
A Produção de Informação e Conhecimento 
para as Políticas de Desenvolvimento Social

Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação
SAGI/MDS



Resumo

1. O papel e as estratégias da Secretaria de Avaliação e 
Gestão da Informação;

2. Os principais resultados observados para as Políticas 
e Programas do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome;

3. As possibilidades de divulgação e de cooperação.



Produzindo informação e conhecimento para
melhorar o que fazemos e como fazemos

• Para melhorar o desenho e a gestão de programas como os
desenvolvidos pelos Ministérios Sociais, é importante considerar
as necessidades de informação tanto a nível nacional como a
nível de rua.

• Ambos os níveis precisam de:

– informação clara, relevante e consistente;

– informações relevantes para a tomada de decisão em tempo
real;

– respostas para questões relacionadas à fase de
implementação do programa.



• Sistemas de Monitoramento e Avaliação (M&A) devem
produzir evidências, usando a técnica apropriada, para
ajudar os tomadores de decisão a melhorar o desenho e a
gestão dos programas:

– Dados para diagnosticar problemas sociais;
– Informações qualitativas para a formulação de

programas;
– Indicadores para monitorar a operacionalização dos

programas;
– Evidências sobre o mérito e a eficácia das políticas e

programas.

Produzindo informação e conhecimento para
melhorar o que fazemos e como fazemos



Necessidades de 
Informação e 
Conhecimento

O ciclo da política não é um processo sequencial, mas sim uma 

caixa preta de múltiplas entradas, ao alcance da influência de 

várias partes interessadas

Avaliação

Medidas específicas 
construídas pelas 

pesquisas destinadas 
a avaliar o impacto do 

programa e suas 
melhorias 

Definição da agenda
Um amplo conjunto de 

indicadores para 
quantificar, qualificar e 

localizar o problema 
social

Formulação

Indicadores ad hoc para 
ajudar na concepção do 

programa 

Tomada de decisão

Indicadores multicritérios ou 
compostos para ajudar a escolher 

alternativas

Implementação

Indicadores em tempo real 
para monitorar o processo 

de implementação



Educação

Saúde

Direitos Humanos

Igualdade
Racial

6

Desenvolvimento 
Agrário

Famílas
pobres e 

vulneráveis

Serviços
Socioassistenciais

PAIF, SCCA, SCI

Segurança
Alimentar e 
Nutricional

PAA, ESAN

Transferência de 
Renda

PBF, BPC, Auxílios

Inclusão Produtiva

QP, MEI
Trabalho

Previdência

Programas de Desenvolvimento Social no 
Sistema de Proteção Social Brasileiro

Políticas para
Mulheres



Plano Brasil Sem Miséria (BSM) - Eixos de atuação

Pobreza é 
privação de 

acesso a 
direitos

Garantia de meios para 
sobrevivência, acesso a serviços 

públicos e oportunidades de 
emancipação  pessoal

Elevação da renda
Aumento das condições de bem-estar

Garantia de Renda
Inclusão Produtiva

Urbana e Rural
Acesso a 

Serviços Públicos



Pobreza Extrema

Insuficiência de 
recursos 

financeiros para a 
alimentação 
adequada.

Falta ou acesso 
limitado aos 

serviços públicos, 
na educação, 

saúde, assistência 
social e pensões.

Ignorância ou falta 
de acesso a 

oportunidades no 
mercado de 

trabalho, crédito e 
inclusão produtiva.

O Plano Brasil Sem Miséria (BSM) é políticas anti-pobreza de 3ª geração, 
baseada em um conceito programático, pragmático e mais amplo de 

Pobreza

Em uma sociedade democrática e solidária, em um mundo urbanizado e rico, ninguém deve ser
privado de meios para garantir a sua sobrevivência, privado dos meios para acessar direitos e
serviços sociais, e privado dos meios de informação e de acesso a oportunidades de
autoaperfeiçoamento.

Em uma sociedade democrática e solidária, em um mundo urbanizado e rico, ninguém deve ser
privado de meios para garantir a sua sobrevivência, privado dos meios para acessar direitos e
serviços sociais e privado dos meios de informação e de acesso a oportunidades de
autoaperfeiçoamento.



SAGI – Missão Institucional / Produtos



SAGI – Missão Institucional / Valores

• Missão

• Valores



SAGI – Resultados Institucionais



SAGI – Processos Internos



Produção de Informação e Conhecimento pela SAGI

Fontes demandantes de 
informação e conhecimento para

aprimoramento das políticas e 
programas desenvolvidos

Marcos Normativos; Agenda de Governo; 
Gabinete da Ministra; Secretarias Nacionais 

do MDS; Grupo de Trabalho de 
Monitoramento e Avaliação do MDS e 

Conferência Global sobre Trabalho Infantil; 
Assessoria de Comunicação.

Produtos e Entregas

Dados estruturados de programas; 
Ferramentas informacionais; Levantamentos

via web; Indicadores de monitoramento; 
Estudos e notas técnicas; Pesquisas e estudos
avaliativos;  Cursos de educação à distância; 

Programas de formação.

Fontes de dados, informação e 
conhecimento consultadas

Registros de  programas e sistemas de 
informação do MDS e de outros ministérios; 

CadÚnico; Pesquisas do IBGE; Estudos do IPEA 
e Universidades; Publicações de Organismos
Internacionais; Relatórios do Ministério do 

Planejamento e de Agências de Fiscalização e 
Controle.

SAGI
Instrumentos, informação e 

conhecimento

Programa de 
Transferência
de Renda

Segurança 
Alimentar e 
Nutricional

Assistência
Social

Inclusão Social e 
Produtiva

Agenda 
de M&A

Fontes de 
M&A



Resultados Considerados: 
Estabilidade do Ambiente Econômico 
+ Investimentos Privados e Públicos + 

Salário Mínimo + Políticas Sociais

Mais Empregos Formais
Redução da Pobreza

Redução da Desnutrição
Redução das Desigualdades



Extrema Pobreza e Pobreza no Brasil

Fonte: IBGE/PNAD – Elaborado pela SAGI/MDS

Percentual da população em situação de extrema pobreza

Percentual da população em situação de pobreza



Evolução da Pobreza Crônica Multidimensional no Brasil

Fonte: IBGE/PNAD – Elaborado pela SAGI/MDS
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Brasil erradicou a fome em 20 anos

82% de
redução

Fonte: IBGE/PNAD – Elaborado pela SAGI/MDS
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Deficiência Nutricional Crônica das crianças beneficiárias
do Programa Bolsa Família (monitoradas)

Fonte: Cadastro Único/ Folha de Pagamento do PBF/ MDS SISVAN/MS – Elaborado pela SAGI/MDS



A Informação e o Conhecimento produzidos estão 
disponíveis em www.mds.gov.br/sagi

Acesso ao Portal SAGI em 2015 5.087.222

http://www.mds.gov.br/sagi


Produtos de Informação e Conhecimento: Relatórios técnicos e meta-avaliações de
estudos e relatórios produzidos ou publicados por Universidades, trabalhos
acadêmicos, livros, Think Tanks (grupos de reflexão), outros ministérios e agências
multilaterais

Notas técnicas sobre 
as principais questões 
relativas às Políticas e 
Programas

Artigos, Notas, Estudos Técnicos 53

Eventos Técnicos 92

Citação Acadêmica 3.315

Uso de Produtos da Sagi para
Inovação 4



Produtos de Informação e Conhecimento: Dados e Indicadores Sociais
relevantes organizados e personalizados a nível nacional, estadual e
local na Web Tools para facilitar a obtenção de dados relevantes



Produtos de Informação e Conhecimento:  Ferramentas de processamento
de micro dados para ajudar o pessoal técnico a reunir sua tabela específica

Ferramentas de Processamento de 
Micro dados:
• Cadastro Único
• Censo do Sistema Unificado de 

Assistência Social (Censo SUAS)



Nível
individual: 

registra
integração

Painel de 
Indicadores

Nível
municipal: 

registra
integração

Censo e 
Pesquisas

Domiciliares

Produtos de Informação e Conhecimento: Painéis de indicadores produzidos pelas
pesquisas das agências de estatística, registros nacionais e Cadastro Único integrados por
níveis geográficos ou individuais

Registros MDS 
Atendimentos/

Acompanhamento 
Familiar

Sistemas de 
Informação e 
Registros de 

Programas dos 
Ministérios

IBGE, INEP, DataSus, MI-Social e 
outras fontes a nível municipal e 

estadual

Pesquisas e 
Estudos

Avaliativos

CadÚnico
(histórica

trimestral)



Famílias que receberam Transferência
de Renda

Hiato médio da extrema pobrezaIncidência da pobreza
extrema

Produtos de Informação e Conhecimento: Painéis de indicadores que 
apresentam informações em níveis nacional, estadual e local



PRONATEC

MEI

PAA

FOMENTO

SISVAN

CAGED

RAIS

A integração do CadPBF
com bancos de dados de
outros programas sociais
torna possível a avaliação
dos efeitos e das relações
entre eles e o PBF

CadPBF

Mais
Empregos

1. Integração de BDs: rotinas e estratégias
2. Integração de BDs: CadÚnico x Sisvan
3. Dados descritivos Transversais
4. Dados analíticos Transversais
5. Análise Longitudinal_________________________

Rotinas e Estratégias de 
Integração



Produtos de Informação e Conhecimento: Estudos técnicos escritos por equipe
interna a respeito de questões específicas da agenda de Monitoramento e Avaliação



Produtos de Informação e Conhecimento: Site personalizado para
facilitar a coleta de dados e relatórios do Plano Brasil Sem Miséria por
gestores de programas e operadores do nível da rua.



Produtos de Informação e Conhecimento - Produto mais acessado:
relatórios customizados para todos os 27 Estados e 5.570 municípios,
atualizados a cada 3 meses



Produtos de Informação e Conhecimento - Publicações personalizadas para
os diferentes usuários potenciais dos estudos das avaliações: apresentar
resultados anuais do Censo SUAS para os funcionários do nível de rua

Versão eletrônica: Gráficos 
e manchetes

Publicação:
dados selecionados
(mais descritivos)



Produtos de Informação e Conhecimento: Publicações personalizadas para os
diferentes usuários potenciais dos estudos de avaliações: resumo e apresentação
mais detalhada dos resultados das avaliações



Curso Objetivo Carga-Horária

1. Diagnóstico

para a formulação de 

programa.

Desenvolver a capacidade de utilizar fontes de 

informação, a partir de programas e 

estatísticas oficiais, para diagnosticar a 

situação e propor um programa público.

20 a 40 horas.

2. Ferramentas e 

indicadores para 

monitoramento de 

programas.

Preparar os participantes para utilizar 

sistemas de informação e desenvolver 

metodologias para a construção de 

indicadores para o acompanhamento do 

programa público .

20 a 40 horas.

3. Introdução aos 

métodos de 

investigação e estudos 

de avaliação.

Desenvolver as habilidades necessárias para a 

compreensão dos resultados da avaliação e as 

metodologias, o seu potencial e limitações.

40 horas.

Produtos de Informação e Conhecimento: Cursos presenciais e a distância
personalizados sobre temas de monitoramento e avaliação, utilizando materiais
básicos e multimídia



Produtos de Informação e Conhecimento: Cursos presenciais e a
distância personalizados sobre temas de monitoramento e avaliação,
utilizando materiais básicos e multimídia



Produtos de Informação e Conhecimento: Desenvolvimento de um periódico
mensal para apresentar os principais produtos, atividades e resultados dos estudos
de avaliação aos assistentes sociais, interessados e formuladores de políticas.



Mundo Sem Pobreza - WWP
• O WWP é parte de um esforço global para captar, de forma

sistemática, informações sobre a execução e os resultados dos
programas de governo e compartilhar experiências tanto nacional
quanto internacionalmente.

• É uma parceria entre o MDS e o Banco Mundial, o Centro
Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG) do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

https://wwp.org.br/ 

https://wwp.org.br/en

https://wwp.org.br/es

https://wwp.org.br/en
https://wwp.org.br/en
https://wwp.org.br/es


WWP: Objetivos e público-alvo
• Identificar, documentar e disseminar soluções inovadoras e

conhecimento sobre o desenho e a implementação de políticas e
programas que visam promover o desenvolvimento social e a
redução da pobreza, incluindo transferência de renda, inclusão
produtiva e acesso a serviços.

• O público-alvo do WWP inclui:

– profissionais e gestores responsáveis pela implementação e gestão de
programas nas áreas de desenvolvimento social, inclusão produtiva e redução
da pobreza;

– funcionários de organizações internacionais;

– a comunidade acadêmica no Brasil e no exterior;

– jornalistas que trabalham em questões sociais; e

– o público em geral.

Parceiros:



wwp.org.br

Ficha-resumo

Clique aqui para uma 

visão geral sobre o 

Programa Bolsa Família.

Ficha-resumo

Esta síntese descreve os 

objetivos, o público-alvo e 

a cobertura do Cadastro 

Único.

Como funciona?

A gestão das ações de 

condicionalidades 

necessárias para realizar o 

acompanhamento das co-

responsabilidades do Bolsa 

Família. 

Formulário do Cadastro 

Único

Faça o download do 

formulário de entrada usado 

pelos entrevistadores do 

Cadastro Único para 

identificar beneficiários.

CADASTRO ÚNICOBOLSA FAMÍLIA



Obrigada!!
www.mds.gov.br/sagi

Paulo.Jannuzzi@mds.gov.br
Paula.Montagner@mds.gov.br

Daniel.Garcia@mds.gov.br

http://www.mds.gov.br/sagi
mailto:paulo.jannuzzi@mds.gov.br
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