COMISSÃO NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO - CONCLA
Ata da 12 ª Reunião realizada em 02/10/2001
no Auditório do Ministério do Planejamento

LISTA DE PARTICIPANTES:

Pelo IBGE
Sérgio Besserman Vianna (Presidente)
Magdalena Cronemberger Góes (Secretaria Executiva – titular)
Ângela Filgueiras Jorge (titular)
Maria Luiza Barcellos Zacharias (Suplente)

Pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE)
Diógenes Walter Oliveira (titular)
Pelo Ministério da Fazenda (MF)
Maria do Carmo Martins (titular)
Regina Maria Henriques (coordenadora de subcomissão)

Pelo Ministério da Educação (ME)
Ivan Castro de Almeida (titular)
Josineide Cavalcanti (representante)
Maria Maura Mattos (representante)
Pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
Claudia Maria V. de C. Paiva (suplente/coordenadora de subcomissão)
Mario Rosa Cardoso (representante)
Regina Haddad (representante)
Pelo Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS)
Josefa B. Cardoso de Ávila (titular)
Pelo Ministério da Ciência e Tecnologia
Sinésio Pires Ferreira (titular)
Pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
Aldécio Oliveira Almeida

Pelo Ministério dos Transportes
João Luiz Corrêa Samy (titular)

Pelo Ministério das Minas e Energia
Maria Sírcia de Sousa (representante)
Outras participações:
Pela ABRASF e Prefeitura de Belo Horizonte – Berenice C. M. Santos
Pela Subcomissão da CNAE-Fiscal e Sec. Fazenda MT – Bernardina Jovanil
da Rocha

Pauta
• Informes iniciais
• Trabalhos em andamento
• Revisão da CNAE
• CNAE-Fiscal
• Classificação de Produtos - PRODLIST
• Classificação Brasileira de Ocupações - CBO
• Atualização da Tabela de Natureza Jurídica
• Padronização da Classificação de Ensino Superior
• Outros assuntos
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INFORMES INICIAIS
O presidente do IBGE e da CONCLA abriu a reunião solicitando aprovação da
ata da reunião anterior, realizada em 17/04/2001. A ata foi considerada aprovada
por todos os representantes. Foram dados os seguintes informes:
•

O ponto central da reunião é o processo de revisão da CNAE, em função da
revisão da Classificação da ONU – ISIC, para o que deve ser organizado um
grupo de trabalho para tomada de decisões com relação à CNAE;

•

Na última reunião, havia sido solicitada a indicação de nomes de
representantes para compor o Grupo de Trabalho para revisão da Tabela de
Natureza Jurídica, e apenas o Ministério da Previdência indicou.

•

O Ministério da Educação enviou para a CONCLA a classificação que foi
adotada no Censo da Educação Superior, adaptada da Classificação
Internacional de Educação. Em virtude disto, a Presidência da CONCLA
solicitou que fosse apresentado nesta reunião o relato do trabalho realizado.

REVISÃO DA CNAE
A ISIC-Rev.3 da ONU é a classificação internacional usada como referência para
a CNAE. Esta classificação foi aprovada em 1989, tendo sido discutida ao longo
dos anos 80. De lá para cá, o mundo mudou muito, em diversos aspectos, e a
estrutura da Classificação está em descompasso com a forma como evoluiu a
organização econômica. A motivação maior para a revisão é sobre as atividades
ligadas à área de tecnologia de informação, onde ocorreram mudanças muito
grandes, e também sobre a nova forma de inserção dos serviços na economia,
especialmente nos aspectos de terceirização e de serviços subcontratados.
Diante desses fatos, e em virtude de reação dos países europeus contrária à
revisão integral da tabela neste momento, as Nações Unidas decidiram realizar
uma atualização da tabela, que passará a ser designada por ISIC-Rev.3.1,
deixando para 2007 a revisão 4, completa.
Para o ano de 2002, a ONU já tem concluído um documento em que propõe as
alterações que devem ser feitas, que consistem em ajustar algumas notas
explicativas, na realização de alguns ajustes pontuais e na adaptação das
atividades de educação. Propõe-se também uma preparação para se montarem
agregados da Classificação para melhor representar os setores ligados à
informação e de tecnologia de informática e comunicação.
A Secretaria Executiva da CONCLA levou a proposta de se criar um grupo de
trabalho que tenha participação dos membros da CONCLA, juntamente com uma
equipe do IBGE envolvida diretamente com a CNAE, bem como representantes
da CNAE-Fiscal e de outras instituições que tenham interesse em acompanhar o
trabalho (SEADE/SP, por ex.). Para dar início aos trabalhos, foram agendadas
três reuniões iniciais, a serem realizadas no IBGE, no Rio de Janeiro, nos dias
16/10, 6/11 e 22/11. Nessas reuniões, deverão também ser respondidas as
perguntas contidas no questionário enviado pela ONU aos principais institutos de
estatística do mundo, como um primeiro passo para o processo de revisão maior
a ocorrer em 2007.
O grupo de trabalho deve ser formado com representantes que tenham
familiaridade com o trabalho das classificações para que, com base na
experiência existente acumulada, possam ser tomadas decisões visando à
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atualização da tabela em vigor. As funções do grupo de trabalho são trabalhar
no questionário da ONU e avaliar as possibilidade de se vir a adotar as
alterações propostas pela ONU para 2002.
A Coordenadora da Subcomissão da CNAE-Fiscal sugeriu que houvesse
representação dos estados e municípios no grupo de trabalho, de modo a
abreviar o tempo para repasse das discussões. Sugeriu que a CONCLA
encaminhasse à Abrasf e à COTEPE convite para indicação de representante
para o grupo de trabalho.

SUBCOMISSÃO DA CNAE-FISCAL
A representante da SRF e coordenadora da subcomissão da CNAE-Fiscal fez um
relato sobre os trabalhos realizados.
Ao longo do ano, ocorreu uma implantação acelerada da CNAE-Fiscal em vários
órgãos de estados e de municípios. Mesmo sem um grande trabalho de
divulgação, municípios do interior têm procurado a subcomissão com interesse
na participação do movimento de padronização. Caminha-se no sentido da
padronização nacional da CNAE com um horizonte previsível para os próximos
anos.
Apresentou uma síntese do embrião do trabalho que está sendo desenvolvido no
âmbito da subcomissão, com vistas à uniformização da codificação da atividade
econômica – a Central Nacional de Codificação. Foi entregue aos representantes
o documento contendo a proposta do projeto e apresentado um relato do
histórico dos problemas ligados à dificuldade em se ter compatibilidade entre os
códigos de atividade dos diversos cadastros. A proposta apresentada pela
Coordenadora é que a Central seja um sistema de gestão de informações, o qual
poderia ser, idealmente, assumido pela Concla, a partir da constituição de um
programa para obtenção de dotação orçamentária da União própria para sua
gestão.
A proposta do projeto será enviada para os ministérios que sejam gestores de
cadastros de pessoas jurídicas.

SUBCOMISSÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS
A Secretaria Executiva apresentou o relato dos trabalhos da subcomissão.
O IBGE está fazendo este trabalho isoladamente, apenas com apoio de algumas
organizações empresariais.
A Lista de Produtos da Industria – PRODLIST-IND vem sendo aplicada na
Pesquisa Industrial Anual – Produtos (PIA-PROD), desde 1998. Esta lista é
atualizada anualmente. A versão atual PRODLIST-IND 2000 está disponível no
site da CONCLA.
A Lista de Produtos da Agropecuária e Pesca – PRODLIST-AGRO está
disponível em versão provisória no site CONCLA.
A previsão de publicação das listas de produtos é a seguinte:
Segundo semestre/2002 – PRODLIST-AGRO;
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Dezembro/2003 - PRODLIST-IND.

CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES
Os trabalhos relativos à nova CBO estão na 2ª fase do programa de
modernização, cumprindo cronograma que prevê que em outubro/2002 a
documentação do projeto deve estar concluída. Atualmente, está com 60% do
trabalho fechado, com famílias descritas e validadas. A perspectiva de
implantação da nova tabela é janeiro de 2003. A representante do MTE
manifestou interesse em conversar com o MEC/INEP no detalhamento da área
de formação e ensino.

ATUALIZAÇÃO DA TABELA DE NATUREZA JURÍDICA
A Secretaria Executiva estará marcando reunião para revisão da Tabela de
Natureza Jurídica, a ocorrer no dia 17 ou 18/10, no IBGE, RJ, o que será
oportunamente comunicado por e-mail. Os ministérios da Previdência, do
Trabalho, da Fazenda e do Desenvolvimento já apresentaram representantes,
faltando o Ministério do Planejamento fazê-lo.

CLASSIFICAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Foi apresentado pela representante do MEC/INEP um relato sobre o trabalho de
adaptação da Classificação Internacional para o Ensino Superior Brasileiro,
demonstrando um exemplo claro do que vem a ser um trabalho de padronização.
A representante do Ministério do Trabalho e Emprego manifestou interesse no
assunto e solicitou agendar uma reunião para discutir esse assunto visando aos
trabalhos da CBO.

OUTROS ASSUNTOS
A Secretária Executiva informou que estão sendo feitas melhorias no site da
CONCLA, de modo a permitir a pesquisa de códigos on-line, e não apenas
mediante download.
A representante do MME informou que foi implantado o Sistema Nacional de
Informações Energéticas e gostaria de obter mais informações sobre
classificações nesta área. A Secretaria Executiva ficou de enviar ao MME, assim
como ao Ministério dos Transportes, que se mostrou interessado, referências
para acessar o site do Eurostat, que informa sobre todas as classificações
disponíveis no mundo.
O representante do MCT levantou um tema para discussão, que seria o interesse
em se medir o conteúdo tecnológico dos produtos, questionando se a
classificação de produtos seria capaz de identificá-lo, baseada em algum estudo
da OCDE. A Secretaria Executiva informou que as classificações são feitas
orientadas por um princípio mais geral, e que portanto, não atende a essa
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especificidade. No entanto, se colocou à disposição para fazer um trabalho de
pesquisa junto com o Ministério. Mencionou, ainda, o trabalho de análise de
dados apresentado na introdução da publicação da PIA 98 sobre o nível de
desenvolvimento tecnológico das atividades.
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