociedade brasileira 
a atual relação entre o conjunto dos organismos es-
taduais, a ANIPES, o IBGE e o IPEA com o objetivo 
de buscar caminhos inovadores frente às questões 
atuais e futuras a enfrentar. O desafio é buscar estra-
tégias e táticas para uma ação conjunta dos diversos 
institutos estaduais, coordenada pela ANIPES, para 
que se crie uma cultura entre os gestores públicos de 
que o produto destas instituições se constitui em um 
bem público e, que, para a produção e disseminação 
das estatísticas e dos estudos e pesquisa deverá ser 
formulada uma política pública de estado, que garan-
ta, estabilidade administrativa, jurídica e financeira e 
autonomia na produção e disseminação do produto 
do trabalho institucional. 

23. La transformation du travail statistique dans le 
contexte du nouveau régime statistique (de 1980 
à nos jours) et l’émergence d’une socio-histoire 
de la statistique; por Jean-Pierre Beaud

Les trente dernières années ont vu le travail statis-
tique se modifier de façon très substantielle. C’est 
ce qui nous a conduit à parler d’un nouveau régi-
me statistique (Senra et Camargo, 2010, 37-65). 
L’objectivation, qui a presque toujours caractérisé 
la pratique statistique, prend, par exemple, une 
forme particulière du fait, entre autres, de la place 
accordée aujourd’hui à la subjectivité des individus. 
Nous proposons, dans cet atelier, de nous interroger 
sur le nouvel agencement de structures, normes et 
pratiques qui caractérise ce nouveau régime statis-
tique, d’une part et, d’autre part, sur les conceptions 
qui, au cours de cette même période, se sont peu 
à peu imposées au sein de la communauté des 
scientifiques (composée de chercheurs universi-
taires, mais aussi de chercheurs actifs au sein des 
appareils statistiques) relativement à l’étude de la 
statistique (on parlera ainsi de construction sociale 
des concepts, catégories et données statistiques, de 
mise à distance, de technologie, ..., et l’on s’inspirera 
d’auteurs comme Foucault, Bourdieu, Hacking ou 

même Latour). Nous posons qu’il existe des liens 
(complexes, certes) entre les transformations dans 
l’espace du travail statistique et les nouvelles façons 
de concevoir la recherche sur la statistique. C’est plus 
particulièrement à ces liens que nous consacrerons 
notre réflexion. Ce sera l’occasion de s’interroger à la 
fois sur les bureaux producteurs de chiffres, les statis-
ticiens qui y travaillent, les artefacts qu’ils produisent, 
les « publics » qui sont le produit du travail statistique 
et qui, en retour, influent sur ce même travail, la com-
munauté des chercheurs qui cherche à rendre compte 
de l’ensemble du processus statistique et même 
l’administration étatique qui, par ses demandes et les 
ressources qu’elle attribue aux bureaux de chiffres, 
oriente la production statistique.

 Dado esse conjunto de resumos, por sua 
óbvia qualidade e densidade e variedade temática, 
pode-se afiançar o sucesso desse simpósio, eviden-
ciando, mais e mais, a propriedade de se desenvol-
ver estudos sócio-históricos das estatísticas. Não 
reste dúvidas, as instituições estatísticas (nacionais; 
federais ou estaduais ou municipais), teriam muitos 
ganhos, evidentemente, se estimulassem esses 
estudos, e o fizessem não apenas organizando 
seus acervos documentais, mas também através 
da criação de linhas de recursos financeiros para 
pesquisas. Não se trata de defender o monopólio 
desses estudos das estatísticas nas instituições 
estatísticas, mas apenas de também realizá-los, per 
se, ou em associação com centros de estudos e 
pesquisas acadêmicos.14 E só nos resta almejar que 
logo venham outros eventos dessa natureza, con-
solidando, ainda mais, uma comunidade nacional 
e internacional voltada aos estudos sócio-histórico 
das estatísticas (e temas afins, como a cartografia, 
os recursos naturais, os indicadores, etc.).

14   A esse propósito, leia-se: SENRA, N. C. Memória e 
História no IBGE: uma experiência replicável nos ór-
gãos estaduais de estatística. Boletim de Estatísticas 
Públicas (Anipes, Salvador), v.5, p.16 - 26, 2009.
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Publicações da FEE

Três Decadas de Economia Gaúcha
(http://www.fee.tche.br/3-decadas/index.php)

Octávio A. C. Conceição, Marinês Zandavali Grando, 
Sônia Unikowsky Teruchkin, Luiz Augusto Estrella 
Faria  (orgs)

A Fundação de Economia e Estatística Siegfried 
Emanuel Heuser (FEE) apresenta a obra Três 
Décadas de Economia Gaúcha, uma coletânea 
de quatro volumes, que aborda temas relacionados 
com as mudanças no ambiente regional, na matriz 
produtiva e na realidade social, além de apresentar 
um conjunto de séries estatísticas. Constitui uma 
reflexão sobre as mudanças consubstanciadas 
nos tempos modernos, que vão de 1980 a 2010, 
as quais transformaram, a matriz produtiva da 
economia gaúcha e a da economia brasileira e a 
relação entre ambas.

Embora os volumes tenham temáticas específicas, 
eles se complementam, e é o conjunto que 
proporciona uma compreensão da direção e da 
sincronia dos movimentos da economia gaúcha ao 
longo dos últimos anos. 

O ambiente regional
(http://www.fee.tche.br/3-decadas/
ambiente-regional.php)

Octávio A. C. Conceição, Marinês 
Zandavali Grando, Sônia Unikowsky 
Teruchkin, Luiz Augusto Estrella Faria  
(orgs)

ISBN: 978-85-7173-094-6 (impresso)

ISBN: 978-85-7173-095-3 (on line)

Este volume, que reúne um conjunto de 
trabalhos dedicados à compreensão da 
evolução econômica e social do Rio Grande do 
Sul sob a perspectiva de uma dupla significação. 
é tanto o ambiente onde o Estado está imerso 

e que vem sofrendo profundas mudanças nessas 
três décadas quanto seu espaço interior, as diversas 
configurações que vêm, ao longo do tempo, 
assumindo a sua territorialidade. 

Na primeira dimensão, trata-se de identificar os 
efeitos da globalização e suas características de 
hegemonia financeira, revolução tecnológica e 
alteração na ordem mundial e de reconhecer que 
a trajetória regional está subsumida num percurso 
seguido pelo Brasil dentro da ordem internacional, 
essa também em mutação. 

Da mesma forma, é necessário dar conta dos 
elementos internos que condicionam a dinâmica 
do desenvolvimento regional, dinâmica esta 
dependente da trajetória histórica da formação 
social sul-rio-grandense. A definição dos rumos 
seguidos pela sociedade gaúcha foi decidida no 
embate entre as forças sociais aqui localizadas 
e suas representações políticas, que disputaram 
visões e projetos de desenvolvimento, de integração 
do Estado no Brasil e no mundo. 

As grandes transformações, que se materializaram 
em diversas lógicas e rotinas no âmbito da 
reprodução econômica, são aqui analisadas sob 
diferentes enfoques, que buscam dar conta de suas 
especificidades e de seus efeitos sobre nossa região.

O movimento da produção
((http://www.fee.tche.br/3-decadas/
movimento-da-producao.php)

Octávio A. C. Conceição, Marinês 
Zandavali Grando, Sônia Unikowsky 
Teruchkin, Luiz Augusto Estrella Faria  
(orgs)

ISBN: 978-85-7173-096-0 (impresso)

ISBN: 978-85-7173-097-7 (on line)

Este volume mostra o comportamento e 
as transfor mações dos diferentes setores 
produtivos gaúchos ao longo das três últimas 
décadas. A inter-relação entre os setores, bem 
como sua articulação e sua interdependência 

1 2
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A evolução social
(http://www.fee.tche.br/3-decadas/
evolucao-social.php)

Octávio A. C. Conceição, Marinês 
Zandavali Grando, Sônia Unikowsky 
Teruchkin, Luiz Augusto Estrella Faria  
(orgs)
ISBN: 978-85-7173-098-4 (impresso)
ISBN: 978-85-7173-099-1 (on line)

A evolução social
(http://www.fee.tche.br/3-decadas/
evolucao-social.php)

Octávio A. C. Conceição, Marinês 
Zandavali Grando, Sônia Unikowsky 
Teruchkin, Luiz Augusto Estrella Faria  
(orgs)
ISBN: 978-85-7173-098-4 (impresso)
ISBN: 978-85-7173-099-1 (on line)

Este volume reúne uma série de 10 trabalhos 
realizados no âmbito do estudo Três Décadas 
de Economia Gaúcha. Aqui, a percepção das 
mudanças, que é o traço comum a todos os 
trabalhos que compõem a obra, dá-se através 
de fatores a seguir salientados. 

em relação às economias nacional e mundial, revela, 
de forma precisa, a contribuição das respectivas 
partes ou segmentos para a reestruturação da 
economia estadual. Nesse contexto, relevantes 
papéis tiveram as decisões políticas e empresariais. 

O primeiro artigo proporciona uma visão geral da 
economia gaúcha sob a ótica das Contas Regionais, 
e os estudos seguintes, dentro do amplo espectro 
analítico acima mencionado, contemplam análises 
sob a perspectiva setorial. Inicia-se pela indústria, 
seguida pela agropecuária, analisada sob os 
enfoques da agricultura familiar e do agronegócio. 
Também se analisa o setor externo, em particular as 
exportações e a internacionalização das empresas 
sul-rio-grandenses. O setor público, por sua vez, 
é abordado pelas óticas da crise nas finanças 
públicas, de grande impacto nas decisões do gestor 
público, da burocracia estadual e da infraestrutura. 
Por fim, apresenta-se um estudo prospectivo da 
energia. 

Trata-se de uma sistematização do conhecimento 
disponível sobre a realidade estadual, constituída 
de um rico material para reflexão, que pode servir 
de referência e apontar caminhos para avançar em 
termos de desenvolvimento.

Inicialmente, apresentam-se uma análise da 
evolução demográfica e suas tendências futuras 
e a posição que o Rio Grande do Sul ocupa, 
nacionalmente, no referido campo analítico. 

Os fatores atinentes ao mundo do trabalho são 
vistos pelas mutações em seu respectivo mercado, 
pelo processo de sua precarização, pelas mudanças 
no emprego formal na indústria de transformação 
e pelas transformações nas relações de trabalho 
ocorridas no âmbito das negociações coletivas. No 
extremo oposto da relação capital-trabalho, analisam-
se os movimentos do empresariado e suas formas 
de ação política que permitiram a constituição das 
novas entidades no panorama gaúcho. 

Posteriormente, avaliam-se a questão oriunda da 
crescente urbanização gaúcha e suas principais 
expressões, destacando-se as rearticulações das 
relações rural/urbano. 

No que se refere às políticas públicas ambientais, 
são analisadas as formas de regulamentação da 
gestão ambiental no Estado, com ênfase sobre a 
dimensão institucional da sustentabilidade. 

Por fim, discute-se o desempenho dos indica dores 
sociais propostos pelos Objetivos de Desen volvi-
mento do Milênio, a partir de uma perspectiva dos 
municípios gaúchos.

Este último volume permite uma (re)leitura 
dos fenômenos que afetaram o espaço 
econômico regional nas últimas três décadas, 
vislumbrados não através de análises 
qualitativas — tais quais as apresentadas 
nos textos que compuseram os três volumes 
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precedentes —, mas por meio de informações 
estatísticas, materializadas em gráficos e mapas. 
Dessa forma, pretende-se municiar os leitores com 
novas pistas de investigação que a leitura estatística 
lhes poderá sugerir. 

Divide-se este volume em duas partes. A primeira é 
composta por uma série de gráficos organizados por 
temas relacionados à evolução das contas regionais, 
a setores produtivos, a dados demográficos, a 
indicadores sociais, bem como a finanças públicas. 
A segunda parte inclui mapas que dão ideia do 
movimento inter-regional e do deslocamento das 
atividades produtivas, demográficas e sociais 
no espaço geográfico da economia gaúcha, ao 
longo das três últimas décadas. Espera-se, com 
isso, fornecer aos leitores informações estatísticas 
inovadoras e complementares às análises realizadas 
nos demais volumes, que lhes possibilitem trilhar 
novos caminhos por meio do exame de dados 
estatísticos mais desagregados. Esses dados 
podem ser acessados através de nosso site www.
fee.rs.gov.br

Pernambuco: Realidade e Desa fios 
apresenta uma caracterização do estado 
de Pernambuco, num momento em que 
sua histórica representatividade no contexto 
nacional está evidenciada em diversos 

âmbitos, do político ao econômico. Assim como 

o Brasil tem se destacado no cenário global, Per-
nambuco vem se preparando para o futuro, através 
de investimentos, em preendimentos e divulgação 
de seus valores, ratificando seu papel de des taque 
no Nordeste e no país. 

As informações estão aqui apresen tadas sob dois 
enfoques: “Realidade” e “Desafios”. A área de 
abrangência é o Estado de Pernambuco, incluindo 
também o recorte por Região de De senvolvimento. 

A “Realidade” retrata o presente, sendo constituída 
por uma caracteri zação das riquezas, das 
potencialida des, assim como dos problemas que 
prevalecem sobre a área de estudo. Os dados 
apresentados são aqueles disponíveis nas mais 
recentes pesqui sas divulgadas. Sempre que 
possível, serão apresentados indicadores com-
plementares e atualizados, de manei ra a retratar a 
realidade mais recente possível, assim como discutir 
sua ten dência de permanência ou de trans formação. 
Será evidenciada a diversi dade de nosso Estado, 
sob diferentes aspectos, naturais e antrópicos, 
numa clara demonstração, também espacial, da 
distribuição de nossos valores. 

Os “Desafios” vislumbram o futu ro, constituindo-
se de diretrizes neces sárias ao desenvolvimento, 
ou mesmo de ações já em implementação, com 
o objetivo de valorizar os aspectos po sitivos e 
solucionar os aspectos nega tivos, identificados 
na realidade. Esses desafios estão diretamente 
relaciona dos às intenções do Governo do Esta do 
e ao Mapa da Estratégia, um con junto de metas 
e objetivos construído para orientar as ações de 
governo, estruturadas com a contribuição dos 
seminários Todos por Pernambuco. 

Está clara a compatibilização entre a realidade e os 
desafios, cujo pro pósito é proporcionar a melhoria 
da qualidade ambiental (no sentido na tural e/ou 
construído), assim como da qualidade de vida da 
população. 

Com foco no desenvolvimento so cial equilibrado 
e na melhoria das con dições de vida do povo 
pernambuca no, três grandes diretrizes podem ser 
destacadas: Dotação universalizada e moderna de 
bens e serviços de infraestrutura – Esta diretriz será 

Publicações Condepe-Fidem
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aqui abordada, so bretudo, pela dimensão funcional 
ur bana e pela dimensão social. Equilíbrio regional, 
com geração de conhecimento e responsabilidade 
am biental – Esta diretriz será aqui abor dada, 
sobretudo, pela dimensão eco nômica e pela 
dimensão ambiental.

Bases adequadas para o desenvol vimento da 
cidadania e igualdade de oportunidades – Esta 
diretriz será aqui abordada, sobretudo, pela 
dimensão cultural e pela dimensão social. 
Salientamos que a abordagem dos temas, 
através destas dimensões, de ve-se ao volume 
de informações e à necessidade de facilitar a 
compreen são do seu conteúdo, ressaltando 
que todas as questões aqui tratadas estão 
intrinsecamente relacionadas entre si.

As “Dimensões” constituem uma divisão didática 
do tratamento das questões. Primeiramente, cada 
di mensão abordará a realidade e os desafios 
para o estado de Pernam buco. Em seguida, elas 
tratarão estes dois temas de maneira espacializada, 
procurando destacar tanto as regiões fisiográficas 
(Litoral, Mata, Agreste e Sertão) quanto e, principal-
mente, as 12 Regiões de Desenvolvimento que 
compõem o Estado (Metropolitana, Mata Norte, 
Mata Sul, Agreste Se tentrional, Agreste Central, 
Agreste Meridional, Sertão do Moxotó, Sertão do 
Pajeú, Sertão de Itaparica, Sertão Central, Sertão 
do Araripe e Sertão do São Francisco). 

A ordem de abordagem obedece a uma lógica 
de construção. A prin cípio, é apresentada a base 
espacial, palco concreto onde a sociedade se 
desenvolve. Essa base pode ser natu ral (dimensão 
ambiental) ou constru ída (dimensão funcional 
urbana). Em seguida, apresenta-se a base social, 
ou seja, os atores responsáveis pela construção da 
sociedade (dimensão social) e suas expressões e 
manifesta ções (dimensão cultural). Por último, vêm 
os produtos e as riquezas gera dos a partir da relação 
entre espaço e sociedade (dimensão econômica), 
re presentando também uma ponte para o futuro 
do Estado.

1. Dimensão Ambiental – aborda os aspectos 
naturais e sua interação com os aspectos 

antrópicos, destaca damente as ações passíveis 
de cau sar impactos ambientais, como, por 
exemplo, degradação dos recursos hídricos e 
ocupação de áreas vulnerá veis. 

2. Dimensão Funcional Urbana – aborda a localização 
das cidades e de seus equipamentos fixos, assim 
como dos fluxos existentes entre elas, pos-
sibilitando a distribuição de pessoas, recursos, 
bens e serviços através de todo o Estado de 
Pernambuco. 

3. Dimensão Social – privilegia os aspectos 
diretamente relacionados à qualidade de vida 
dos pernambuca nos, focalizando a educação, 
a saúde, a segurança e as condições dos traba-
lhadores para inserção no mercado de trabalho.

4. Dimensão Cultural – busca va lorizar os bens 
materiais e imateriais que caracterizam a 
diversidade e a riqueza de nossos monumentos 
ar quitetônicos, das festas e de tantas outras 
manifestações populares. O turismo surge como 
importante ati vidade de divulgação e promoção 
da cultura pernambucana.

5. Dimensão Econômica – aborda os destaques 
por setor (agropecuária, indústria e serviços), a 
contribuição de cada um deles para a formação 
do produto interno bruto e para a geração de 
renda, além dos grandes empreendimentos e 
investimentos, em implantação ou previstos, e 
suas possíveis repercussões para o futuro de 
Pernambuco.

Uma segunda parte desse todo é constituída pelas 12 
Regiões de De senvolvimento. Para cada uma delas 
é feita uma caracterização geral, contextualizada, 
quantitativa e qua litativamente. Essas Regiões 
também serão apresentadas conforme a mes ma 
estrutura anteriormente descrita, ou seja, serão 
apresentados e discu tidos as realidades e os 
desafios, de maneira regional e por dimensão, para 
cada RD.

Em suma, este documento busca representar 
Pernambuco, seu povo e seu espaço, e analisar a 
realidade em que o Estado está inserido, atra vés das 
suas permanências históricas e das suas inovações 
presentes. 



167

Livros e Publicações
Bolet im Estat íst icas  Públ icas  •  n .  6  •  Sa lvador,  novembro 2010

Tabela de Recursos e Usos de Pernambuco

A Tabela de Recursos e Usos – TRU/PE de 
2005 elaborada pela Agência CONDEPE/ 
FIDEM apresenta informações sobre os fluxos 
de oferta e demanda de bens e serviços 

da economia estadual, a geração de renda e do 
emprego de cada atividade econômica. O PIB é 

apresentado em um contexto 
onde são demonstradas as 
ocor rências da produção, 
con sumo e acumulação, do 
conjunto da economia e das 
suas inter-relações. 

A  TRU/PE é  in tegrada 
metodologicamente e con cei-
tualmente com os resultados 
e quadros apresentados no 
Sistema de Contas Nacionais 
do Brasil (SCNB), como 

também ao Sistema de Contas Regionais, sendo 
esse a principal fonte de dados. 

A publicação contém 9 partes: a Introdução, a 
Tabela de Recursos e Usos Regional, o Resumo 
dos Procedimentos, o Equilíbrio entre Recursos e 
Usos, os Componentes do Valor Adicionado Bruto, 
os Principais Resultados, o Anexo, o Glossário e as 
Referências. Destacam-se a parte 3, com a descrição 
dos procedimentos metodológicos para o cálculo 
de uma TRU Regional, como também a parte, 4 
devido à importância do equilibro para a realização 
de uma TRU e a parte 5, por apresentar tanto a 
metodologia como os dados sobre remuneração, 
excedente operacional bruto, rendimento misto e 
número de ocupações. 

A estimativa de uma TRU Regional proporcionará a 
concepção de outros estudos que contribuirão para 
uma avaliação mais abrangente do desempenho 
setorial da economia estadual, a exemplo da 
elaboração de Contas Satélites, Matriz de Insumo 
Produto, dos impactos de investimentos, sendo 
esses dois últimos em fase de final de construção 
pela Agência, entre outros, não contemplados 
tradicionalmente na divulgação do PIB.

Publicações Cepam

Microempreendedor Individual MEI – Sua 
Dinâmica e o Papel do Município

Em parceria com o Serviço de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP) 
e o apoio da Secretaria do Emprego e Relações 
do Trabalho (Sert), a Fundação Prefeito Faria Lima 
– Cepam ela bo rou a publicação Microempreend-

edor Individual MEI – Sua 
Dinâ mica e o Papel do Mu-
nicípio, com o objetivo de 
auxiliar os gestores públicos 
na elaboração de políticas 
de geração de emprego e 
renda. Analisa a legislação 
que regulamenta a forma-
li zação dos peque nos em-
preendedores e o Programa 
Estadual de Desburocra-
tização (PED), instituído no 
Estado de São Paulo com o 
objetivo de facilitar a vida dos 

empreendedores e reduzir os custos dos serviços 
públicos aos cidadãos.

Disponibiliza dados sobre a atual situação do País 
na temática, o histórico sobre o surgimento do MEI 
e a importância da sua regulamentação na lei geral 
dos municípios. Há ainda detalhes sobre como 
efetivar a formalização do MEI e suas regras.

Versão on-line disponível para download no site:  
www.cepam.sp.gov.br

Panorama do Microcrédito Produtivo no 
Estado de São Paulo

 Estudo elaborado pela Fundação Prefeito 
Faria Lima – Cepam, situando a evolução do 
financiamento a pequenas atividades no Estado de 
São Paulo.

Obra apresenta legislação da figura 
jurídica do MEI

2 1
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Seu objetivo é contribuir 
para a disseminação do 
microcrédi to entre as 
instituições de apoio, os 
gestores públicos, técnicos 
e  e m p r e e n d e d o r e s 
paulistas, para quem o 
microcrédito é vital ao 
desenvolvimento local e 
territorial.

Apresenta os conceitos 
de microcrédito, microfi-
nanças e microcrédito 
produtivo. Traz um breve 

resgate histórico da evolução do microcrédito 
produtivo orientado no Estado de São Paulo, citando 
algumas inicia tivas dedicadas a finan ciar pequenas 
atividades produtivas.

Aborda também a expan são que esse tipo de 
financiamento pode alcançar e, na última parte, 
retrata sete instituições de microcrédito produtivo.

Publicação disponível para download no site:  
www.cepam.sp.gov.br

Publicações SEI-Bahia

Série Estudos e Pesquisas - Trabalho em 
Questão

A temática dessa SEP remete ao mundo do 
trabalho. Mais precisamente, às vicissitudes 

atuais do mundo do trabalho que vem experimentando 
transformações capazes de redefinir suas bases de 
organização e funcionamento, fenômeno, aliás, 
que vem sendo bastante analisado por estudiosos 
desse tema. Contudo os dilemas e as incertezas 
que essas alterações têm provocado, sobretudo 
entre aqueles que vivem da venda da sua força 
laboral, não param de alimentar um debate que se 
desenrola em diferentes âmbitos da produção do 
conhecimento.

Contando com a contribuição de autores de dife-
rentes instituições e universidades, as reflexões 

postas nesse livro estão organizadas em cinco 
eixos de análise: 1. Mundo do trabalho atual: 
tendência à desregulamentação das relações de 
trabalho, novas formas de inserção, mutações 
do emprego e desemprego; 2. Flexibilização e 
precarização: impactos sobre grupos populacionais 
e famílias; 3.Novos recortes do mercado de trabalho: 
construção de indicadores; 4.Retrocessos no 
mundo do trabalho e proteção social: desafios para 
as políticas públicas.

Série Estudos e Pesquisas - Cidades Médias 
e Pequenas da Bahia: Teorias, Conceitos e 
Estudo de Casos

As alterações mais significativas da rede urbana 
brasileira, ocorridas a partir de meados dos anos 
1980, se fizeram mais expressivas nas cidades 
de menor porte, fossem nas proximidades das 
metrópoles ou em áreas não-metropolitanas. 
Foi para esse grupo de cidades que se dirigiram 
parte dos moradores, infraestruturas e atividades 
econômicas, dos serviços e bens públicos, até 
então concentrados nas regiões metropolitanas 
do país.

Desse modo, as cidades e médias pequenas 
passaram a ter maior visibilidade na rede urbana, 
tornando-se foco de interesse de pesquisadores de 
diferentes áreas. 

Nesse livro, a SEI, com o intuito de participar das 
discussões postas por conta desses processos, 
publica trabalhos apresentados em conferências e 
debatidos mesas redondas do I Simpósio cidades 
médias e pequenas da Bahia, realizado em novembro 
de 2009, em uma parceria estabelecida entre a 
SEI, UFBA, UNEB e UESB, do qual participaram 
pesquisadores de diferentes universidades e órgãos 
públicos do governo estadual. 

Nele encontram-se alguns dos principais conteúdos 
que vem sendo discutidos em termos de teorias, 
metodologias, conceitos, processos, estruturas e 
funções exercidas pelas cidades médias e pequenas 
na rede urbana brasileira, nordestina e baiana. 

1
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Bahia Análise & Dados - Juventude: 
Questões Contemporâneas

Enquanto questão social, o tema dos “jovens” 
inseriu-se gradativamente no mundo contemporâneo, 
por meio de abordagens de problemas a eles 
comumente associados, como a delinquência, o 
comportamento de risco e as drogas, e em geral 
acompanhadas de uma retórica de exigência de 
medidas de enfrentamento por parte de diferentes 
sociedades e  governos. 

Para além dessa visão, a percepção que os 
próprios jovens têm sobre essa etapa de suas vidas 
relaciona-se, ainda, a outras relevantes questões, 
como educação; cultura, esporte e lazer; alternativas 
vocacionais e mercado de trabalho; saúde, 
sexualidade e fecundidade; ações governamentais 
e políticas públicas. Essas variadas distinções 
acerca da realidade dos jovens revelam importância 
e fôlego crescentes no tratamento de questões 
e desafios vinculados à juventude, tornando-se 
objeto de grande interesse no período recente, 
especialmente na sociedade brasileira. Diante dessa 
constatação, a SEI envidou esforços no sentido de 
contribuir com o processo de discussão da temática 
da juventude. Assim sendo, reuniu neste número um 
conjunto de artigos que abordam a referida temática 
a partir de diferentes prismas. 

Bahia Análise & Dados – Juventude: 
Mercado de Trabalho e Políticas Públicas

Esta edição discute uma questão crucial para 
a juventude brasileira, que é a sua inserção no 
mercado de trabalho. Este é, por certo, um aspecto 
central na compreensão da juventude como 
importante questão social. Trata-se de um tema 
específico que, ao lado da saúde e educação, 
frequentemente tem pautado as ações e políticas 
públicas voltadas para os jovens, ao menos em 
tese.

As contribuições reunidas nessa publicação 
avaliam como se posicionam os jovens no mercado 

de trabalho em diferentes espacialidades, quais 
as tessituras com que se deparam em termos 
de desafios e possibilidades de inserção. Além 
disso, destacam as estratégias de orientação 
para a reprodução social, empenhadas no 
campo das políticas públicas no país, tanto no 
que diz respeito à formação do jovem quanto à 
minimização do seu envolvimento em situações 
consideradas de risco. 

 Bahia Análise & Dados - Trabalho Decente

Na análise do comportamento do mercado de 
trabalho, é possível identificar avanços, como 

o aumento do grau de formalização do emprego, 
evolução do sistema público de emprego além 
de importantes conquistas para os trabalhadores 
relativas à organização sindical e à regulamentação 
das relações do trabalho em diversos espaços. 
Entretanto, a despeito dos avanços apresentados, 
o mundo do trabalho é caracterizado hodiernamente 
pela precarização das relações laborais e violação 
de direitos sociais. Nesse contexto, muitos países 
vêm absorvendo em suas realidades a proposta 
de promover o trabalho decente, demonstrando 
o intento de colocar o trabalho de qualidade 
como ponto central em suas estratégias de 
desenvolvimento, em busca da inclusão e da justiça 
social. 

Desta forma, nesta publicação busca-se reunir um 
conjunto de contribuições que discutam a questão 
do trabalho decente a partir dos seguintes eixos 
temáticos: 1. Trabalho Decente: uma categoria 
analítica em construção – histórico, conceito e 
mensuração;2. Abordagens Metodológicas: uma 
tentativa de mensuração e acompanhamento - 
indicadores e estatísticas; 3. Trabalho Decente e 
Déficits do Trabalho Decente no Brasil e na Bahia 
(erradicação do trabalho escravo; erradicação do 
trabalho infantil; segurança e saúde do trabalhador; 
promoção da igualdade: pessoa com deficiência, 
gênero e raça;serviço público; juventude;trabalho 
doméstico;empregos verdes; 4.Políticas Públicas: 
avanços e limites.

3
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Publicações do Ipea

1 O objeto do Boletim Regional, Urbano e 
Ambiental é levar aos pesquisadores, aos 
formuladores de política, aos governos federal, 
estaduais e municipais e ao público em geral 
informações sobre os diagnósticos, análises 
e prognósticos resultantes de pesquisas que 
contemplem os temas relevantes que estejam 
relacionados a meio ambiente, política urbana 
e setorial, federalismo e economia. O boletim 
é uma publicação da Diretoria de Estudos 
Regionais, Urbanos e Ambientais – DIRUR/IPEA 
e se apresenta como um fórum que serve de 
catalisador do debate e das análises de políticas 
públicas, sugestões e adoção de políticas 
regionais explícitas e dos efeitos das políticas 
macroeconômicas e sociais sobre as regiões e 
cidades brasileiras. Em dezembro de 2010

 Será lançado o boletim número 5.

2  A Revista Planejamento e Políticas Públicas 
(PPP) do ipea é um veículo de divulgação de 
estudos teóricos e empíricos, com reflexões, 
análises e proposições apresentadas por 
pesquisadores, técnicos e gestores das 
diferentes áreas de conhecimento relacionadas 
a seu tema central. é um espaço de divulgação 
plural e aberto às mais distintas concepções 
do planejamento e do aperfeiçoamento 
das políticas públicas em nosso país e na 
experiência internacional.

 Todos os artigos submetidos passam por 
um processo de avaliação double-blind, e os 
editores se comprometem a enviar a decisão 
final aos autores em um prazo máximo de 
60 dias, acompanhada de dois pareceres 
técnicos. São aceitas publicações em inglês, 
francês, espanhol e português. Os artigos 
poderão ser encaminhados para o email: ppp@
ipea.gov.br. Em dezembro será lança a 35ª 
edição da PPP.

REVISTA SÃO PAULO EM PERSPECTIVA

São Paulo em Perspectiva é uma revista de circulação 
nacional, editada pela Fundação Seade desde abril 
de 1987. Seu objetivo é debater os grandes temas 
sociais econômicos de relevância para o país, por 
meio da divulgação de ensaios, artigos científicos 
e surveys resultantes de pesquisas acadêmicas, 
análises estruturais e conjunturais, teóricos ou 
empíricos, enfatizando aspectos regionais. Os dois 
últimos número da revista, disponível em www.
seade.gov.br , trataram da Avaliação Educacional 
e Indicadores de Conjuntura.

1. Avaliação Educacional

A discussão dos problemas da educação 
básica no Brasil tem sido pautada, nos últimos 
anos, pela divulgação ampla de informações 

produzidas pelas avaliações 
educacionais em larga escala 
e com foco no desempenho 
dos sistemas de ensino e no 
rendimento dos alunos. Os 
resultados dessas avaliações 
alimentam polêmicas em dife-
rentes espaços, sobretudo na 
mídia, confirmando a ava lia-
ção como um dos eixos estru-
turantes das políticas públicas, 

em geral, e das políticas educacionais que buscam 
a melhoria da qualidade do ensino e a redução das 
desigualdades educacionais.

O presente número da revista reúne textos que 
tratam das avaliações educacionais em larga 

1
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escala, em especial do Brasil e do Estado de São 
Paulo, retratando a passagem da etapa da análise 
e compreensão dos resultados das avaliações para 
a construção de indicadores de desempenho dos 
sistemas educacionais e de políticas orientadas para 
a melhoria da aprendizagem dos alunos.

2. Indicadores e Conjuntura

Uma das áreas mais importantes associadas 
às estatísticas econômicas compreende os 
chamados “indicadores conjunturais”, cujo 
objetivo é subsidiar os regimes de política 

econômica, as políticas setoriais e as decisões dos 
setores público e privado com informações sobre 
as tendências de curto e médio prazos observadas 
na economia.

Este número da revista São Paulo em Perspectiva 
traz uma reflexão sobre os indicadores de conjuntura 
econômica a partir das experiências de produtores 
e usuários dessas informações. O leitor poderá 

se surpreender com o fato 
de a utilização dessas esta-
tísticas ter extrapolado os 
limites da análise macroeco-
nômica, que se concentra no 
comportamento dos agentes 
e na volatilidade dos ciclos 
econômicos, alcançando um 
leque mais amplo de in te resses 
e instituições, como prefeituras 
e governos estaduais. 

População e Cidades
Subsídios para o 
planejamento e para as 
políticas sociais
Rosana Baeninger (org)
Nepo/Unicamp e UNFPA, 
2010.

A complexidade do fenômeno 
urbano aprofundou-se com 
fortes rebatimentos nas 
configurações espaciais e 

nos problemas sociais vivenciados pela população 
em cidades de diferentes tamanhos e regiões do 
Brasil. 
Esse livro, em seus diversos capítulos escritos por 
especialistas e gestores, busca, assim, preencher 
um espaço importante na literatura aplicada para a 
administração pública, ao tratar das várias temáticas 
a que a dinâmica urbana está condicionada e sobre 
a qual ela também interfere. 

Reflexões para Ibero-
América: 
Planejamento 
Estratégico
Escola Nacional de 
Administração Pública.
Brasília, 2009.

Como desdobramento de 
dois cursos realizados em 
2009 pela ENAP e a Escola 
Ibero-Americana de Políticas 

Públicas foram lançados duas coletâneas de textos 
de especialistas e gestores públicos da região: 
Planejamento Estratégico e Avaliação de Programas. 
Na coletânea sobre Planejamento Estratégico são 
apresentados textos que discutem os conceitos, 
técnicas e  práticas da Coordenação Estratégica, os 
desafios de articulação das ações de governo, as 
etapas de especificação e monitoramento do Plano.

Disponível em www.enap.gov.br 
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Reflexões Para Ibero-
Amé rica: Avaliação de 
Programas Sociais 
Escola Nacional de Admi-
nistração Pública.
Brasília, 2009.

A coletânea de textos de 
especialistas no campo
Da anál ise de pol í t icas 
públicas, monitoramento e 

avaliação de programas contou com a participação 
de autores do México, Argentina, Portugal e Brasil.  
Os textos cobrem aspectos importantes e diversos 
da temática da avaliação, revelando não só a 
extensão dos métodos e técnicas que conformam 
seu perímetro, como a profundidade analítica que 
lhe conferem a ciência política, a economia, as 
ciências sociais e a prática da gestão pública.

Indicadores de Programas: 
Guia Metodológico
Ministério do Planejamento
Brasília, 2009. 

Considerando a im por tân-
cia das ações de governo 
no crescimento econômico 
e no desenvolvimento social 
do país, são fundamentais a 
construção de medidas de 

desempenho que expressem o grau de alcance das 
metas e objetivos estabelecidos pelo governo.
Nesse sentido, o presente guia visa a estabelecer 
uma metodologia para a construção de indicadores 
para progra mas do ppa do governo federal, com foco
Na estruturação de métodos, técnicas e instrumentos 
que possibilitem a aferição dos resultados 
esperados. Em seus oito capítulos, o guia traz uma 
fundamentação teórica na Área, Faz Referência ás 
Medidas de Desempenho e Mapeia os Registros, 
Pesquisas e Publicações que Servem de Fontes 
para Indicadores de Programas. Disponível em www.
planejamento.gov.br

Série Município em Mapas

A série temática Município em Mapas, 
publicada pelo Departamento de Estatística 

e Produção de Informação, da Prefeitura do 
Município de São Paulo (DIPRO / SMDU), oferece 
ao leitor uma variedade de dados e informações 
georreferenciados sobre a cidade. Mediante a 
representação cartográfica e a análise de temas 
variados, a série de publicações fornece subsídios 
ao planejamento urbano e das demais políticas 
públicas e contribui para a transparência da gestão 
da cidade, ao disseminar amplamente esses 
números e análises.

Nos sete volumes da série foram georreferencia-
dos dados das mais diversas fontes, entre as quais 
destacam-se os Censos Demográficos do IBGE, 
as Relações Anuais de Informações Sociais (Rais) 
do Ministério do Trabalho e Emprego, os cadas-
tros da Empresa Brasileira de Estudos Patrimoniais 

(Embraesp), o Cadastro Ter-
ritorial e Predial, de Conser-
vação e Limpeza (TPCL) da 
Secretaria de Finanças, além 
dos cadastros de equipa-
mentos públicos existentes 
na cidade, mantido pelo DI-
PRO. Os volumes apresen-
tam os dados em forma de 
mapas, tabelas e gráficos, 
agregados por diferentes 

níveis de unidades territoriais, desde o setor cen-
sitário, para alguns casos, a subprefeituras e/ou 
regiões da cidade, para outros. Utilizaram-se técni-
cas diversas de representação cartográfica, desta-
cando-se os mapas temáticos de tipo coroplético, 
os de círculos proporcionais e os de superfície de 
tendência.

São os seguintes os volumes já publicados e que 

pode também ser consultados, em sua íntegra, 

pela Web (http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/):

Publicações do DIPRO / SMDU

1
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Índices Sociais (2006)

Compilação de importantes indicadores sintéticos 

intraurbanos produzidos por diversas instituições e 

representação cartográfica de seus componentes: 

Índice de Desenvolvimento Urbano (IDH), da então 

Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho 

e Solidariedade; Mapa dos Direitos Humanos, da 

Comissão Municipal dos Direitos Humanos; Índice 

de Vulnerabilidade Juvenil (IVJ), da Fundação 

Seade; Mapa da Exclusão/Inclusão Social, da PUC/
Inpe/Polis; Mapa da Vulnerabilidade Social, do 
CEM/Cebrap; e Índice Paulista de Vulnerabilidade 
Social (IPVS), da Fundação Seade.

Analfabetismo (2006)

Apresenta dados e mapas sobre o analfabetismo 
da população jovem e adulta residente na cidade 
de São Paulo, com base no Censo Demográfico 
2000 do IBGE. Diversas variáveis são consideradas 
e apresentadas, entre elas a idade da população, 
sexo, raça/cor e rendimento familiar.

Economia Urbana (2006)

Apresenta os resultados do tratamento e 
análise do acervo de informações econômicas 
georreferenciadas do Dipro, tendo em vista os 
reflexos das transformações na economia da 
cidade nas últimas décadas na distribuição 
espacial das atividades pelo território urbano.

Dinâmica Urbana e Desigualdades Territoriais 
(2006)

Oferece uma visão de conjunto sobre o processo 
de construção do espaço urbano em São Paulo e 
as desigualdades socioterritoriais por ele geradas. 
Cinco subtemas compõem o volume: a produção 
do espaço urbano, uso do solo e produção 
habitacional, uso do solo e distribuição da atividade 
econômica, padrão de domicílio e desigualdade 
socioterritorial e expansão urbana e degradação 
ambiental.

Diversidade (2007)

O volume Diversidade: um enfoque nas 
desigualdades de gênero, cor e geração traz mapas 
e análise de dados que identificam os segmentos 
populacionais que mais sofrem os efeitos das 
desigualdades: mulheres, negros, jovens e idosos. 
Mercado de trabalho, violência e envelhecimento 
populacional são alguns dos aspectos tratados.

Cultura e Território (2007)

As relações entre as atividades culturais e o 
território são o tema deste volume, que inclui 
um histórico da política cultural paulistana, a 
localização espacial dos eventos e atividades de 
lazer e cultura e uma análise dessas atividades do 
ponto de vista econômico e de sua distribuição 
espacial no município.

Panorama (2008)

Encardernado em formato pôster, este volume 
contém oito conjuntos de mapas temáticos, 
acompanhados de textos explicativos, a saber: 
político-administrativo, geológico-geomorfológico 
(maciços de solo e rocha), expansão urbana, 
sistemas de transportes, equipamentos sociais, 
uso predominante do solo, valor do solo urbano e 
economia urbana.

Série Olhar São Paulo

A série temática Olhar São Paulo, publicada 
pelo Departamento de Estatística e Produção 

de Informação, da Prefeitura do Município de São 
Paulo (DIPRO / SMDU), apresenta em seus dois 
volumes, uma analise que se destaca por contribui 
para o conhecimento das múltiplas dimensões do 
território, passo fundamental para embasar a ação 
planejada do poder público, tendo em vista corrigir 
ou amenizar a segregação territorial. 

São os seguintes os volumes já publicados e que 
pode também ser consultados, em sua íntegra, 

pela Web (http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/):

2
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Contrastes Urbanos (2007)

Este volume traça um perfil do município, com 
foco no tema das desigualdades socioterritoriais. 
Mapas temáticos e gráficos, acompanhados de 
textos curtos e informativos, mas que buscam 

manter um enfoque 
analítico, oferecem ao 
leitor um material rico 
e variado, que, por 
sua estrutura enxuta, 
permite agilidade de 
consulta e apresenta 
uma síntese sobre a 
cidade. O volume está 
organizado de modo 
a situar o município no 
contexto metropolitano 
e a compor três quadros 

analíticos – demográfico, econômico e social –, 
este último focado especialmente nos grupos 
populacionais mais expostos à situação de pobreza 
ou de vulnerabilidade social. As relações que se 
estabelecem entre o território, sua infra-estrutura 
e os temas da cidadania – violência e distribuição 
espacial das oportunidades econômicas – também 
são objeto deste trabalho, já que o modo pelo 
qual o espaço construído está estruturado em São 
Paulo tende a manter ou reforçar as situações de 

exclusão e de vulnerabilidade sociais vividas por 
expressiva parcela de seus moradores.

Violência e Criminalidade (2008)

O presente volume apresenta análises inéditas 
relativas ao tema segurança pública. A relação 
entre o espaço urbano e o crime foi objeto de 
várias leituras, que destacaram a sua dinâmica 
intra-urbana, sempre desigual. Foi utilizado dados 
do Pro-aim – Programa de Aprimoramento de 
Informações sobre Mortalidade, da Secretaria 
Municipal de Saúde, e o Infocrim – mantido pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São 
Paulo são exemplos importantes de construção de 
ferramentas informacionais poderosas, fundamento 
necessário para o planejamento efetivo da cidade. 
Diante do expressivo desafio que constitui hoje 
superar o fenômeno da violência urbana, contamos 
coma colaboração de instituições importantes, com 
notável produção sobre o tema tanto em âmbito 
nacional como estadual e municipal. São elas: 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Inpe; 
Coordenadoria de Análise e Planejamento – CAP, 
da Secretaria de Segurança Pública do Estado de 
São Paulo; Núcleo de Estudos da Violência – NEV, 
da Universidade de São Paulo; Instituto São Paulo 
contra a Violência; e esta própria Secretaria.
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 ii encontro das instituições de estatísticas 
 econôMicas e sociais do nordeste

 Etene/BNB – Fortaleza – 4 e 5 de novembro 
de 2010

Organizada pelo Escritório Técnico de Estudos 
Econômicos do Nordeste (Etene), órgão do BNB, 
realizou-se nos dias 4 e 5 de novembro em Forta-
leza, o II Encontro das Instituições de Estatísticas 
Econômicas e Sociais do Nordeste.

O objetivo do evento foi o de propiciar oportunidade 
para discussão dos trabalhos que vêm sendo pro-
duzidos sobre os principais temas relacionados às 
dimensões econômica e social, bem como estimular 
a maior articulação entre os órgãos competentes, 
de modo a favorecer a integração e cooperar na 
produção e disseminação das informações nos 
diferentes campos e temas. 

Tratou-se de resgatar as discussões realizadas em 
evento anterior, acerca da produção de dados e 
estatísticas econômicas e sociais, bem como apro-
fundada a apresentação de metodologias de cons-
trução e uso de estatísticas derivadas e indicadores 
para acompanhamento da conjuntura e simulação 
no campo econômico, como o uso das Matrizes 
Insumo-Produto (MIP) em Nível Regional e Estadual.

 O evento reuniu técnicos representantes de todos 
os Institutos de Planejamento dos estados do Nor-
deste, além de professores e pesquisadores das 
Universidades e demais usuários das informações 
de natureza econômica e social no País.

 Xiv encontro nacionaL da anPur

 Rio de Janeiro - 23 a 27 de maio de 2011

O XIV Encontro Nacional da ANPUR (Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Pla-
nejamento Urbano e Regional), com o título Quem 
planeja o território? Atores, arenas e estraté-
gias, será realizado, no Rio de Janeiro, no período 
23 a 27 de maio de 2011 (http://xivenanpur.com.br) .

A	proposta	geral	do	XIV	ENAnpur	−	aberto	à	parti-
cipação de professores, pesquisadores, técnicos e 
estudantes – parte do reconhecimento da crescente 
relevância da esfera mundial na determinação de 
projetos para o futuro do País. Baseia-se, ainda, na 
necessidade de identificar e refletir sobre os agentes 
econômicos e os atores políticos que hoje redese-
nham o território brasileiro, transformando as are-
nas em que tem sido definido o acesso a recursos 
materiais e imateriais essenciais à vida coletiva. Os 
Eixos temáticos são: Estado, planejamento e justiça 
territorial; Modelos, utopias e direitos sociais; Passa-
do e presente: identidade, cultura e espaçove Novas 
escalas do poder: economia política e território

Cronograma

30/12/2010 Data limite para o encaminhamento 
online através do site dos trabalhos completos e 
dos pôsteres para as Sessões Temáticas.

11/02/2011 Divulgação no site dos trabalhos e 
dos pôsteres selecionados para apresentação nas 
Sessões Temáticas e das Sessões Livres aprovadas. 
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