
Há três anos, a SAGI vem publicando mensalmente o 

Boletim SAGI para divulgar as atividades, publicações e 

entregas da Secretaria aos técnicos e gestores de pro-

gramas sociais. O Boletim tem sido cada vez mais lido, 

tanto em meio eletrônico, quanto impresso. As versões 

impressas são disponibilizadas em eventos periódicos 

que a SAGI promove, tais como ofi cinas de capacitação, 

palestras e seminários. De acordo com Daniel Garcia, 

analista de políticas sociais que trabalha na SAGI, “com 

a correria do dia a dia, são poucas as oportunidades para 

sabermos o que os profi ssionais da SAGI vêm produzindo. 

Com o Boletim, obtenho informação relevante, atual e 

agregadora, por expor de forma clara, didática e objetiva, o 

que de mais importante ocorre na Secretaria”.

Nesse número, o destaque do Boletim é o lançamento 

de mais um Caderno de Estudos, o volume 27. Mais de 

dois anos se passaram desde a publicação do último 

balanço de pesquisas de avaliação realizadas pela Se-

Boletim SAGI comemora 3 anos 
com mais um Caderno de Estudos 

cretaria de Avaliação e Gestão de Informação do Mi-

nistério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(SAGI/MDS). Em 2014, à época de lançamento do Ca-

dernos de Estudos nº 16, em que se sistematizou as 

fi chas técnicas de 75 pesquisas, a SAGI contabilizava 

cerca de 140 avaliações realizadas. Desde então, trinta 

novas pesquisas e estudos avaliativos foram disponibi-

lizados, demonstrando o compromisso do MDS com a 

produção de informação e conhecimento para o apri-

moramento de suas políticas e programas.  

Além das fi chas com as sínteses de avaliação, orga-

nizadas segundo a natureza diagnóstica, de imple-

mentação e de resultados das pesquisas, o Caderno 

de Estudos nº 27 traz também cinco textos relacio-

nados à produção de estudos avaliativos, documen-

tação de programas e desenvolvimento de capacida-

des no campo de monitoramento e avaliação. Veja 

no box abaixo quais são os artigos disponíveis.
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O Boletim SAGI é um informativo eletrônico voltado à comunidade de técnicos e gestores das Políticas de De-
senvolvimento Social com o objetivo de divulgar estudos avaliativos, ferramentas informacionais, instrumentos 
de monitoramento, publicações e cursos de capacitação e formação elaborados pela Secretaria de Avaliação e 
Gestão da Informação e outras instituições na área, além de eventos de potencial interesse de seu público leitor.

1: Desenvolvimento de capa-
cidades de avaliação: editais 
do CNPq como estratégia de 
produção de estudos das poli-
ticas sociais do MDS 
2: Documentação de progra-
mas do MDS : instrumento 
estratégico para a difusão de 
tecnologias sociais
3. Mapa de Processos e Re-
sultados de Programas So-
ciais como instrumento para 
especifi cação de pesquisas de 

avaliação e sistemas de indi-
cadores de monitoramento
4. Desenvolvimento de com-
petências e habilidades em 
Monitoramento e Avaliação 
em nível subnacional: a expe-
riência do Capacita Sagi 
5. SAGI: doze anos de produ-
ção de informação e conhe-
cimento sobre as políticas e 
programas do MDS 
Fichas com sínteses das pes-
quisas

ACESSE OS BOLETINS SAGI EM NAVEGUE AQUI - BOLETINS, NO ENDEREÇO WWW.MDS.GOV.BR/SAGI 

ACESSE O CADERNO DE ESTUDOS Nº 27 NO LINK: HTTP://APLICACOES.MDS.GOV.BR/SAGI/PORTAL/?GRUPO=53



Já estão no Portal da SAGI os microdados da pesquisa Di-

mensionamento da Extrema Pobreza e Pobreza no Brasil: 

aprimoramentos metodológicos. O estudo consolida os 

resultados dos estudos sobre extrema pobreza e pobreza 

incluídos na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e 

Estatística (IBGE). 

Entre os principais resultados, vale destacar a proposição 

de uma reclassifi cação dos domicílios sem rendimento e 

sem declaração de rendimentos. A metodologia conta com 

análise discriminante para identifi car perfi s entre esses 

contigentes populacionais que não se enquadram no perfi l 

de pobreza e extrema pobreza, contribuindo assim para a 

consolidação de séries históricas mais estáveis, compará-

veis e realistas sobre a incidência da pobreza.

Como o estudo contempla uma série com as edições da 

pesquisa de 1992 a 2014, outro importante aprimoramen-

SAGI disponibiliza variáveis marcadoras de pobreza para série PNAD 1992 a 2014 

to foi a harmonização dos pesos amostrais das pesquisas 

desse período, com edições que não continham os pesos 

amostrais reponderados para compatibilização com a úl-

tima revisão das projeções populacionais realizadas pelo 

IBGE em 2013.  

Os microdados disponibilizados são relativos às bases de 

dados de pessoas das pesquisas e contam com as variáveis 

de identifi cação das pessoas e domicílios, assim como a 

variável com os pesos harmonizados para os anos 90 e a 

variável de faixas de rendimento domiciliar per capita após 

aplicação da metodologia de reclassifi cação. Para facilitar a 

leitura, o dicionário de variáveis acompanha a publicação 

dos microdados. Também estão disponíveis as fi chas técni-

cas −  em que são referenciados os vários Estudos Técnicos 

SAGI que detalham os procedimentos técnicos adotados − 

e o sumário executivo, com os principais resultados dos in-

dicadores de renda, pobreza e desigualdade computados 

a partir dessa série de pesquisas.

ACESSE OS MICRODADOS NO LINK: HTTP://APLICACOES.MDS.GOV.BR/SAGIRMPS/SIMULACAO/SUM_EXECUTIVO/PG_PRINCIPAL.PHP?URL=ABERTURA

Em setembro de 2013, foi lançada a Chamada MCTI-CNPq/

MDS – SAGI Nº 24/2013 para fomentar projetos de pes-

quisa relativos às políticas de proteção de populações vul-

neráveis, que incluem desenvolvimento social e segurança 

alimentar e nutricional. No total, foram selecionados 37 

projetos de pesquisadores de universidades e instituições 

de pesquisa nacionais. 

O Edital contemplou sete linhas temáticas: 1) assistência 

social, 2) Bolsa Família: estratégias para o alívio e superação 

da pobreza, 3) inclusão produtiva, 4) segurança alimentar 

e nutricional, 5) temas transversais e ações de integração 

de políticas desenvolvimento social, 6) economia e fi nan-

ciamento das ações de desenvolvimento social e combate 

Fichas técnicas de pesquisas do Edital CNPq MDS 2013 já estão no Portal da SAGI

a fome, 7) análise de dados secundários das bases sociais 

disponíveis no MDS e outros estudos. Todos os temas fo-

ram discutidos segundo as necessidades de informação 

das secretarias fi nalísticas do Ministério.

A Chamada foi fi nalizada em setembro de 2015 e teve 

como produtos fi nais artigos e fi chas técnicas com os re-

sultados das pesquisas. Os artigos estão sendo submeti-

dos à avaliação de pareceristas externos, além de consulta 

às áreas fi nalísticas do MDS. Esse material será publicado 

nos próximos volumes dos Cadernos de Estudos – Desen-

volvimento Social em Debate. As fi chas técnicas com os 

principais resultados serão disponibilizadas no Portal da 

SAGI ao longo dos próximos dois meses.

ACESSE AS FICHAS TÉCNICAS NO LINK: HTTP://APLICACOES.MDS.GOV.BR/SAGIRMPS/SIMULACAO/SUM_EXECUTIVO/PG_PRINCIPAL.PHP?URL=ABERTURA



Em 6 de maio, foi apresentado na SAGI o Panorama So-

cial da América Latina 2015, elaborado pela Comissão 

Econômica para a América Latina (Cepal). Segundo o 

estudo, a América Latina continua sendo a região mais 

desigual do mundo, embora tenham ocorrido grandes 

avanços sociais nos anos 2000, com enorme contri-

buição do Brasil. Laís Abramo, diretora da área social 

da Cepal, explica: “isso tem muito a ver com a situação 

favorável no mercado de traba-

lho. Por exemplo, as políticas de 

salário mínimo, as políticas de 

formalização do trabalho que 

permitiram que as pessoas en-

trassem no mercado de traba-

lho numa situação melhor. Mas 

ainda persistem profundas desi-

gualdades”. 

Abramo reforçou a importância 

de manter os gastos em relação às políticas de prote-

ção do emprego e de combate à pobreza. “Se a pessoa 

superou a pobreza, mas ainda está muito perto dessa li-

nha e perde o emprego, a tendência é voltar à situação 

de pobreza. Se, nesse mesmo momento, reduzem-se os 

Seguindo o lançamento da publicação no último dia 6 

de maio em Brasília, o secretário da SAGI, Paulo Jannuzzi, 

apresentou textos do Caderno de Estudos 25 em várias 

universidades no país. No dia 10, ministrou a palestra  

“Desenvolvimento social inclusivo no Brasil: resultados 

e desafi os para avaliação de programas” na Faculdade 

de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

No dia 11, participou da mesa redonda “Desigualdade 

no Brasil: aspectos metodológicos e uma visão multidi-

mensional”, coordenada pelo ex-senador Roberto Satur-

nino Braga, diretor-presidente do Centro Internacional 

Laís Abramo apresenta estudo Panorama Social da América Latina 2015 na 
Sexta com Debate

Caderno de Estudos 25 sobre resultados e institucionalidades do Brasil Sem 
Miséria é apresentado em palestras e seminários no país

programas sociais, o risco vai ser multiplicado por dois, 

por três, por quatro”. 

Como coordenadora da mesa do evento, a ministra do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome Tereza Cam-

pello pondera: “nós estamos entrando em um momento 

no país aonde, cada vez mais, o debate sobre a avaliação 

de políticas sociais vai se dar numa ótica fi scal, e eu acho 

que nós não podemos aceitar 

isso”, afi rmou. De acordo com 

a ministra, a discussão deve se 

dar não na ótica do montante 

do gasto fi scal, mas sim sobre 

qual será o custo, no futuro, 

pelo fato de se abrir mão de 

políticas de inclusão social.

Censo Furtado, na Universidade Federal Fluminense em 

Niterói. No dia 12, com a assessora Elisabete Ferrarezi, 

esteve presente em seminário de apresentação de tex-

tos da publicação organizado pelo Programa de Pós-Gra-

duação em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação 

Internacional e o Departamento de Gestão de Políticas 

Públicas. No dia 18  está prevista apresentação do Ca-

derno no IPEA, a convite da pesquisadora Luciana Jac-

coud, ex-assessora especial da ministra Tereza Campello. 

No dia 19 de maio, será apresentado na Fundação João 

Pinheiro, em Belo Horizonte.

CONHEÇA A APRESENTAÇÃO DE LAÍS ABRAMO NO SITE DO SEXTA 
COM DEBATE: HTTP://APLICACOES.MDS.GOV.BR/SAGI/PORTAL/ARTIGO.
PHP?LINK=1422&GA=93

ACESSE O PANORAMA SOCIAL DA AMÉRICA LATINA 2015 NO LINK: 
HTTP://WWW.CEPAL.ORG/ES/PUBLICACIONES/PANORAMA-SOCIAL-AME-
RICA-LATINA-2015-DOCUMENTO-INFORMATIVO



A fi m de organizar as informações geradas durante os 

nove anos de edições do Censo SUAS, o MDS lançou o 

Portal Censo SUAS, que disponibiliza todos os questio-

nários aplicados e os dados brutos e trabalhados durante 

este período. A novidade do Portal é a possibilidade de 

realizar o acompanhamento longitudinal de algumas vari-

áveis importantes do SUAS, como,  por exemplo, a evolu-

ção da infraestrutura dos Centros de Referência de Assis-

tência Social (CRAS) ao longo dos anos. 

MDS lança Portal que organiza informações do Censo SUAS 

A SAGI lança nesse mês a 3ª versão do Painel de Acom-

panhamento da Conjuntura e Indicadores Sociais (PIC). 

O PIC 3.0 amplia o conjunto de painéis disponíveis so-

bre as áreas temáticas de rendimento, educação, aces-

so a serviços, mercado de trabalho e, especialmente, 

programas sociais. 

A aplicação passou por um redesenho, atingindo uma 

melhora substancial em suas funcionalidades analíti-

SAGI lança nova versão do Painel de Acompanhamento da Conjuntura e 
Indicadores Sociais (PIC 3.0)

cas e de consulta. Além disso, a navegação está mais 

fl uida e rápida entre os conteúdos disponibilizados. 

A aplicação se encontra no portal da SAGI na seção 

Dados e Indicadores.  

ACESSE O PORTAL DO CENSO SUAS NO LINK: HTTP://
APLICACOES.MDS.GOV.BR/SAGIRMPS/PORTAL-CENSO/

A SAGI disponibiliza este mês um novo produto, o Bo-

letim de Oportunidades e Inclusão Econômica, que 

tem como propósito contribuir para a análise do perfi l 

econômico e setorial do município, bem como traçar as 

relações de oferta e demanda de bens e serviços que 

conectam as cidades. Os dados são provenientes da 

SAGI lança Boletim de Inclusão Produtiva

ACESSE O PIC NO LINK: HTTP://APLICACOES.MDS.GOV.BR/
SAGI/PORTAL/?GRUPO=72

É POSSÍVEL ACESSAR O BOLETIM NO LINK HTTP://APLICACOES.MDS.
GOV.BR/SAGI/RIV3/GERAL/INDEX.PHP.

pesquisa realizada pelo IBGE intitulada Regiões de In-

fl uência das Cidades (REGIC). 



Uma das principais estratégias de 

apoio ao monitoramento do Plano 

Brasil Sem Miséria (BSM) foi a criação 

e atualização periódica dos Boletins 

BSM no seu município e no seu esta-

do. A cada três meses, a SAGI e a Se-

cretaria Extraordinária de Superação 

Boletim Brasil Sem Miséria no seu Município foi atualizado com dados até abril 
de 2016

da Extrema Pobreza disponibilizavam 

relatórios com dados e indicadores 

de programas e ações para cada um 

dos 5.570 municípios e 27 Unidades 

da Federação. Foi uma estratégia re-

conhecida – e premiada pela ENAP e 

CGU- como muito relevante para que 

técnicos e gestores, além da socieda-

de, pudesse acompanhar os desdo-

bramentos do Plano no país. Os dados 

atualizados chegam até abril de 2016. 

CONSULTE O BOLETIM NO LINK HTTP://WWW.
BRASILSEMMISERIA.GOV.BR/MUNICIPIOS  

Em 4 e 5 de maio foi realizada a Ofi cina Técnica Desa-

fi os da implementação de políticas públicas: uma agen-

da para aprimorar o campo de conhecimentos técnico e 

científi co organizado pela SAGI/MDS, Secretaria de Pla-

nejamento e Investimentos Estratégicos – SPI/MPOG, e 

Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). 

O principal objetivo foi identifi car elementos críticos que 

contribuem ou oferecem riscos à implementação de pro-

gramas e políticas públicas, 

tendo por base o conheci-

mento e as experiências 

práticas dos gestores. 

A Ofi cina contou com dois 

painéis, em que foram 

apresentados experiências 

de técnicos de governos 

em implementação: Progra-

ma Luz para Todos/ MME, 

PRONATEC/MEC, políti-

ca de Assistência Social em Vitória-ES, Mulher: Viver sem 

Violência/SPM e  Melhor em Casa/Ministério da Saúde. Os 

especialistas e pesquisadores presentes teceram comen-

tários críticos aos casos. Ao fi nal, no terceiro painel, foram 

feitas refl exões sobre as contribuições da ofi cina à luz dos 

textos elaborados pela SPI e SAGI sobre a temática. 

Ofi cina Técnica discute os pontos críticos no processo de implementação das 
políticas públicas

Segundo o secretário da SPI/MP, Gilson Bittencourt, 

“o aprimoramento de dados e metodologias possibilita 

não apenas a crítica das políticas, mas também o apri-

moramento da capacidade destas políticas de serem 

mais eficientes e voltadas para o interesse da socie-

dade”. 

O secretário da Sagi/MDS, Paulo Jannuzzi, destacou 

que é necessário entender 

os problemas de implemen-

tação a partir da perspecti-

va de quem está operando 

a política pública: “Precisa-

mos ouvir mais quem está na 

ponta para perceber que boa 

parte do recurso público pode 

produzir mais impacto se con-

seguirmos resolver alguns 

entraves de desenho, de im-

plementação, de pessoal e de 

orçamento”.

O produto dos debates será sistematizado e publicado 

em breve pelos organizadores a fi m de contribuir para 

o desenvolvimento de uma metodologia de monito-

ramento e avaliação da implementação de políticas 

públicas.

FOTO: ENAP



Em fi nal de junho, terá início, em modalidade à dis-

tância, o curso Mapeamento de Oportunidades e Ini-

ciativas de Inclusão Produtiva, voltado a gestores e 

técnicos das secretarias estaduais e municipais de as-

sistência social ou congêneres.  O curso visa contribuir 

para o desenvolvimento de competências relacionadas 

à identifi cação de experiências de inclusão produtiva e 

para a articulação das oportunidades de integração so-

cioeconômica dos mais vulneráveis, assim como para 

os fatores estruturantes de sucesso e viabilidade da in-

clusão produtiva.  Está prevista a oferta de uma turma 

MDS lança curso sobre Mapeamento de Oportunidades e Iniciativas de 
Inclusão Produtiva 

DEPOIS DE REVISADO, O MATERIAL DIDÁTICO ESTARÁ DISPONÍVEL EM WWW.MDS.GOV.BR\SAGI -> FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO -> 
MATERIAL DIDÁTICO CAPACITA SAGI

piloto presencial em parceria com o Governo do Distri-

to Federal no próximo mês. O curso foi organizado pela 

SAGI e pela Secretaria Extraordinária para a Superação 

da Extrema Pobreza (SESEP), com o apoio da Universi-

dade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

O material do curso estará disponível no portal da se-

cretaria, juntamente com o dos demais cursos já ofere-

cidos do Ciclo de Monitoramento e Avaliação de Pro-

gramas – Capacita SAGI-, que passaram por processo 

de revisão de conteúdo nos últimos três meses.



ACESSE OS ESTUDOS TÉCNICOS DA SAGI NO LINK: HTTP://APLICACOES.MDS.GOV.BR/SAGIRMPS/SIMULACAO/ESTUDOS_TECNICOS/PG_PRINCIPAL?UR-
L=ABERTURA&ATIVO=SIM

Já são 18 os Estudos Técnicos SAGI lançados em 2016, totalizando 118 textos publicados desde 2011. Os títulos dos 
ETECs mais recentes são os seguintes: 

ETEC nº 06/2016 - Abordagens para imputação de rendimento na PNAD: método e resultados 

ETEC nº 07/2016 - Estimativas de pobreza e extrema pobreza – por Unidade Federativa, Grande Região e Situação 
Censitária – das PNADs 1992 a 2014

ETEC Nº 08/2016 - Estratégia avaliativa e primeiros resultados acerca do desenho, perfi l dos benefi ciários e percep-
ções de gestores do programa Bolsa Verde  

ETEC nº 09/2016 -  Pesquisa de opinião sobre o Sistema Único de Assistência Social: percepções de coordenadores de 
CRAS, CREAS e Centros Pop  

ETEC nº 10/2016 - Elementos para uma estimativa da população em situação de rua no Brasil 

ETEC nº 11/2016 – Proposta de escala socio-ocupacional para estudos de mobilidade social no Brasil  

ETEC nº 12/2016 Estatísticas educacionais a partir do Cadastro Único: apontamentos e comparações

ETEC nº 13/2016 -  Contribuição para a Agenda de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:  Indicador de Pobreza 
Multidimensional de Pobreza para América Latina inspirada em proposta preliminar da Cepal 

ETEC nº 14/2016 – A  Escala Internacional de Insegurança Alimentar: aspectos metodológicos e resultados para 
Brasil 

ETEC nº 15/2016 – Indicações sobre mobilidade social no Brasil a partir da Pesquisa de Acompanhamento de Progra-
mas e Ações em Desenvolvimento Social  de 2012

ETEC nº 16/2016 – Data Social: fl uxo de dados e produção de indicadores

ETEC nº 17/2016 – Análise das Cartas da População com demandas ao MDS: principais resultados 

ETEC nº 18/2016 –Indicadores Sociais por Unidades da Federação 2004 a 2014

NOVOS ESTUDOS TÉCNICOS SAGI SÃO INSERIDOS NO PORTAL



SECRETARIA DE AVALIAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO (SAGI)
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO A - SALA 307  BRASÍLIA/DF

CEP 70.054-906 - WWW.MDS.GOV.BR/GESTAODAINFORMACAO

CONTATE A SAGI PELO FONE (61) 2030.1501 / 2030.1512

No Boletim SAGI de abril passado 

foi apresentado um extrato do Re-

latório Gestão que, todo ano, mi-

nistérios e secretarias nacionais 

devem elaborar para prestação de 

contas à sociedade. Nesse relató-

Balanço de Produtos e Entregas da SAGI de 2011 a 2016 

Conheça os produtos da SAGI no link: HTTP://APLICACOES. MDS.GOV.BR/SAGI/PORTAL/ e o livro da SAGI em 
HTTP://APLICACOES. MDS.GOV.BR/SAGIRMPS/FERRAMENTAS/DOCS/LIVRO_SAGI_BAIXA_FINAL.PDF

rio apresenta-se um balanço das 

atividades realizadas e contabili-

zadas como pesquisas de avalia-

ção, microdados, oficinas técnicas 

e seminários, apresentações de 

resultados de pesquisas, eventos 

nacionais e internacionais, capa-

citação, ofertas EaD, capítulos e 

artigos publicados por técnicos 

da SAGI. O quadro abaixo atualiza 

esse balanço, com dados até maio 

de 2016.

Ação
Ano

Total
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pesquisas

Estudos Técnicos 10 24 31 25 13 18 121
Pesquisas de Avaliação 49 5 5 13 5 26 103
Microdados 7 2 4 7 4 1 25

Subtotal 249

Eventos 
Internos

“Sexta com Debate”  6 9 19 18 5 57
“Cine com Debate”     3 0 3
O� cinas Técnicas e Seminários 6 2 10 12 6 5 41
Apresentações de resultados de 
pesquisas

12 3 4 4 4 1 28

Subtotal 129
Eventos 
Externos

Nacional 43 74 45 76 51 46 335
Internacional 3 5 8 7 4 2 29

Subtotal 364

Capacitação
Ofertas EAD 599 7.387 14.307 12.902 8.647 0 43.842
Presencial 3.457 2.457 3.617 18.889 9.363 1.418 39.201

Subtotal 83.043

Textos 
publicados

Capítulos 8 8 8 5 9 0 38
Artigos 11 13 16 81 27 19 172

Subtotal 210

Próximos Eventos:

 DE MAIO: SEXTA COM DEBATE COM ROBERTO OLINTO (IBGE) “O QUE MEDE E O QUE NÃO MEDE O PRODUTO INTERNO BRUTO”

 A  DE MAIO: XVIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS EM BRASÍLIA

 DE MAIO A  DE JUNHO: III ENCONTRO NACIONAL DA RENEP SUAS EM BRASÍLIA 


