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O Boletim SAGI é um informativo eletrônico voltado à comunidade de técnicos e gestores das Políticas de Desenvolvimento 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.

Balanço SAGI 2015: 5 milhões de visualizações no Portal
Todo ano, ministérios e secretarias nacionais devem elaborar

Mais de 4 mil artigos acompanhados pelo Google Acadê-

um relatório de gestão para prestação de contas à sociedade.

mico referenciam base de dados, pesquisas e material pu-

Nesse documento são registrados os desembolsos ﬁnancei-

blicado pela secretaria e MDS.

ros, a composição da equipe técnica, os produtos e entregas

Mas os números mais importantes não são esses. O que

realizados no ano. Entregue o balanço pela SAGI, é importante

importa, aﬁnal, é a contribuição dessas entregas para os

divulgar alguns dos resultados mais importantes, apresentan-

avanços e conquistas das políticas do Ministério! São os

do-os em perspectiva longitudinal, de 2011 a 2015.

36 milhões retirados da extrema pobreza, a cobertura na-

Nos últimos cinco anos foram realizadas 76 pesquisas e

cional dos equipamentos da Assistência Social, a redução

103 Estudos Técnicos na área de políticas sociais; 186

expressiva da insegurança alimentar e a promoção do

artigos ou textos publicados no Cadernos de Estudos e

acesso aos direitos sociais básicos a milhões de brasilei-

outros periódicos; 118 eventos como Sextas com Debate

ros. Políticas sociais bem sucedidas requerem, além de

e Oﬁcinas Técnicas e mais de 81 mil capacitações presen-

objetivos claros e mecanismos de governança federativa,

ciais ou a distância. Os técnicos da secretaria estiveram

de insumos técnicos para gestão. É o que a SAGI procura

presentes em pouco mais de 300 seminários nacionais ou

desenvolver com as secretarias ﬁnalísticas do MDS.

internacionais. Novos aplicativos informacionais e portais
foram desenvolvidos, atingindo 5 milhões de visualizações em 2015, com 50 mil usuários/mês em 105 países.

PRODUTOS E ENTREGAS

Pesquisas

CONHEÇA OS PRODUTOS DA SAGI NO LINK: HTTP://APLICACOES.
MDS.GOV.BR/SAGI/PORTAL/ E DO LIVRO DA SAGI HTTP://APLICACOES.
MDS.GOV.BR/SAGIRMPS/FERRAMENTAS/DOCS/LIVRO_SAGI_BAIXA_FINAL.PDF
ANO
2012

2013

2014

2015

Estudos Técnicos

10

24

31

25

13

103

Pesquisas de Avaliação

49

5

5

13

4

76

Microdados

7

2

4

7

4

24

6

9

19

18

Subtotal

203

“Sexta com Debate”
Eventos
Internos

“Cine com Debate”

3

3

6

2

10

12

6

36

Apresentações de pesquisas

12

3

4

4

4

Nacional

43

74

45

76

51

289

3

5

8

7

4

27

599

7.387

14.307

12.902

8.647

43.842

3.457

2.457

3.617

18.889

9.363

37.783
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Presencial
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Subtotal
Textos
publicados

27
118

Internacional
Ofertas EAD

Capacitação

52

Oficinas Técnicas e Seminários
Subtotal

Eventos
Externos
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81.625

Capítulos

8

8

8

5

9

38
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11

13
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SAGI lança Caderno de Estudos sobre inclusão produtiva rural
Em março, foi lançada a versão impressa do Caderno de Estudos nº 23:
A Inclusão Produtiva Rural no Brasil
sem Miséria: o Desaﬁo da Superação
da Pobreza no Campo, que aborda
as políticas de inclusão produtiva
rural orientadas para os pequenos
produtores em situação de pobreza e extrema pobreza, os avanços
alcançados e os desaﬁos enfrentados ao longo do Plano Brasil sem
Miséria (BSM). Com organização de
Janine Mello, esse volume é uma
parceria do MDS com o Ministério
do Desenvolvimento Agrário (MDA).
A publicação inicia apresentando a
estratégia que norteou a ação do eixo

de inclusão produtiva rural do BSM.
Os capítulos centrais discutem as
principais ações que contribuíram
para a melhoria da vida da população pobre do meio rural, destacando
seus avanços e desaﬁos.
Por ﬁm, é apresentado um diagnóstico da situação social das famílias
mais pobres que vivem no campo,
como um orientador das ações futuras para superação da pobreza rural.

ACESSE O CADERNO DE ESTUDO Nº 23 NO PORTAL DA SAGI: HTTP://APLICACOES.MDS.GOV.
BR/SAGIRMPS/FERRAMENTAS/DOCS/CADERNO%2023_%20FINAL_910.PDF

MDS promove seminário internacional sobre integração de bases de dados
delos de integração de dados para
programas sociais. O encontro reuniu
experiências exitosas que podem
contribuir para o aperfeiçoamento da
gestão do Cadastro Único.
No segundo dia do evento, os participantes foram divididos em grupos de
trabalho para debater três temas referentes à integração
de registros administrativos:

O seminário foi realizado pela Senarc/MDS em parceria com a Iniciativa Brasileira de Aprendizagem
por um Mundo sem Pobreza (World
Without Poverty - WWP).
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Em 5 e 6 de abril, ocorreu em Brasília o Seminário Internacional de Integração de Bases de Dados e Sistemas
de Informação para Aperfeiçoamento
de Políticas Públicas. Cerca de 150
especialistas e técnicos de governos
nacionais e internacionais participaram do evento, que contou com
expositores dos seguintes países:
Argentina, Uruguai, Chile, Austrália
e Letônia.
A apresentação sobre o Cadastro
Único, registro administrativo brasileiro, foi feita por Joana Mostafá,
diretora do Cadastro Único da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania
(Senarc/MDS). Kathy Lindert (Banco
Mundial) e Valentina Barca (Oxford
Policy Management) discutiram mo-

— Aspectos administrativos e institucionais;
— Aspectos

opera-

cionais e de implementação;
— Aspectos tecnológicos e ﬁnanceiros.

ACESSE MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O SEMINÁRIO
DO PORTAL DO WWP: HTTPS://WWW.WWP.ORG.
BR/PT-BR/NEWS

PROGRAMAÇÃO SEXTA COM DEBATE 2016
15 de abril
Paulo Jannuzzi (SAGI)

29 de abril
SAGI e SENARC

03 de maio
LAIS ABRAMO (CEPAL)

Monitoramento e Avaliação de
Programas Sociais: Avanços e
Desaﬁos

Lançamento dos Cadernos de
Estudos 25 (Brasil Sem Miséria)
e 26 (Intersetorialidade)

Panorama Social Cepal da América
Latina e Caribe: evolução da
pobreza e desigualdade

