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SAGI
A Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação
(SAGI) é a unidade do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) responsável pelas ações de gestão
da informação, monitoramento, avaliação e capacitação de agentes sociais. Está organizada em quatro
departamentos:

» Departamento de
Gestão da Informação (DGI)
» Departamento de Monitoramento (DM)
» Departamento de Avaliação (DA)
» Departamento de Formação
e Disseminação (DFD)
A SAGI elabora pesquisas, sistemas, programas de
capacitação e publicações técnicas que apoiam profissionais das três esferas de governo na gestão de
políticas sociais. O Bolsa Família, o Programa Criança
Feliz, o Cadastro Único, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) são alguns dos principais usuários dos
produtos da SAGI.
Estados e municípios também utilizam os serviços da
SAGI na gestão das políticas sociais federais. No entanto, a secretaria pode ir além, subsidiando os governos estaduais e municipais na avaliação de impacto
de programas locais, estudos prospectivos, ferramentas informacionais e programas de capacitação.

APOIO
À GESTÃO
Consulta, Seleção e Extração de
Informações do CadÚnico – CECAD:
» Ferramenta que disponibiliza os dados do Cadas-

tro Único para gestores de políticas sociais das
três esferas de governo.

» A ferramenta permite tabular os dados das famí-

lias cadastradas a partir de uma variável ou por
meio do cruzamento de duas variáveis presentes
nos diversos blocos dos formulários do Cadastro
Único, tais como renda, escolaridade e características do domicílio.

» Mais de vinte programas sociais acessam atual-

mente o CECAD. Em média, a ferramenta contabiliza 5 milhões de consultas por mês de diferentes
naturezas, desde gestores municipais do Bolsa
Família até concessionárias de energia elétrica e
agências do INSS.

» Há um módulo do CECAD aberto para o público
em geral, sem necessidade de senha: o TABCAD
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad/sobre_tabcad.php
Matriz de Informação Social – MI Social: sistema de
monitoramento com informações e indicadores de
programas, ações e serviços do Ministério. A partir
dessa ferramenta, é possível:

» Gerar relatórios e boletins com dados atualizados

sobre a gestão dos principais programas do MDS.
A consulta pode ser feita por municípios, estados
e Brasil – RI Social.

» Gerar tabelas com dados demográficos, de trans-

ferência de renda, assistência social e segurança
alimentar para cada município ou estado escolhido – Tabelas Sociais.

» Visualizar e construir mapas sobre diversas temáticas sociais – Atlas Social, MDS em Mapas.

FORMAÇÃO DE
AGENTES SOCIAIS
NAS TRÊS ESFERAS
DE GOVERNO
CapacitaSUAS: o Programa Nacional de Capacitação
do SUAS de visa:
I.

II.

Garantir a oferta de formação permanente para
qualificação da gestão, do provimento dos serviços
socioassistenciais e do controle social do SUAS.
Estimular os entes estaduais à estruturação de
equipes técnicas dedicadas à educação permanente do SUAS.

III. Promover

o diálogo dos entes federados com instituições de ensino superior interessadas na formação e capacitação no âmbito do SUAS.

Capacitações do Cadastro Único e do Programa Bolsa
Família: o Programa de Capacitação, de caráter técnico e
operacional, tem ações desenvolvidas nas modalidades
presencial e a distância para gestores e técnicos estaduais e municipais, conselheiros e parceiros, com conteúdos relativos à gestão e operacionalização do CadÚnico
e do Bolsa Família.
CapacitaSAGI: compreende o conjunto de ações planejadas, implementadas ou acompanhadas pela SAGI
destinadas à formação e capacitação de agentes do
setor público, nas três esferas administrativas de governo, visando a melhoria da gestão e operacionalização dos planos, programas, projetos, serviços e
políticas sociais de responsabilidade do MDS. Abrange ações educacionais presenciais, semipresenciais
ou a distância.

DIFUSÃO DE
CONHECIMENTO
Cadernos de Estudos – Desenvolvimento Social em
Debate: série de publicações que divulga pesquisas e
subsidia discussões sobre as políticas sociais do MDS.
A ampla disseminação dos resultados desses estudos
é elemento fundamental para atingir os objetivos propostos por meio das ações governamentais.
Acervo Digital: Repositório on-line de publicações
produzidas pelo MDS, que reúne livros, periódicos,
cadernos de estudos, sumários executivos, boletins,
produções acadêmicas, vídeos, dentre outros. No
acervo também são disponibilizados outros materiais relevantes para o Ministério, mas que não são
de sua autoria.
Biblioteca do MDS: disponibilização de acervo físico de publicações produzidas pelo MDS, que reúne
livros, periódicos, cadernos de estudos, sumários
executivos, boletins, produções acadêmicas, vídeos,
dentre outros. No acervo também são disponibilizados outros materiais relevantes para o Ministério, de
autores variados.

MONITORAMENTO
Publicação semestral sobre o retrato de políticas públicas e produção de boletins mensais e trimestrais
com a construção de indicadores de acompanhamento da conjuntura social do país.
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