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Compartilhe:

A Iniciativa Brasileira de Aprendizagem por um Mundo sem Pobreza (WWP)
destaca nesta 8ª Newsletter os desafios e as soluções do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome do Brasil (MDS) na criação de
mecanismos de gestão da informação.
Mostramos como ferramentas informacionais são imprescindíveis no sistema
de proteção social brasileiro por auxiliarem na gestão, monitoramento e
avaliação de ações, políticas e programas sociais, como o Plano Brasil Sem
Miséria (BSM), o Programa Bolsa Família (PBF) e o Sistema Único de
Assistência Social (SUAS). Um caso interessante é o desenvolvimento da
ferramenta informacional CECAD, que possibilitou o uso mais difundido dos
dados do Cadastro Único por parte de estados, municípios e órgãos
parceiros.
Os resultados e os obstáculos encontrados pelo MDS são mostrados em
quatro novos textos publicados, de rápida leitura, que podem ser muito úteis
a gestores e pesquisadores.
E abril foi o mês do Seminário Internacional de Integração de Base de Dados
e Sistemas de Informação, que trouxe ao Brasil os casos de sucesso da
Austrália, Letônia, Argentina, Chile e Uruguai na interoperabilidade de bases
de dados para programas sociais.
Veja o material que preparamos especialmente para você!
Equipe WWP
contact@wwp.org.br

Destaques da edição

Uma nova série de documentos produzidos pelo WWP mostra como
funcionam as principais ferramentas informacionais do MDS, cujo propósito é
subsidiar com dados atualizados o trabalho dos gestores de políticas sociais
em todos os níveis de governo.
O desenvolvimento dessas ferramentas tem sido um dos maiores desafios
enfrentados pela Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI/
MDS) desde sua criação, há 12 anos.
A seguir, propomos um passeio por quatros textos para se familiarizar com
as plataformas.
Comece com uma introdução dos dilemas ligados à gestão da informação e a
descrição de 17 ferramentas para planejar, implementar e monitorar as
políticas sociais do MDS, entre eles o PBF e o BSM.
Depois, descubra mais sobre o CECAD, que permite gerar relatórios
detalhados e customizados com dados das famílias de baixa renda presentes
no Cadastro Único. Apenas em 2015, foram feitas mais de 51 milhões de
consultas à plataforma.
Em seguida, entenda como duas
ferramentas específicas de
cartografia permitiram planejar um
dos eixos do BSM: o acesso a
serviços. Por meio da
Identificação de Domicílios
Vulneráveis (IDV) é possível
visualizar com clareza os bolsões
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cartografia permitiram planejar um
dos eixos do BSM: o acesso a
serviços. Por meio da
Identificação de Domicílios
Vulneráveis (IDV) é possível
visualizar com clareza os bolsões
de pobreza em cada município. O
Mapa de Oportunidades e de
Serviços Públicos (MOPS) integra
as informações sobre os serviços públicos disponíveis na assistência
social, educação e saúde, além de disponibilizar informações sobre
oferta de emprego e cursos de qualificação profissional. Lançadas em
2011, ambas utilizam software de código aberto para georreferenciar
dados de diferentes fontes
Por último, conheça o Censo SUAS, ferramenta que subsidia o
Sistema Único de Assistência Social na gestão descentralizada com
estados e municípios. Realizado anualmente desde 2007, o Censo
SUAS produz informações sobre as estruturas físicas e de gestão, os
recursos humanos e a oferta de serviços e benefícios propiciada pelos
centros de assistência social no Brasil.

Publicação
Depois de uma década de redução da pobreza e expansão nas
políticas de assistência social, a América Latina e o Caribe
devem enfrentar problemas para manter essas políticas em
tempos de aperto fiscal. Os dilemas enfrentados por estas
nações são retratados em “Proteção Social em Tempos
Difíceis: Mitigando os custos sociais do menor crescimento
econômico na América Latina e no Caribe”.
No relatório, o Banco Mundial reforça a necessidade de
proteger a população mais vulnerável. Ao mesmo tempo, o
momento de menor crescimento – ou mesmo recessão – pode
ser usado para aumentar a eficiência dessas políticas, com a apresentação de
inúmeras boas práticas da região.

Eventos
Está chegando
O MDS organiza o XI Seminário Internacional Políticas Sociais para o
Desenvolvimento entre os dias 10 e 13 de maio, com apoio do WWP e da
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), da União
de Nações SulAmericanas (UNASUL) e do Centro de Excelência contra a Fome do
Programa Mundial de Alimentos. Serão apresentados às delegações internacionais –
com tradução simultânea para inglês, espanhol e francês – tópicos como
transferência condicionada de renda, Cadastro Único e segurança alimentar.
Webinars
Dois encontros virtuais, realizados em parceria com a Global Development Learning
Network (GDLN), apresentaram o WWP ao público em março. O primeiro, em
espanhol, foi comandado por Cláudia Baddini, especialista em Proteção Social do
Banco Mundial, que tirou dúvidas de gestores de outros países sobre a iniciativa.
A segunda apresentação, desta vez em inglês, foi de Luis Henrique Paiva,
pesquisador associado do IPCIG, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA) e ex secretário nacional de Renda de Cidadania do MDS.
Troca de experiências
O Seminário Internacional de
Integração de Base de Dados e
Sistemas de Informação para
Aperfeiçoamento de Políticas Públicas
– realizado pelo MDS em parceria com
o WWP – reuniu cerca de 150
especialistas e gestores de governos
nacionais e internacionais para troca
de experiências de um dos grandes
desafios da próxima década.
A chamada interoperabilidade de bases de dados beneficia a todos os
envolvidos no desenho e no monitoramento de políticas públicas, pois
permite a visualização precisa dos beneficiários de programas sociais, elimina
esforços duplicados em manutenção de sistemas e diminui a burocracia para
os cidadãos na comprovação das mesmas informações a diversos órgãos,
por exemplo.
Em intensa troca de experiências, representantes da Austrália, Letônia, Chile,
Argentina e Uruguai detalharam os processos políticos, institucionais e
tecnológicos dos casos de sucesso de integração em seus países. Leia o que
eles estão fazendo para melhorar a eficiência das políticas sociais.

Vídeo
Para entender os caminhos dos países que conseguiram integrar seus
sistemas de informação, o WWP perguntou aos gestores de cinco nações
presentes no Seminário Internacional sobre esse processo. Assista abaixo.
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Cinco histórias de sucesso na Integração de bases de dados sociais

Para entender os caminhos dos países que conseguiram integrar seus
sistemas de informação, o WWP perguntou aos gestores de cinco nações
presentes no Seminário Internacional sobre esse processo. Assista abaixo.

Cinco histórias de sucesso na Integração de bases de dados sociais

Queremos ouvir você
Alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio? Compartilhe com o WWP a sua opinião
sobre este boletim e o trabalho da Iniciativa!

Fotos e ilustrações nesta edição, na sequência: Gerd Altmann/Pixabay/CC0, Reprodução/
SAGI, Reprodução/Banco Mundial e Lia de Paula/MDS.
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