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13º Fórum 

Sistema Integrado de 
Pesquisas Domiciliares 

Informes Gerais 



Sobre a implantação do SIPD
• A implantação do SIPD, que se iniciou com a implantação da 

PNAD Contínua, é decorrente de muito esforço das equipes 
envolvidas.

• Destaque para os benefícios do SIPD frente ao modelo
atualmente vigente, em termos da:

– ampliação de abrangência geográfica e de natureza temática
(informações contínuas sobre consumo, flexibilidade para inclusão de
novos temas, aprimoramentos em temas já abordados, regularidade na
investigação de temas),

– natureza metodológica, através de harmonização de conceitos,
classificações

– implementação da amostra mestra (infraestrutura para todas as
pesquisas domiciliares, cujo desenho amostral busca eficiência e
melhoria na precisão das estimativas, ocasionando espalhamento
geográfico).



Sobre a implantação do SIPD

• Esse novo modelo de produção de pesquisas domiciliares 
exigiu, durante anos, muita reflexão sobre a produção de 
estatísticas da área social, vários estudos, testes, debates e 
discussões para o desenvolvimento do projeto.

• A divulgação dos primeiros resultados da PNAD Contínua, 
primeira pesquisa implantada do Sistema Integrado de 
Pesquisas Domiciliares – SIPD será um marco para o 
sistema de pesquisas domiciliares.

• Iniciando o 13o Fórum do SIPD seguem alguns informes
diversos. 



Informes diversos



IBGE apresenta mapa de indicadores sobre 
trabalho infantil

O IBGE, em atendimento ao Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome -

MDS, ao Ministério Público do Trabalho - MPT, 
ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e 

à Organização Internacional do Trabalho - OIT, 
disponibilizou em 28/05, o mapa de 

indicadores selecionados sobre a situação das 
crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de 

idade, no que concerne a trabalho e educação, 
com base nos resultados da amostra do Censo 

Demográfico 2010



http://censo2010.ibge.gov.br/trabalhoinfantil/





• Promover o desenvolvimento de estatísticas nacionai s e melhorar a 
sua comparabilidade;

• Coordenar as atividades estatísticas de organismos especializados;

• Desenvolver os serviços da Secretaria Central de Es tatística  ;

• Assessorar os órgãos das Nações Unidas sobre as que stões gerais 
sobre a coleta, análise e disseminação de informaçõ es estatísticas;

• Promover a melhoria das estatísticas e métodos esta tísticas em 
geral. 

Comissão de Estatística das Nações Unidas  

� Em abril de 2013, O Brasil foi eleito integrante da Comissão
de Estatística das Nações Unidas para mandato de 2014-
2017, representando a América Latina.



Eventos internacionais sediados pelo
IBGE em 2013



IARIW-IBGE Conference on Income, Wealth and Well-being in Latin 
America, Rio de Janeiro, Brazil, September 11-14, 2013 

http://www.iariw.org/c2013brazil.php



http://eventos.ibge.gov.br/en/icas2013



http://eventos.ibge.gov.br/en/iatur2013




