


DEPARTAMENTO DE 

MONITORAMENTO DA 

SECRETARIA DE 

AVALIAÇÃO E GESTÃO 

DA INFORMAÇÃO 

(DM/SAGI)  

   

O DM /SAGI é a 

unidade responsável 

pelas análises 

sistemáticas de um 

banco de dados 

construído a partir de 

amplo conjunto de 

dados oficiais, entre 

registros administrativos 

e pesquisas do Sistema 

Estatístico Nacional. As 

entregas do DM/SAGI 

contribuem para as 

ações de apoio ao 

monitoramento de 

planos, políticas, 

programas, projetos, 

serviços e ações de 

desenvolvimento social 

em todas as esferas de 

governo, além de dar 

suporte ao 

dimensionamento das 

populações elegíveis a 

participar dos 

programas sociais. 

Política de Monitoramento do Ministério de 

Desenvolvimento Social 

A Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação 

(SAGI), dentro da estrutura do Ministério, é responsável pelo 

desenvolvimento de atividades de organização e 

sistematização periódica de processos, produtos ou 

resultados por meio de indicadores. Para a organização dos 

procedimentos para a produção dos indicadores, foi 

instituída a Política de Monitoramento que propicia um 

tratamento uniforme aos dados gerados pelo Ministério, 

trazendo mais clareza sobre o significado dos indicadores 

produzidos e gerando conhecimento que subsidie a gestão 

das políticas públicas sociais (Portaria n° 2.527/2018). 

Para o monitoramento de qualquer política pública, a 

principal matéria-prima é a informação – dados 

operacionais, gerenciais e estratégicos relacionados aos 

programas. No caso do MDS, esses dados não são 

produzidos apenas internamente, em seus vários 

departamentos e secretarias, mas também externamente, 

por outros ministérios, órgãos localizados em diferentes níveis 

federativos (estados e municípios), bem como associações 

da sociedade civil.  

Conforme prevê a Portaria n° 2.527/2018, o sistema de 

monitoramento deve ser baseado em indicadores, sendo 

estes indicadores coletados e construídos de modo a permitir 

o acompanhamento contínuo e a rápida apreensão do 

desempenho dos programas pelos gestores. Para tanto, os 

indicadores de monitoramento estarão disponíveis em um 

Painel de Monitoramento para uso tanto dos gestores 

quanto do público geral.  

Definição e  

Construção de 
Indicadores 

Painel de 
Monitoramento 

Acompanhamento 
dos programas e 

políticas do MDS 



Conceito de 

Indicadores 
   

“Indicadores são dados 

que possibilitam desde 

acompanhar o andamento 

até medir o cumprimento 

dos objetivos de uma 

política. Eles se referem à 

quantidade, à qualidade, ao 

cronograma e aos custos 

observados 

comparativamente” (Brasil, 

2018, p. 101). 

Indicadores de Monitoramento 

Diante da construção de uma nova visão da Política de 

monitoramento, em 2018, o Departamento de 

Monitoramento (DM/SAGI) tem trabalhado na elaboração 

de um Painel de Monitoramento, bem como na seleção 

dos indicadores que devem ser acompanhados. A 

definição de indicadores requer muita clareza sobre os 

objetivos e a lógica de cada programa. É sempre possível 

calcular um grande número de indicadores, os quais nem 

sempre conseguem expressar os fenômenos ou as 

condições mais significativas para o programa. O uso de 

indicadores com a definição de um conjunto de critérios 

possibilita um julgamento continuado e eficaz acerca do 

desempenho de um programa ou conjunto de programas 

Desta forma, espera-se que os indicadores de 

monitoramento atendam as seguintes propriedades: 

 simplicidade: indicadores devem ser específicos e 

refletir informações simples e de fácil comunicação; 

 utilidade: indicadores devem ser relevantes para 

discutir agenda política social; 

 validade: indicadores devem ser capazes de medir o fenômeno que se pretende 

medir;  

 confiabilidade: qualidade dos dados que servem de base para o cálculo do 

indicador;  

 mensurabilidade: os dados primários devem estar disponíveis e o método de 

construção do indicador deve ser factível;  

 periodicidade: indicadores devem ter periodicidade, tal que possa ser útil ao 

monitoramento de determinada política.   

  

Os indicadores definidos no âmbito da Politica de Monitoramento também devem ser 

organizados segundo a natureza do indicador e área temática que está associado. Primeiro, 

têm-se duas classificações: (i) os indicadores cuja fonte dos dados primários é o próprio MDS 

(Indicadores do MDS); e (ii) os indicadores construídos a partir de fontes externas relevantes 

para o acompanhamento do quadro da pobreza, desigualdade e desenvolvimento social 

no país (Indicadores de contexto social). Segundo, os indicadores são categorizados de 

acordo com os grupos temáticos abaixo.  

  



Quadro 1: Classificação dos Indicadores de Monitoramento 

 

Fonte: DM/SAGI 

Cabe ressaltar que os indicadores podem ter diferentes dimensões, como por exemplo:  

 nível de agregação territorial: nível territorial que o dado informa, como, por 

exemplo: município, UF, Brasil, etc;  

 unidade de referência: unidade que o dado informa, como, por exemplo: 

beneficiário, família, etc; e  

 periodicidade: intervalo de tempo em que o dado é gerado e inserido no sistema 

de informação, como, por exemplo: mensal, bimestral, anual.  

 Definição dos Indicadores de Monitoramento 

O processo de levantamento dos indicadores que devem compor o Painel de 

Monitoramento iniciou, em 2018, com a análise dos Estudos Técnicos (ETECs) produzidos pela 

SAGI no período de 2011 e 2016. Os ETECs foram desenvolvidos com o intuito de auxiliar os 

analistas técnicos e gestores a diagnosticar, formular, monitorar e avaliar suas políticas. Deste 

modo, entendeu-se como necessário revisitar os estudos da SAGI e analisar em que medida 

eles podem contribuir para este novo momento da Política de Monitoramento. O 

levantamento dos estudos teve por objetivo identificar os indicadores que eram citados e, 

num segundo momento, analisar quais deles podem ser relevantes para o monitoramento 

das políticas e programas do MDS no contexto atual.  

Em paralelo à análise dos ETECs, as Secretarias finalísticas devem propor os indicadores 

que julgarem necessário acompanhar e, após validação técnica do DM/SAGI, caso os 

indicadores sugeridos atendam as propriedades estabelecidas, estes passarão a compor o 

Painel.  

Análise dos Estudos Técnicos (ETECs) da SAGI 

A SAGI publicou mais de 100 ETECs no período de 2011 e 2016. Dentre os diversos assuntos 

retratados, destacam-se os estudos sobre a mensuração da pobreza, avaliação de 

programas sociais como o Programa Bolsa Família e reflexões críticas sobre os sistemas de 

informação. Todos esses estudos estão disponíveis na página da SAGI, no portal do MDS. 

A partir da leitura e análise dos ETECs, foi feito um levantamento dos indicadores, que 

foram classificados de acordo com os dez grupos temáticos detalhados no Quadro 1. Após 

Programas do MDS 

•Cadastro Único 

•Programa Bolsa Família 

•Benefício de Prestação Continuada 

•Criança Feliz 

•Inclusão Produtiva 

•Sistema Único de Assistência Social 

•Segurança Alimentar e Nutricional 

•Previdência Social 

Indicadores de contexto social 

•Pobreza e Desigualdade 

•Demográfico e socioecononômico  

•Indicadores de Renda 

•Indicadores de Saúde e Educação 

•Indicadores de Infraestrutura 

•Indicadores Demográficos 

•Indicadores de Mercado de Trabalho 

•Indicadores Econômicos 



avaliação, recomenda-se a inclusão no Painel de Monitoramento dos indicadores que 

atendem às propriedades estabelecidas e, nos casos dos indicadores pertinentes aos 

programas do MDS, caberá validação do DM/SAGI junto às Secretarias finalísticas. 

Método de trabalho: 

 

 Resultado da Análise dos 

Estudos Técnicos (ETECs) 

da SAGI 
Foram analisados 108 estudos técnicos 

produzidos pela SAGI, entre 2011 e 2016, e 

em 88 ETECs foi possível identificar pelo 

menos um indicador (Tabela 1). Após análise 

dos estudos, foi encontrado um total de 237 

indicadores, sendo que 39 apareceram em 

mais de um ETEC. Dentre os dez indicadores 

mais recorrentes (Tabela 2), destacam-se o 

indicador “população em situação de 

pobreza e extrema pobreza” abordado em 

15 estudos e o “Índice de Gini” que 

apareceu em 12 ETECs. 

De acordo com a tabela 3, tem-se a 

seguinte distribuição por grupo temático: 44 

referem-se ao Programa Bolsa Família; 42 aos 

programas e ações no âmbito da Segurança 

Alimentar e Nutricional; 27 são indicadores 

de pobreza e desigualdade; 28 compreende 

o Sistema Único de Assistência Social; 11 são 

indicadores associados ao Cadastro Único; 

dois indicadores de Inclusão Produtiva; dois 

de Previdência Social; e 79 indicadores foram 

classificados como demográficos e 

socioeconômicos. Neste último, os 

indicadores foram organizados em seis 

subtemas: 15 indicadores de acesso a bens 

duráveis e serviços de infraestrutura; 15 de 

mercado de trabalho; 13 indicadores de 

renda; 17 de saúde e educação; 10 

demográficos; e 9 indicadores econômicos. 

Análise dos ETECs 
Levantamento 

dos Indicadores 

Classificação 
por Grupos 
Temáticos 

Seleção para o 
Painel de 

Monitoramento 

Tabela 1: Análise dos ETECs 

Ano de 

Publicação 

ETECs 

Analisados 
(Quant.) 

ETEC 

Analisados - 

com 

indicadores 
(Quant.) 

2011 7 6 

2012 23 21 

2013 30 21 

2014 23 18 

2015 12 9 

2016 13 13 

Total 108 88 

Fonte: DM/SAGI 

Tabela 2: Indicadores mais 

recorrentes 

Posição Indicadores ETECs 
(Quant.) 

1° 
População em situação de 

pobreza e extrema pobreza 
15 

2° Índice de Gini 12 

3° 
Índice de Pobreza 

Multidimensional 
9 

4° 
Taxa de frequência escolar da 

população por faixa etária 
7 

5 
Taxa de pobreza e extrema 

pobreza 
7 

6° 
Taxa de ocupação da 

população por faixa etária 
6 

7° 
Quantidade de famílias 

beneficiárias do PBF 
6 

8° 
Taxa de analfabetismo por 

faixa etária 
5 

9° 
Renda média domiciliar per 

capita 
5 

10° 

Distribuição dos motivos para 

as pessoas irem à unidade 

socioassistencial, por tipo de 

unidade 

4 

Fonte: DM/SAGI 

 



Considerando as propriedades dos indicadores de monitoramento, mencionadas 

anteriormente, dos 237 indicadores avaliados, 167 foram considerados no âmbito da Política 

de Monitoramento e passíveis de acompanhamento (Tabela 3). Todos os indicadores 

avaliados estão detalhados no Anexo I. 

Tabela 3: Indicadores por Grupos Temáticos 

Grupos Temáticos 

Indicadores 
(Quant.) 

Indicados para 

o Painel de 

Monitoramento 
(Quant.) 

Indicadores demográficos e socioeconômicos 79 59 

Subtemas   

Indicadores de acesso a bens duráveis e serviço de                 

Infraestrutura 

15 4 

Indicadores de mercado de trabalho 15 11 

Indicadores de renda 13 13 

Indicadores de saúde e educação 17 16 

Indicadores demográficos 10 9 

Indicadores econômicos 9 6 

Programa Bolsa Família 44 29 

Segurança Alimentar e Nutricional 42 27 

Sistema Único de Assistência Social 28 17 

Pobreza e desigualdade 27 24 

Cadastro Único 11 6 

Benefício de Prestação Continuada 2 2 

Inclusão produtiva 2 1 

Previdência Social 2 2 

Total 237 167 

¹ O Criança Feliz foi instituído em outubro/2016 e, desta forma, não foi retratado nos Estudos Técnicos. 

Fonte: DM/SAGI 

 

Próximos passos 

A partir do compilado de informações sobre os programas e ações sociais executados 

pelo MDS e registrados pelos ETECs, foi possível identificar os indicadores que poderão 

continuar a ser observados e os que já não precisam desse acompanhamento. Feita a 

primeira triagem, a inclusão dos indicadores dos ETECs no Painel de Monitoramento está 

sujeita à validação junto às Secretarias finalísticas (nos casos de indicadores dos programas) 

e à construção dos indicadores que foram descontinuados em algum momento. 

 

  

Referência Bibliográfica 
 

Avaliação de políticas públicas: guia prático de análise ex-ante, volume 1/ Casa Civil da 

Presidência da República, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. – Brasília: IPEA, 2018.  



Anexo I – Lista dos Indicadores analisados a partir dos Estudos Técnicos (ETECs) 

da SAGI 

O Anexo I traz a lista completa com os 108 Estudos Técnicos analisados e os respectivos 

indicadores e encaminhamento. 

Nº ETEC TÍTULOS DOS ESTUDOS TÉCNICOS (ETEC) INDICADORES 
GRUPOS 

TEMÁTICOS 
SUBTEMAS 

INDICADORES 

SELECIONADOS 

PARA O PAINEL 

01/2011 

Tipologia de capacidade de gestão em 

Assistência Social - TACGAS: proposta 

metodológica e validação empírica 

Percentual de adolescentes de 14 a 17 anos 

ocupados no mercado de trabalho formal 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

mercado de 

trabalho 

x 

01/2011 

Tipologia de capacidade de gestão em 

Assistência Social - TACGAS: proposta 

metodológica e validação empírica 

Hiato da pobreza e extrema pobreza 
Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

01/2011 

Tipologia de capacidade de gestão em 

Assistência Social - TACGAS: proposta 

metodológica e validação empírica 

População em situação de pobreza e 

extrema pobreza 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

02/2011 

Resenha crítica sobre o Relatório “Situação 

da Adolescência Brasileira 2011: O direito de 

ser adolescente: oportunidade para reduzir 

vulnerabilidades e superar desigualdades" 

População urbana, rural e metropolitana 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores 

demográficos 
x 

02/2011 

Resenha crítica sobre o Relatório “Situação 

da Adolescência Brasileira 2011: O direito de 

ser adolescente: oportunidade para reduzir 

vulnerabilidades e superar desigualdades" 

População em situação de pobreza e 

extrema pobreza 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

03/2011 

Resenha crítica sobre a situação do Brasil no 

Relatório de Desenvolvimento Humano 2011, 

intitulado "Sustentabilidade e Equidade: um 

futuro melhor para todos" 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

03/2011 

Resenha crítica sobre a situação do Brasil no 

Relatório de Desenvolvimento Humano 2011, 

intitulado "Sustentabilidade e Equidade: um 

futuro melhor para todos" 

Índice de progresso social 
Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

04/2011 

Priorização das ações de Busca Ativa no 

âmbito do Plano BSM: proposta 

metodológica e simulações 

Razão de habitantes por servidor CRAS 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 

x 

05/2011 
Inclusão produtiva no Censo Suas 2011: 

subsídios ao PRONATEC BSM 

Índice de Atkinson dos beneficiários PBF, 

segundo a renda domiciliar per capita pré e 

pós-benefício (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF)  

08/2011 
Gestão de benefícios: uma análise 

descritiva do Censo SUAS 2011 

Captura de sinal digital pelo aparelho 

televisor e percepção de elementos 

identificadores de sinal no televisor. 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

Infraestrutura  

08/2011 
Gestão de benefícios: uma análise 

descritiva do Censo SUAS 2011 

Média de anos de estudo da população de 

25 anos ou mais de idade 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

saúde e 

educação 

x 

08/2011 
Gestão de benefícios: uma análise 

descritiva do Censo SUAS 2011 
não tem indicador não se aplica não se aplica 

 

10/2011 

Perfil estrutural da Extrema Pobreza no Brasil: 

análise exploratória da Pesquisa Nacional 

de Amostra de Domicílios (IBGE) sobre a 

parcela dos 5% mais pobres.  

Percentual de beneficiários e não 

beneficiários do Programa Bolsa Família 

(PBF) por faixa etária 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

10/2011 

Perfil estrutural da Extrema Pobreza no Brasil: 

análise exploratória da Pesquisa Nacional 

de Amostra de Domicílios (IBGE) sobre a 

parcela dos 5% mais pobres.  

Renda média familiar per capita pré e pós-

benefício dos beneficiários do Programa 

Bolsa Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

10/2011 

Perfil estrutural da Extrema Pobreza no Brasil: 

análise exploratória da Pesquisa Nacional 

de Amostra de Domicílios (IBGE) sobre a 

parcela dos 5% mais pobres.  

Distribuição percentual dos domicílios 

particulares permanentes segundo níveis de 

segurança alimentar (raça/cor da pessoa 

de referência do domicílio e situação 

censitária - PNAD) 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

01/2012 

Metodologia de replicação da variável 

identificadora de participação no Programa 

Bolsa Família (PBF) e/ou Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) para 

todos os membros dos domicílios da base 

de dados da amostra do Censo 2010. 

Quantidade de indivíduos de 18 a 64 anos 

de idade registrados no CadÚnico segundo 

região brasileira e grupo de estudo e 

existência de vínculo empregatício formal 

ou formalização como microempreendedor 

individual, para indivíduos NÃO-pareados 

no início do período, já inseridos no 

mercado de trabalho formal, no mês de 

início do curso e último mês do período 

estudado - Brasil  

Cadastro Único Cadastro Único 
 

01/2012 

Metodologia de replicação da variável 

identificadora de participação no Programa 

Bolsa Família (PBF) e/ou Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) para 

todos os membros dos domicílios da base 

de dados da amostra do Censo 2010. 

Quantidade de beneficiários e não 

beneficiários do Programa Bolsa Família 

(PBF) no Cadastro Único por faixa etária 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

02/2012 

Diferenciais de inserção no mercado de 

trabalho e não beneficiários do Programa 

Bolsa Família segundo o Censo Demográfico 

2012 

Taxa de crescimento médio anual de renda 

familiar per capita por quintil 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

renda 
x 

02/2012 

Diferenciais de inserção no mercado de 

trabalho e não beneficiários do Programa 

Bolsa Família segundo o Censo Demográfico 

2012 

Taxa de crianças de 0 a 5 anos que 

frequentam creches ou pré-escola por faixa 

de renda 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

saúde e 

educação 

x 

02/2012 

Diferenciais de inserção no mercado de 

trabalho e não beneficiários do Programa 

Bolsa Família segundo o Censo Demográfico 

2012 

Taxa de frequência escolar da população 

por faixa etária 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

saúde e 

educação 

x 

02/2012 
Diferenciais de inserção no mercado de 

trabalho e não beneficiários do Programa 

Quantidade de domicílios segundo 

participação do Programa Bolsa Família 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 



Bolsa Família segundo o Censo Demográfico 

2010 

(PBF) e/ou PETI 

02/2012 

Diferenciais de inserção no mercado de 

trabalho e não beneficiários do Programa 

Bolsa Família segundo o Censo Demográfico 

2012 

Taxa de atividade da população 

beneficiária e não beneficiária do Programa 

Bolsa Família e/ou PETI por faixas de renda 

domiciliar per capita  

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

02/2012 

Diferenciais de inserção no mercado de 

trabalho e não beneficiários do Programa 

Bolsa Família segundo o Censo Demográfico 

2012 

Taxa de atividade e ocupação da 

população beneficiária e não beneficiária 

do Programa Bolsa Família e/ou PETI por 

sexo 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

02/2012 

Diferenciais de inserção no mercado de 

trabalho e não beneficiários do Programa 

Bolsa Família segundo o Censo Demográfico 

2012 

Taxa de ocupação da população 

beneficiária e não beneficiária do Programa 

Bolsa Família e/ou PETI por faixas de renda 

domiciliar per capita  

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

02/2012 

Diferenciais de inserção no mercado de 

trabalho e não beneficiários do Programa 

Bolsa Família segundo o Censo Demográfico 

2011 

Distribuição dos beneficiários do PBV por 

bioma 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 
 

02/2012 

Diferenciais de inserção no mercado de 

trabalho e não beneficiários do Programa 

Bolsa Família segundo o Censo Demográfico 

2012 

Distribuição espacial das cisternas  

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 
 

03/2012 

Bolsa Família e seus impactos nas condições 

de vida da população brasileira: principais 

resultados da pesquisa Avaliação de 

Impacto do Bolsa Família II 

População (por faixa etária, sexo, situação 

censitária, população total, cor/raça) 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores 

demográficos 
x 

03/2012 

Bolsa Família e seus impactos nas condições 

de vida da população brasileira: principais 

resultados da pesquisa Avaliação de 

Impacto do Bolsa Família II 

Proporção de jovens de 15 a 29 anos que 

não trabalham nem estudam 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

mercado de 

trabalho 

x 

03/2012 

Bolsa Família e seus impactos nas condições 

de vida da população brasileira: principais 

resultados da pesquisa Avaliação de 

Impacto do Bolsa Família II 

Taxa de ocupação de pessoas com 

deficiência por sexo 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

mercado de 

trabalho 

x 

03/2012 

Bolsa Família e seus impactos nas condições 

de vida da população brasileira: principais 

resultados da pesquisa Avaliação de 

Impacto do Bolsa Família II 

Gasto total do governo federal com o PBF 
Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

03/2012 

Bolsa Família e seus impactos nas condições 

de vida da população brasileira: principais 

resultados da pesquisa Avaliação de 

Impacto do Bolsa Família II 

Taxa de formalização da população 

beneficiárias e não beneficiárias do 

Programa Bolsa Família e/ou PETI (por sexo, 

situação censitária e faixas de renda) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF)  

04/2012 

Fecundidade por Grandes Regiões e Faixas 

de Renda Domiciliar nos Censos 

Demográficos 2000 a 2010 

Tempo de existência do aparelho televisor, 

situação do aparelho (novo ou usado) no 

momento da aquisição e captura de sinal 

digital pelo aparelho televisor.  

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

Infraestrutura  

04/2012 

Priorização das ações de Busca Ativa no 

âmbito do Plano BSM: proposta 

metodológica e simulações 

População em situação de pobreza e 

extrema pobreza por raça-cor 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

04/2012 

Fecundidade por Grandes Regiões e Faixas 

de Renda Domiciliar nos Censos 

Demográficos 2000 a 2010 

Distribuição dos domicílios dos beneficiários 

do Programa Bolsa Família (PBF) por tipo de 

moradia  

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

05/2012 

Taxas de mortalidade infantil por região e 

faixa de renda domiciliar per capita entre os 

censos de 2000 e 2010 

Taxa de frequência escolar da população 

por faixa de renda 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

saúde e 

educação 

x 

06/2012 

Evolução da renda e da desigualdade - 

Comparação entre os Censos de 2000 e 

2010 

Renda média domiciliar per capita 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

renda 
x 

06/2012 

Evolução da renda e da desigualdade - 

Comparação entre os Censos de 2000 e 

2009 

Índice de Gini 
Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

07/2012 

Contribuições ao debate sobre supostos 

efeitos pró natalistas do Programa Brasil 

Carinhoso 

não tem indicador não se aplica não se aplica 
 

08/2012 

Revisão de experiências e programas de 

combate ao trabalho infantil no Brasil e em 

outros países 

não tem indicador não se aplica não se aplica 
 

09/2012 

Análise da Pesquisa sobre os 

Conhecimentos, Atitudes e Práticas 

financeiras de Famílias inscritas no CadÚnico 

Ações realizadas pelos município relativas a 

inclusão produtiva  
Inclusão produtiva 

Inclusão 

produtiva  

10/2012 

Análise da sub-declaração do recebimento 

de Benefícios pelo Programa Bolsa Família 

(PBF) e/ou Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI) no Censo 

Demográfico 2010 

Distribuição da população por sexo, 

segundo grupos etários. 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores 

demográficos 
x 

10/2012 

Análise da sub-declaração do recebimento 

de Benefícios pelo Programa Bolsa Família 

(PBF) e/ou Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI) no Censo 

Demográfico 2010 

Quantidade de domicílios segundo 

participação no Programa Bolsa Família 

e/ou PETI 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

11/2012 

Resenha crítica sobre o Relatório "Perfil do 

Trabalho Decente no Brasil: um olhar sobre 

as Unidades da Federação" 

Projeção da Taxa Geométrica de 

Crescimento Médio Anual para o período 

de 2000 a 2030 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores 

demográficos 
x 

11/2012 

Resenha crítica sobre o Relatório "Perfil do 

Trabalho Decente no Brasil: um olhar sobre 

as Unidades da Federação" 

Taxa de desocupação da população 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

mercado de 

trabalho 

x 

12/2012 
Análise da Evolução e Perfil de Recursos 

Humanos dos CRAS de 2007 a 2011 

Quantidade de Cestas Básicas compradas 

por um salário mínimo 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

12/2012 
Análise da Evolução e Perfil de Recursos 

Humanos dos CRAS de 2007 a 2011 

Quantidade Produzida de Alimentos de 

Origem Animal  

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 
 

12/2012 
Análise da Evolução e Perfil de Recursos 

Humanos dos CRAS de 2007 a 2011 

Quantidade de Entidades de Assistência 

Social 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 

x 



12/2012 
Análise da Evolução e Perfil de Recursos 

Humanos dos CRAS de 2007 a 2011 

Quantidade de profissionais nos Sistema de 

Assistência Social (por unidade de 

atendimento) 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 

x 

13/2012 
Uma análise acerca das limitações do IDH 

com repeito às ações e programas do MDS 

Percentual dos domicílios por classes de 

rendimento médio domiciliar per capita 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

renda 
x 

13/2012 
Uma análise acerca das limitações do IDH 

com repeito às ações e programas do MDS 
Renda média domiciliar per capita 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

renda 
x 

13/2012 
Uma análise acerca das limitações do IDH 

com repeito às ações e programas do MDS 

Taxa de Mortalidade Infantil por faixa de 

renda domiciliar per capita 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

saúde e 

educação 

x 

13/2012 
Uma análise acerca das limitações do IDH 

com repeito às ações e programas do MDS 
Índice de Gini 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

13/2012 
Uma análise acerca das limitações do IDH 

com repeito às ações e programas do MDS 

Taxa de severidade da pobreza e extrema 

pobreza 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

13/2012 
Uma análise acerca das limitações do IDH 

com repeito às ações e programas do MDS 

Grau de instrução do pessoal ocupado na 

área de assistência social 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 

x 

15/2012 

Síntese dos pontos abordados pelo Relatório 

"O Estado das Cidades da América Latina e 

Caribe 2012: rumo a uma nova transição 

urbana" 

Índice de Gini 
Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

16/2012 

Análise do filtro de restrições aplicado aos 

sem remuneração nos dados premi liminares 

do Universo do Censo Demográfico 2010 

Índice de  Desenvolvimento Humano 

ajustado às Desigualdades (IDHAD) 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

17/2012 

Principais resultados da PNAD 2011 

potencialmente relacionados às ações e 

programas do MDS 

Valores nominais das transferências de 

renda do BPC 

Benefício de 

Prestação 

Continuada - BPC 

Benefício de 

Prestação 

Continuada - 

BPC 

x 

17/2012 

Análise da oferta e demanda de recursos 

humanos de ensino médio no Censo SUAS 

com a disponibilidade de recursos humanos 

a partir dos concluintes no Censo Escolar da 

Educação Básica 2010 

Índice de Gini 
Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

17/2012 

Análise da oferta e demanda de recursos 

humanos de ensino médio no Censo SUAS 

com a disponibilidade de recursos humanos 

a partir dos concluintes no Censo Escolar da 

Educação Básica 2011 

Taxa de atividade de pessoas de referência 

beneficiárias e não beneficiárias do 

Programa Bolsa Família e/ou PETI 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

17/2012 

Análise da oferta e demanda de recursos 

humanos de ensino médio no Censo SUAS 

com a disponibilidade de recursos humanos 

a partir dos concluintes no Censo Escolar da 

Educação Básica 2009 

Percentual de indivíduos de 20 a 59 anos 

segundo IMC para idade 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

18/2012 

Análise da oferta e demanda de recursos 

humanos de ensino médio no Censo SUAS 

com a disponibilidade de recursos humanos 

a partir dos concluintes no Censo Escolar da 

Educação Básica 2009 

Contratos futuros de milho, soja e trigo 

negociados na Bolsa de Chicago 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 
 

19/2012 

Análise da oferta e demanda de recursos 

humanos com ensino superior no Censo 

SUAS 2010 com a disponibilidade de 

recursos humanos a partir dos concluintes no 

Censo  da Educação Superior 2009 

Municípios que realizaram ações (emissão 

de tipos de documentos %, transferência de 

renda por valor médio mensal do benefício 

pago as famílias (%)) 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 
 

19/2012 

Análise da oferta e demanda de recursos 

humanos com ensino superior no Censo 

SUAS 2010 com a disponibilidade de 

recursos humanos a partir dos concluintes no 

Censo  da Educação Superior 2009 

Quantidade de profissionais nos Sistema de 

Assistência Social (por unidade de 

atendimento) 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 

x 

20/2012 

Evolução da pobreza e da extrema pobreza 

- Comparação entre os Censos de 2000 a 

2010. 

Rendimento médio mensal total 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

renda 
x 

20/2012 

Evolução da pobreza e da extrema pobreza 

- Comparação entre os Censos de 2000 a 

2010. 

População em situação de pobreza e 

extrema pobreza 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

20/2012 

Evolução da pobreza e da extrema pobreza 

- Comparação entre os Censos de 2000 a 

2010. 

População em situação de pobreza e 

extrema pobreza 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

20/2012 

Evolução da pobreza e da extrema pobreza 

- Comparação entre os Censos de 2000 a 

2010. 

Quantidade de pessoas que vivem em 

situação de rua 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

20/2012 

Evolução da pobreza e da extrema pobreza 

- Comparação entre os Censos de 2000 a 

2010. 

Severidade da Extrema Pobreza dos 

beneficiários PBF 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

20/2012 

Evolução da pobreza e da extrema pobreza 

- Comparação entre os Censos de 2000 a 

2010. 

Quantidade de famílias beneficiárias do PBF 
Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

20/2012 

Evolução da pobreza e da extrema pobreza 

- Comparação entre os Censos de 2000 a 

2010. 

Quantidade de famílias beneficiárias do PBF 
Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

20/2012 

Evolução da pobreza e da extrema pobreza 

- Comparação entre os Censos de 2000 a 

2010. 

Valor médio nominal da cesta básica 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

21/2012 

Resenha crítica do Relatório "From Wealth to 

Well - being - Introducing the BCG 

Sustainable Economic Development 

Assessment" - sobre a Evolução do Bem - 

Estar no Mundo 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

21/2012 

Resenha crítica do Relatório "From Wealth to 

Well - being - Introducing the BCG 

Sustainable Economic Development 

Assessment" - sobre a Evolução do Bem - 

Estar no Mundo 

Índice de Pobreza Multidimensional 
Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

22/2012 

Concepção e cálculo do Índice de Gestão 

Descentralizada do Sistema único de 

Assistência Social -IGD SUAS 

População em situação de pobreza e 

extrema pobreza 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 



22/2012 

Concepção e cálculo do Índice de Gestão 

Descentralizada do Sistema único de 

Assistência Social -IGD SUAS 

Indicador de Subalimentação da FAO 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

23/2012 

Estimativas da População em Extrema 

Pobreza da PNAD ajustadas aos Censos 

2000 e 2010: método e resultados. 

População por faixa etária  

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores 

demográficos 
x 

24/2012 

Metodologia de estimação de população 

em extrema pobreza: um estudo dos "Sem 

Declaração" e dos "Sem Rendimento" na 

PNAD 

Proporção de crianças com até 14 anos 

que trabalham  

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

mercado de 

trabalho 

x 

01/2013 

MONIB: Painel de Indicadores de 

Monitoramento do Plano Brasil Sem Miséria - 

concepção e funcionalidades 

não tem indicador não se aplica não se aplica 
 

02/2013 

PPP - Pesquisa Painel Longitudinal de 

Acompanhamento das Condições de Vida 

e Acesso a Programas Sociais pela 

População em Situação de Pobreza: 

fundamentos, concepção e desenho 

não tem indicador não se aplica não se aplica 
 

03/2013 

Resenha crítica sobre a situação do Brasil no 

Relatório de Desenvolvimento Humano 2011, 

intitulado "Sustentabilidade e Equidade: um 

futuro melhor para todos" 

Quantidade de beneficiários do Programa 

Bolsa Família (PBF) por faixa etária 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

04/2013 

Priorização das ações de Busca Ativa no 

âmbito do Plano BSM: proposta 

metodológica e simulações 

não tem indicador não se aplica não se aplica 
 

05/2013 

Análise do indicador Anos de Escolaridade 

Esperados, componente do cálculo atual 

do índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) 

Área média plantada (castanhas, frutas, 

verduras e legumes - PAM) 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

06/2013 

Resenha crítica sobre a situação Brasil no 

Relatório  de Desenvolvimento Humano 

2013, intitulado "A Ascensão do Sul: 

Progresso Human em um mundo 

diversificado" 

Taxa de frequência escolar da população 

por faixa etária 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

saúde e 

educação 

x 

07/2013 

Contribuições ao debate sobre supostos 

efeitos pró natalistas do Programa Brasil 

Carinhoso 

não tem indicador não se aplica não se aplica 
 

08/2013 

Análise das ações de Inclusão Produtiva nos 

municípios brasileiros segundo os Censos 

SUAS 2011 E 2012 

Quantidade de famílias acompanhadas 

segundo acompanhamento das 

condicionalidade de saúde   

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

09/2013 

Análise da Pesquisa sobre os 

Conhecimentos, Atitudes e Práticas 

financeiras de Famílias inscritas no CadÚnico 

não tem indicador não se aplica não se aplica 
 

10/2013 

Ferramentas Informacionais para consulta a 

informações e para gestão do Plano Brasil 

Sem Miséria e Programas do MDS - Situação 

em maio de 2013 

não tem indicador não se aplica não se aplica 
 

11/2013 

Resenha crítica sobre o Relatório "Perfil do 

Trabalho Decente no Brasil: um olhar sobre 

as Unidades da Federação" 

não tem indicador não se aplica não se aplica 
 

12/2013 

Curso" Conceitos e Técnicas para 

elaboração de diagnósticos e 

monitoramento de ações do "Plano Brasil 

sem Miséria": Programa e relato de sua 

execução em 2011 - 2012 

não tem indicador não se aplica não se aplica 
 

13/2013 

Metodologia determinística para análise da 

subdeclararão dos beneficiários do 

Programa Bolsa Família (PBF) no Censo 

Demográfico 2010: o método Cold Deck 

Pessoal Ocupado em Estabelecimentos 

Agropecuários 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

mercado de 

trabalho 
 

13/2013 

Metodologia determinística para análise da 

subdeclararão dos beneficiários do 

Programa Bolsa Família (PBF) no Censo 

Demográfico 2010: o método Cold Deck 

Quantidade média de pessoas no domicílio 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores 

demográficos 
x 

13/2013 

Metodologia determinística para análise da 

subdeclararão dos beneficiários do 

Programa Bolsa Família (PBF) no Censo 

Demográfico 2010: o método Cold Deck 

Quantidade de anos dos profissionais do 

CRAS no Censo SUAS 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 
 

13/2013 

Metodologia determinística para análise da 

subdeclararão dos beneficiários do 

Programa Bolsa Família (PBF) no Censo 

Demográfico 2010: o método Cold Deck 

Quantidade de profissionais nos Sistema de 

Assistência Social por unidade de 

atendimento 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 

x 

14/2013 

Efeitos do Programa Bolsa Família (PBF) 

sobre a desigualdade e a extrema pobreza: 

análise e evidências a partir do Censo 

Demográfico 2010 

Quantidade de beneficiários do Benefício 

de Prestação Continuada - BPC por tipo de 

benefício 

Benefício de 

Prestação 

Continuada - BPC 

Benefício de 

Prestação 

Continuada - 

BPC 

x 

14/2013 

Efeitos do Programa Bolsa Família (PBF) 

sobre a desigualdade e a extrema pobreza: 

análise e evidências a partir do Censo 

Demográfico 2010 

Total de famílias cadastradas no Cadastro 

Único 
Cadastro Único Cadastro Único x 

14/2013 

Efeitos do Programa Bolsa Família (PBF) 

sobre a desigualdade e a extrema pobreza: 

análise e evidências a partir do Censo 

Demográfico 2010 

Renda média domiciliar per capita 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

renda 
x 

14/2013 

Efeitos do Programa Bolsa Família (PBF) 

sobre a desigualdade e a extrema pobreza: 

análise e evidências a partir do Censo 

Demográfico 2010 

Taxa de analfabetismo por faixa etária 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

saúde e 

educação 

x 

14/2013 

Efeitos do Programa Bolsa Família (PBF) 

sobre a desigualdade e a extrema pobreza: 

análise e evidências a partir do Censo 

Demográfico 2010 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

14/2013 

Efeitos do Programa Bolsa Família (PBF) 

sobre a desigualdade e a extrema pobreza: 

análise e evidências a partir do Censo 

Demográfico 2010 

Índice de Gini 
Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

14/2013 
Efeitos do Programa Bolsa Família (PBF) 

sobre a desigualdade e a extrema pobreza: 

Coeficiente de Theil dos beneficiários PBF, 

imputados, segundo a renda familiar per 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF)  



análise e evidências a partir do Censo 

Demográfico 2010 

capita pré e pós-benefício - PBF 

14/2013 

Efeitos do Programa Bolsa Família (PBF) 

sobre a desigualdade e a extrema pobreza: 

análise e evidências a partir do Censo 

Demográfico 2010 

Compra de televisores nos últimos quatro 

anos (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF)  

14/2013 

Efeitos do Programa Bolsa Família (PBF) 

sobre a desigualdade e a extrema pobreza: 

análise e evidências a partir do Censo 

Demográfico 2010 

Grau de melhoria necessária aos canais de 

comunicação do MDS 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF)  

14/2013 

Efeitos do Programa Bolsa Família (PBF) 

sobre a desigualdade e a extrema pobreza: 

análise e evidências a partir do Censo 

Demográfico 2010 

Identificador de TV por assinatura e captura 

de sinal digital pelo aparelho televisor.  

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF)  

14/2013 

Efeitos do Programa Bolsa Família (PBF) 

sobre a desigualdade e a extrema pobreza: 

análise e evidências a partir do Censo 

Demográfico 2010 

Quantidade de indivíduos e famílias 

segundo critérios e regras aplicadas de 

identificação de beneficiários PBF - CENSO 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF)  

14/2013 

Efeitos do Programa Bolsa Família (PBF) 

sobre a desigualdade e a extrema pobreza: 

análise e evidências a partir do Censo 

Demográfico 2010 

Índice geral dos preços de alimentos (IPCA) 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

14/2013 

Efeitos do Programa Bolsa Família (PBF) 

sobre a desigualdade e a extrema pobreza: 

análise e evidências a partir do Censo 

Demográfico 2010 

IDCRAS 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 

x 

15/2013 
Os jovens que não estudam nem trabalham 

no Brasil e o Bolsa Família 

Equipe técnica da Rede Privada de 

Assistência Social segundo escolaridade 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 
 

15/2013 
Os jovens que não estudam nem trabalham 

no Brasil e o Bolsa Família 

Percentual da população sem declaração 

do rendimento domiciliar per capita  

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

renda 
x 

15/2013 
Os jovens que não estudam nem trabalham 

no Brasil e o Bolsa Família 

Proporção de crianças menores de 5 anos, 

beneficiárias do PBF e acompanhadas nas 

condicionalidades de saúde 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF)  

15/2013 
Os jovens que não estudam nem trabalham 

no Brasil e o Bolsa Família 

Quantidade consumida de pescado per 

capita (kg) 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 
 

15/2013 
Os jovens que não estudam nem trabalham 

no Brasil e o Bolsa Família 

Razão do número de beneficiários do 

Programa Bolsa Família (PBF) pela 

quantidade de servidores nos CRAS 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 
 

16/2013 

Indicadores de Monitoramento do Plano 

Brasil Sem Miséria e Programas do MDS: 

Situação em julho de 2013 

não tem indicador não se aplica não se aplica 
 

18/2013 

Notas críticas conceituais e metodológicas 

referentes ao IPS - Índice de "Progresso 

Social" 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

18/2013 

Notas críticas conceituais e metodológicas 

referentes ao IPS - Índice de "Progresso 

Social" 

Taxa de pobreza e extrema pobreza 
Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

19/2013 
Análise crítica relativa ao "Índice de Pobreza 

Multidimensional" (MPI) da OPHI/PNUD 

Percentual de macronutrientes no total de 

calorias determinado pela aquisição 

alimentar domiciliar por quintos de 

rendimento total.  

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

20/2013 

Análise do IDH-M e possibilidades de 

aprimoramento para captação mais 

apurada dos efeitos das Políticas de 

Desenvolvimento Social 

Índice de Gini 
Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

21/2013 

Resenha crítica do Relatório "From Wealth to 

Well - being - Introducing the BCG 

Sustainable Economic Development 

Assessment" - sobre a Evolução do Bem - 

Estar no Mundo 

Taxa de ocupação da população por faixa 

etária 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

mercado de 

trabalho 

x 

22/2013 
Projeções Populacionais e Políticas Públicas: 

importância e desafios das novas agendas 

Proporção de jovens de 15 a 29 anos que 

não trabalham nem estudam 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

mercado de 

trabalho 

x 

23/2013 

Projeções populacionais para o Brasil (2030-

2060)e estimativas da população para 

grandes regiões (2000-2030): síntese de 

resultados de publicação do IBGE 

Estrutura Física -  segundo 

compartilhamento da estrutura física 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

Infraestrutura  

23/2013 

Projeções populacionais para o Brasil (2030-

2060)e estimativas da população para 

grandes regiões (2000-2030): síntese de 

resultados de publicação do IBGE 

Projeção populacional  

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores 

demográficos 
x 

23/2013 

Projeções populacionais para o Brasil (2030-

2060)e estimativas da população para 

grandes regiões (2000-2030): síntese de 

resultados de publicação do IBGE 

Proporção de jovens de 15 a 29 anos que 

não trabalham nem estudam 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

mercado de 

trabalho 

x 

23/2013 

Projeções populacionais para o Brasil (2030-

2060)e estimativas da população para 

grandes regiões (2000-2030): síntese de 

resultados de publicação do IBGE 

Taxas específicas de fecundidade 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

saúde e 

educação 

x 

23/2013 

Projeções populacionais para o Brasil (2030-

2060)e estimativas da população para 

grandes regiões (2000-2030): síntese de 

resultados de publicação do IBGE 

População segundo participação no 

Programa Bolsa Família (PBF) e/ou PETI por 

faixa etária 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

24/2013 

Estimativas de população municipal por 

grupos etários segundo Equação 

Balanceadora: Estado de São Paulo 2010 

Estimativa população por sexo e idade 

quinquenal 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores 

demográficos  

25/2013 

Estimativas da população municipal por 

grupos etários segundo Equação 

Balanceadora: Estado de Pernambuco 

2010. 

Taxa de pobreza e extrema pobreza 
Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

26/2013 

Cenários Futuros para Políticas Sociais: 

revisão bibliográfica e proposta de modelo 

simplificado para elaboração 

Taxa de ocupação da população por faixa 

etária 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

mercado de 

trabalho 

x 



27/2013 

Principais resultados da PNAD 2012 

potencialmente relacionados às ações e 

programas do MDS - Versão Preliminar 

Rendimento médio mensal total 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

renda 
x 

27/2013 

Principais resultados da PNAD 2012 

potencialmente relacionados às ações e 

programas do MDS - Versão Preliminar 

Índice de Gini 
Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

27/2013 

Principais resultados da PNAD 2012 

potencialmente relacionados às ações e 

programas do MDS - Versão Preliminar 

Renda média familiar per capita pré e pós-

benefício dos beneficiários do Programa 

Bolsa Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

28/2013 

Subsídios à elaboração de Cenários Futuros 

para Políticas de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome: fatores explicativos da 

volatilidade dos preços de alimentos.  

Razão de cadastramento (Índice de 

focalização do Programa Bolsa Família) 
Cadastro Único Cadastro Único 

 

28/2013 

Subsídios à elaboração de Cenários Futuros 

para Políticas de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome: fatores explicativos da 

volatilidade dos preços de alimentos.  

Percentual da despesa monetária média 

mensal familiar com alimentação 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores 

econômicos 
x 

28/2013 

Subsídios à elaboração de Cenários Futuros 

para Políticas de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome: fatores explicativos da 

volatilidade dos preços de alimentos.  

Quantidade de concluintes do ensino 

médio por etapa de ensino 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

saúde e 

educação 

x 

28/2013 

Subsídios à elaboração de Cenários Futuros 

para Políticas de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome: fatores explicativos da 

volatilidade dos preços de alimentos.  

Total de domicílios 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores 

demográficos 
x 

28/2013 

Subsídios à elaboração de Cenários Futuros 

para Políticas de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome: fatores explicativos da 

volatilidade dos preços de alimentos.  

Balanço da Oferta e da Demanda de 

Alimentos 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 
 

28/2013 

Subsídios à elaboração de Cenários Futuros 

para Políticas de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome: fatores explicativos da 

volatilidade dos preços de alimentos.  

Quantidade Produzida de Grãos segundo 

Agricultura NÃO FAMILIAR 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 
 

29/2013 

Adequação do uso de imagens satélites 

para avaliação de impacto do programa 1 

Milhão de Cisternas - P1MC 

Quantidade de domicílios com posse de 

máquina de lavar segundo faixas de renda 

per capita 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

Infraestrutura  

29/2013 

Adequação do uso de imagens satélites 

para avaliação de impacto do programa 1 

Milhão de Cisternas - P1MC 

Índice de Gini dos beneficiários PBF, 

imputados, segundo a renda familiar per 

capita pré e pós-benefício - PBF 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF)  

30/2013 

Evolução das transferências constitucionais 

e do Programa Bolsa Família entre os anos 

2005 e 2012: Uma análise comparativa 

Execução financeira/total repassado FNAS 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 

x 

30/2013 

Evolução das transferências constitucionais 

e do Programa Bolsa Família entre os anos 

2005 e 2012: Uma análise comparativa 

Evolução dos valores nominais do FPM por 

porte municipal 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores 

econômicos 
x 

30/2013 

Evolução das transferências constitucionais 

e do Programa Bolsa Família entre os anos 

2005 e 2012: Uma análise comparativa 

Renda média domiciliar per capita 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

renda 
x 

30/2013 

Evolução das transferências constitucionais 

e do Programa Bolsa Família entre os anos 

2005 e 2012: Uma análise comparativa 

População em situação de pobreza e 

extrema pobreza por área urbana e rural 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

30/2013 

Evolução das transferências constitucionais 

e do Programa Bolsa Família entre os anos 

2005 e 2012: Uma análise comparativa 

Volume comercializado de alimentos (de 

Frutas, verduras e legumes) 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 
 

31/2013 

Análise técnica do indicador PoU/FAO - 

População em situação de sub-

alimentação, no Relatório sobre Estado da 

Insegurança Alimentar no Mundo 2013. 

Percentual da população sem declaração 

do rendimento domiciliar per capita  

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

renda 
x 

31/2013 

Análise técnica do indicador PoU/FAO - 

População em situação de sub-

alimentação, no Relatório sobre Estado da 

Insegurança Alimentar no Mundo 2013. 

População sem declaração do rendimento 

domiciliar per capita  

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

renda 
x 

31/2013 

Análise técnica do indicador PoU/FAO - 

População em situação de sub-

alimentação, no Relatório sobre Estado da 

Insegurança Alimentar no Mundo 2013. 

Taxa da população economicamente ativa 

de 16 anos ou mais 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

mercado de 

trabalho 

x 

31/2013 

Análise técnica do indicador PoU/FAO - 

População em situação de sub-

alimentação, no Relatório sobre Estado da 

Insegurança Alimentar no Mundo 2013. 

Taxa de desocupação da população 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

mercado de 

trabalho 

x 

31/2013 

Análise técnica do indicador PoU/FAO - 

População em situação de sub-

alimentação, no Relatório sobre Estado da 

Insegurança Alimentar no Mundo 2013. 

População em situação de pobreza e 

extrema pobreza 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

31/2013 

Análise técnica do indicador PoU/FAO - 

População em situação de sub-

alimentação, no Relatório sobre Estado da 

Insegurança Alimentar no Mundo 2013. 

Taxa de pobreza e extrema pobreza 
Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

31/2013 

Análise técnica do indicador PoU/FAO - 

População em situação de sub-

alimentação, no Relatório sobre Estado da 

Insegurança Alimentar no Mundo 2013. 

Quantidade de CRAS por porte 

populacional 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 

x 

01/2014 

MONIB: Painel de Indicadores de 

Monitoramento do Plano Brasil Sem Miséria - 

concepção e funcionalidades 

População por faixa etária  

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores 

demográficos 
x 

02/2014 

Subsídios para cálculo do coeficiente de 

variação do indicador de população em 

situação de subalimentação (PoU) da FAO, 

a partir do Inquérito de Consumo Efetivo 

(POF7) da  Pesquisa de Orçamento Familiar 

(POF 2008-2009)  

Proporção de crianças com até 14 anos 

que trabalham  

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

mercado de 

trabalho 

x 

03/2014 

Avaliação da localização dos CRAS em 

relação à cobertura da população na linha 

de extrema pobreza utilizando o sistema de 

informações geográficas: Estudo para o 

Estado da Paraíba. 

não tem indicador não se aplica não se aplica 
 



04/2014 

Acesso e Evasão na Educação Básica: as 

perspectivas da população de baixa renda 

no Brasil  

Taxa de urbanização 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores 

demográficos 
x 

04/2014 

PADS - Pesquisa de Acompanhamento de 

programas e ações em Desenvolvimento 

Social -Inclusão Produtiva: Concepção, 

plano amostral e temário 

Taxa de pobreza e extrema pobreza 
Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

04/2014 

PADS - Pesquisa de Acompanhamento de 

programas e ações em Desenvolvimento 

Social -Inclusão Produtiva: Concepção, 

plano amostral e temário 

Proporção de jovens que não estudam nem 

trabalham NEETS no PBF 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

05/2014 

Análise descritiva do banco de dados do 

Cadastro Nacional das Entidades de 

Assistência Social: entidades privadas, 

serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais.  

Quantidade de Estabelecimentos 

Agropecuários  

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

05/2014 

Análise descritiva do banco de dados do 

Cadastro Nacional das Entidades de 

Assistência Social: entidades privadas, 

serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais.  

Quantidade de Entidades de Assistência 

Social 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 

x 

06/2014 

Resenha crítica sobre a situação Brasil no 

Relatório  de Desenvolvimento Humano 

2013, intitulado "A Ascensão do Sul: 

Progresso Human em um mundo 

diversificado" 

não tem indicador não se aplica não se aplica 
 

07/2014 

Breve nota sobre a natureza multifacetada 

e multidimensional da pobreza na 

concepção da abordagem multissetorial de 

programas e ações do Plano Brasil Sem 

Miséria 

Percentual de adolescentes de 14 a 17 anos 

ocupados no mercado de trabalho formal e 

informal 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

mercado de 

trabalho 

x 

07/2014 

Breve nota sobre a natureza multifacetada 

e multidimensional da pobreza na 

concepção da abordagem multissetorial de 

programas e ações do Plano Brasil Sem 

Miséria 

Quantidade de municípios onde as 

transferências diretas de renda do PBF e 

BPC superam o FPM (por grandes regiões e 

por porte municipal) 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores 

econômicos 
x 

08/2014 

Questões metodológicas acerca do 

dimensionamento da extrema pobreza no 

Brasil nos anos 2000 

Média de anos de estudo de pessoas de 

referência dos domicílios de 10 anos ou mais 

de idade (por raça/cor e sexo) 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

saúde e 

educação 

x 

08/2014 

Questões metodológicas acerca do 

dimensionamento da extrema pobreza no 

Brasil nos anos 2000 

Rendimento médio mensal do trabalho 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

renda 
x 

08/2014 

Questões metodológicas acerca do 

dimensionamento da extrema pobreza no 

Brasil nos anos 2000 

Taxa de ocupação da população por faixa 

etária 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

mercado de 

trabalho 

x 

08/2014 

Questões metodológicas acerca do 

dimensionamento da extrema pobreza no 

Brasil nos anos 2000 

População em situação de pobreza e 

extrema pobreza por raça/cor 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

09/2014 
Pobreza multidimensional: subsídios para 

discussão à luz do MPI/OPHI 

IDCRAS ajustado por perfil de gestão 

TACGAS-2009 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 
 

09/2014 
Pobreza multidimensional: subsídios para 

discussão à luz do MPI/OPHI 

Taxa de frequência escolar da população 

por faixa etária 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

saúde e 

educação 

x 

09/2014 
Pobreza multidimensional: subsídios para 

discussão à luz do MPI/OPHI 

Hiato médio relativo das taxas de pobreza e 

extrema pobreza  

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

09/2014 
Pobreza multidimensional: subsídios para 

discussão à luz do MPI/OPHI 
Índice de Pobreza Multidimensional 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

09/2014 
Pobreza multidimensional: subsídios para 

discussão à luz do MPI/OPHI 
Índice de Pobreza Multidimensional 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

09/2014 
Pobreza multidimensional: subsídios para 

discussão à luz do MPI/OPHI 
Quantidade de famílias beneficiárias do PBF 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

10/2014 
O Relatório de Desenvolvimento Humano 

2014 e o contexto brasileiro 

Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

11/2014 

Resenha crítica sobre o Relatório "Perfil do 

Trabalho Decente no Brasil: um olhar sobre 

as Unidades da Federação" 

Percentual de adolescentes de 0 a 19 anos, 

segundo IMC para idade 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

12/2014 

Curso" Conceitos e Técnicas para 

elaboração de diagnósticos e 

monitoramento de ações do "Plano Brasil 

sem Miséria": Programa e relato de sua 

execução em 2011 - 2019 

Pessoas com acesso a Bens, Serviços e 

conhecimento 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

Infraestrutura  

12/2014 

Curso" Conceitos e Técnicas para 

elaboração de diagnósticos e 

monitoramento de ações do "Plano Brasil 

sem Miséria": Programa e relato de sua 

execução em 2011 - 2014 

Taxa de analfabetismo por faixa etária 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

saúde e 

educação 

x 

12/2014 

Principais resultados da PNAD 2013 

potencialmente relacionados às ações e 

programas do MDS 

Taxa de analfabetismo por faixa etária 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

saúde e 

educação 

x 

12/2014 

Curso" Conceitos e Técnicas para 

elaboração de diagnósticos e 

monitoramento de ações do "Plano Brasil 

sem Miséria": Programa e relato de sua 

execução em 2011 - 2013 

Índice de Gini 
Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

12/2014 

Curso" Conceitos e Técnicas para 

elaboração de diagnósticos e 

monitoramento de ações do "Plano Brasil 

sem Miséria": Programa e relato de sua 

execução em 2011 - 2017 

Taxa de pobreza e extrema pobreza 
Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

12/2014 

Principais resultados da PNAD 2013 

potencialmente relacionados às ações e 

programas do MDS 

Evolução dos valores nominais das 

transferências de renda do PBF  

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

12/2014 

Principais resultados da PNAD 2013 

potencialmente relacionados às ações e 

programas do MDS 

Proporção de jovens que não atingem o 

ensino médio no PBF 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 



12/2014 

Curso" Conceitos e Técnicas para 

elaboração de diagnósticos e 

monitoramento de ações do "Plano Brasil 

sem Miséria": Programa e relato de sua 

execução em 2011 - 2015 

Quantidade de beneficiários do Programa 

Bolsa Família (PBF) entre os trabalhadores do 

Sistema de Assistência Social 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 

x 

13/2014 

Análise da evolução recente dos recursos 

humanos da Assistência Social a partir dos 

dados da ESTADIC, MUNIC e Censo SUAS.  

Nível de escolaridade e veículo 

empregatício da equipe técnica do CRAS 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 

x 

13/2014 

Análise da evolução recente dos recursos 

humanos da Assistência Social a partir dos 

dados da ESTADIC, MUNIC e Censo SUAS.  

Proporção de crianças com até 14 anos 

que trabalham  

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

mercado de 

trabalho 

x 

13/2014 

Análise da evolução recente dos recursos 

humanos da Assistência Social a partir dos 

dados da ESTADIC, MUNIC e Censo SUAS.  

Taxa de frequência escolar da população 

por faixa etária 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

saúde e 

educação 

x 

13/2014 

Análise da evolução recente dos recursos 

humanos da Assistência Social a partir dos 

dados da ESTADIC, MUNIC e Censo SUAS.  

Taxa de ocupação da população por faixa 

etária 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

mercado de 

trabalho 

x 

13/2014 

Análise da evolução recente dos recursos 

humanos da Assistência Social a partir dos 

dados da ESTADIC, MUNIC e Censo SUAS.  

Benefício médio mensal pago às famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família 

(PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

13/2014 

Análise da evolução recente dos recursos 

humanos da Assistência Social a partir dos 

dados da ESTADIC, MUNIC e Censo SUAS.  

População segundo participação no 

Programa Bolsa Família (PBF) e/ou PETI 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

13/2014 

Análise da evolução recente dos recursos 

humanos da Assistência Social a partir dos 

dados da ESTADIC, MUNIC e Censo SUAS.  

Percentual de amostras insatisfatórias sobre 

resíduos de agrotóxicos em verduras e 

legumes 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

13/2014 

Análise da evolução recente dos recursos 

humanos da Assistência Social a partir dos 

dados da ESTADIC, MUNIC e Censo SUAS.  

Quantidade produzida de cana-de-açúcar 

segundo dados da PAM/IBGE  

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

13/2014 

Análise da evolução recente dos recursos 

humanos da Assistência Social a partir dos 

dados da ESTADIC, MUNIC e Censo SUAS.  

Quantidade de beneficiários do Programa 

Bolsa Família (PBF) entre os trabalhadores do 

Sistema de Assistência Social 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 

x 

13/2014 

Análise da evolução recente dos recursos 

humanos da Assistência Social a partir dos 

dados da ESTADIC, MUNIC e Censo SUAS.  

Quantidade de Entidades de Assistência 

Social 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 

x 

13/2014 

Análise da evolução recente dos recursos 

humanos da Assistência Social a partir dos 

dados da ESTADIC, MUNIC e Censo SUAS.  

Razão por Mil Habitantes dos Trabalhadores 

no Sistema de Assistência Social 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 
 

15/2014 

Análise Discriminante no tratamento dos 

grupos de domicílios Sem Rendimento (SR) e 

Sem Declaração (SD) 

Quantidade de indivíduos sem declaração 

de rendimento no rendimento domiciliar per 

capita 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

renda 
x 

15/2014 

Análise Discriminante no tratamento dos 

grupos de domicílios Sem Rendimento (SR) e 

Sem Declaração (SD) 

Evolução de Desnutrição Crônica entre 

crianças de 0 a 5 anos segundo o déficit de 

altura por idade  

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 
 

16/2014 

Aplicação da Análise de Descriminante na 

classificação de famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família, segundo 

microdados da Pnad 2006 

Fontes de Financiamento (por tipo de fonte, 

quantidade de ofertas) 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores 

econômicos  

16/2014 

Aplicação da Análise de Descriminante na 

classificação de famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família, segundo 

microdados da Pnad 2006 

Gasto Social per capita 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores 

econômicos 
x 

16/2014 

Aplicação da Análise de Descriminante na 

classificação de famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família, segundo 

microdados da Pnad 2006 

Número de domicílios sem declaração de 

rendimento 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

renda 
x 

16/2014 

Aplicação da Análise de Descriminante na 

classificação de famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família, segundo 

microdados da Pnad 2006 

Quantidade de famílias beneficiárias do PBF 
Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

16/2014 

Aplicação da Análise de Descriminante na 

classificação de famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família, segundo 

microdados da Pnad 2006 

Quantidade de indivíduos e famílias 

segundo estratégia hot deck para 

identificação de beneficiários PBF.  

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF)  

17/2014 

Dimensionamento da Extrema Pobreza no 

Brasil: aprimoramento metodológicos e 

novas estimativas para 2001 a 2013 

Taxa de frequência escolar da população 

por faixa etária 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

saúde e 

educação 

x 

17/2014 

Dimensionamento da Extrema Pobreza no 

Brasil: aprimoramento metodológicos e 

novas estimativas para 2001 a 2013 

Percentual da população em insegurança 

alimentar grave 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 
 

18/2014 

Pobreza multidimensional:  série histórica 

2001 a 2013 e caracterização dos diferentes 

perfis 

Coeficiente de Atkinson dos beneficiários 

PBF, imputados, segundo renda domiciliar 

per capita pré e pós-benefício - PBF 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF)  

19/2014 

Subsidies for discussion of the seminar 

Administrative Records and Complex 

Sample Surveys 

Taxa de pobreza e extrema pobreza 
Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

20/2014 

Documentação de programas e 

ferramentas sociais na SAGI: A experiência 

com o Cadastro único 

não tem indicador não se aplica não se aplica 
 

21/2014 

Resenha crítica do Relatório "From Wealth to 

Well - being - Introducing the BCG 

Sustainable Economic Development 

Assessment" - sobre a Evolução do Bem - 

Estar no Mundo 

não tem indicador não se aplica não se aplica 
 

22/2014 

Formação em monitoramento e avaliação: 

A experiência da SAGI e CEGOV na 

capacitação de agentes públicos estaduais 

e municipais   

não tem indicador não se aplica não se aplica 
 

23/2014 

Principais resultados da Síntese de 

Indicadores Sociais com implicações nas 

Políticas de Desenvolvimento Social 

Efeito Marginal sobre a probabilidade do 

jovem ser NEET - 95º 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

mercado de 

trabalho 
 

23/2014 

Principais resultados da Síntese de 

Indicadores Sociais com implicações nas 

Políticas de Desenvolvimento Social 

Taxa de desocupação da população 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

mercado de 

trabalho 

x 

23/2014 
Principais resultados da Síntese de 

Indicadores Sociais com implicações nas 
Índice de Gini 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 



Políticas de Desenvolvimento Social 

24/2014 

Erro amostral das Taxas de Extrema Pobreza 

na PNAD: Procedimentos e estimativas para 

Brasil, Estados e Regiões Metropolitana em 

2013.  

Taxa de formalização da população 

beneficiária do Programa Bolsa Família e/ou 

PETI por faixas de renda 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

01/2015 

Análise de componentes sistêmicos e 

institucionais das Políticas e Programas de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome: 

considerações sobre a importância e 

proposta de marco de referência para 

estudos.  

Quantidade de famílias do Cadastro Único 

com acesso ao mercado de crédito 
Cadastro Único Cadastro Único x 

01/2015 

Análise de componentes sistêmicos e 

institucionais das Políticas e Programas de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome: 

considerações sobre a importância e 

proposta de marco de referência para 

estudos.  

Total de pessoas cadastradas no Cadastro 

Único 
Cadastro Único Cadastro Único x 

01/2015 

Análise de componentes sistêmicos e 

institucionais das Políticas e Programas de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome: 

considerações sobre a importância e 

proposta de marco de referência para 

estudos.  

População em situação de pobreza e 

extrema pobreza 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

01/2015 

Análise de componentes sistêmicos e 

institucionais das Políticas e Programas de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome: 

considerações sobre a importância e 

proposta de marco de referência para 

estudos.  

Taxa de pobreza e extrema pobreza 
Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

02/2015 

Pobreza Multidimensional: uma análise a 

partir do índice proposto pela Comissão 

Econômica para América Latina e Caribe 

(CEPAL) 

Índice de Pobreza Multidimensional 
Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

03/2015 

Ações de Inclusão Produtiva segundo Censo 

SUAS 2013: uma análise sob diversos recortes 

territoriais 

Ações realizadas pelos município relativas a 

inclusão produtiva  
Inclusão Produtiva 

Inclusão 

Produtiva  

04/2015 

PADS - Pesquisa de Acompanhamento de 

programas e ações em Desenvolvimento 

Social -Inclusão Produtiva: Concepção, 

plano amostral e temário 

não tem indicador não se aplica não se aplica 
 

05/2015 
Resenha do Relatório Estado da 

Insegurança Alimentar no Mundo 2015(SOFI) 
não tem indicador não se aplica não se aplica 

 

06/2015 

Resenha crítica sobre a situação Brasil no 

Relatório  de Desenvolvimento Humano 

2013, intitulado "A Ascensão do Sul: 

Progresso Human em um mundo 

diversificado" 

Índice nacional de preços ao consumidor 

amplo (IPCA) - Acumulado no ano 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores 

econômicos 
x 

06/2015 

Pobreza Multidimensional como concpto-

acción para la evaluación de la estrategia 

brasilera de desarrollo social y combate de 

la pobreza 

Taxa de frequência escolar da população 

por faixa etária 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

saúde e 

educação 

x 

07/2015 

Contribuições ao debate sobre supostos 

efeitos pró natalistas do Programa Brasil 

Carinhoso 

não tem indicador não se aplica não se aplica 
 

08/2015 

Avaliação de impacto dos beneficiários do 

Programa Bolsa Família matriculados no 

Pronatec Bolsa Formação: um estudo CASO-

CONTROLE 

Quantidade dos indivíduos de 18 a 64 anos 

de idade registrados no CadÚnico segundo 

região brasileira e grupo de estudo e 

existência de vínculo empregatício formal 

ou formalização como microempreendedor 

individual, para indivíduos pareados no final 

do período, já inseridos no mercado de 

trabalho formal, no mês de início do curso e 

último mês do período estudado - Brasil  

Cadastro Único Cadastro Único 
 

08/2015 

Avaliação de impacto dos beneficiários do 

Programa Bolsa Família matriculados no 

Pronatec Bolsa Formação: um estudo CASO-

CONTROLE 

Quantidade dos indivíduos de 18 a 64 anos 

de idade registrados no CadÚnico segundo 

região brasileira e grupo de estudo e 

existência de vínculo empregatício formal 

ou formalização como microempreendedor 

individual, para indivíduos pareados no 

início do período, já inseridos no mercado 

de trabalho formal, no mês de início do 

curso e último mês do período estudado - 

Brasil  

Cadastro Único Cadastro Único 
 

08/2015 

Avaliação de impacto dos beneficiários do 

Programa Bolsa Família matriculados no 

Pronatec Bolsa Formação: um estudo CASO-

CONTROLE 

Percentual da população de 16 a 64 anos 

dos 5% mais pobres da população brasileira 

(segundo formalidade no trabalho, de 

atividade do trabalho principal e condição 

de ocupação e o grupamentos de 

atividade do trabalho  ) 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade  

08/2015 

Avaliação de impacto dos beneficiários do 

Programa Bolsa Família matriculados no 

Pronatec Bolsa Formação: um estudo CASO-

CONTROLE 

Percentual das pessoas de referência 

pertencentes aos 5% mais pobres da 

população brasileira ( por corte de idade, 

que declararam possuir bem ou item de 

consumo, por  alfabetismo, cor/raça, 

destino do lixo domiciliar, existência de 

microcomputador e internet no domicílio, 

forma de abastecimento de água no 

domicílio, forma de escoadouro do 

banheiro no domicílio,   formalidade do 

trabalho principal, nível de instrução, sexo, 

situação censitária e Brasil e regiões) 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade  

08/2015 

Avaliação de impacto dos beneficiários do 

Programa Bolsa Família matriculados no 

Pronatec Bolsa Formação: um estudo CASO-

CONTROLE 

Número de contribuintes da Providência 

(por ocupação, região, capacidade de 

leitura/escrita, raça/cor, renda per capita e 

situação do domicílio) 

Previdência Social 
Previdência 

Social 
x 

09/2015 
Análise do perfil dos desistentes e 

concluintes do Pronatec Bolsa Formação 
Número de concluintes do Pronatec  Inclusão Produtiva 

Inclusão 

Produtiva 
x 



10/2015 
O Relatório de Desenvolvimento Humano 

2014 e o contexto brasileiro 

Ações realizadas pelos município relativas a 

inclusão produtiva  
Inclusão Produtiva 

Inclusão 

Produtiva  

10/2015 

Mudança Social no Brasil: um panorama 

descritivo de 1992 a 2014 a partir de 

diferentes indicadores 

Percentual da população de 18 anos ou 

mais por classe de escolaridade 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

saúde e 

educação 

x 

10/2015 

Mudança Social no Brasil: um panorama 

descritivo de 1992 a 2014 a partir de 

diferentes indicadores 

Percentual da população ocupada de 16 

anos ou mais por estratos sócio 

ocupacionais 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

mercado de 

trabalho 

x 

10/2015 

Mudança Social no Brasil: um panorama 

descritivo de 1992 a 2014 a partir de 

diferentes indicadores 

Percentual dos domicílios por acesso a 

serviços essenciais 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

Infraestrutura 
x 

10/2015 

Mudança Social no Brasil: um panorama 

descritivo de 1992 a 2014 a partir de 

diferentes indicadores 

Taxa de Mortalidade Infantil 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

saúde e 

educação 

x 

10/2015 

Mudança Social no Brasil: um panorama 

descritivo de 1992 a 2014 a partir de 

diferentes indicadores 

Taxa de urbanização 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores 

demográficos 
x 

10/2015 

Mudança Social no Brasil: um panorama 

descritivo de 1992 a 2014 a partir de 

diferentes indicadores 

Hiato médio das taxas de pobreza e 

extrema pobreza  

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

10/2015 

Mudança Social no Brasil: um panorama 

descritivo de 1992 a 2014 a partir de 

diferentes indicadores 

População em situação de pobreza e 

extrema pobreza 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

10/2015 

Mudança Social no Brasil: um panorama 

descritivo de 1992 a 2014 a partir de 

diferentes indicadores 

População em situação de pobreza e 

extrema pobreza 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

10/2015 

Mudança Social no Brasil: um panorama 

descritivo de 1992 a 2014 a partir de 

diferentes indicadores 

População em situação de pobreza e 

extrema pobreza 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

10/2015 

Mudança Social no Brasil: um panorama 

descritivo de 1992 a 2014 a partir de 

diferentes indicadores 

População em situação de pobreza e 

extrema pobreza por segmentos 

populacionais 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

10/2015 

Mudança Social no Brasil: um panorama 

descritivo de 1992 a 2014 a partir de 

diferentes indicadores 

Indicador de Subalimentação da FAO (em 

%)  

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

11/2015 

Principais resultados da PNAD 2014 

potencialmente relacionados às ações e 

programas do MDS 

Percentual de nascidos vivos segundo 

acesso a consultas pré-natal, Prevalência 

de aleitamento materno por idade da 

criança, Prevalência de Anemia Ferropriva, 

Prevalência de Hipovitaminose A 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

saúde e 

educação 
 

11/2015 

Resenha crítica sobre o Relatório "Perfil do 

Trabalho Decente no Brasil: um olhar sobre 

as Unidades da Federação" 

Taxa de escolaridade 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

saúde e 

educação 

x 

13/2015 
Trabalho Infantil no Brasil: evolução e 

características de 2004 a 2014 

O que mais consome tempo dos 

profissionais (por tipo de unidade) 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

mercado de 

trabalho 
 

13/2015 
Trabalho Infantil no Brasil: evolução e 

características de 2004 a 2014 

Renda média domiciliar per capita por área 

urbana e rural 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

renda 
x 

13/2015 
Trabalho Infantil no Brasil: evolução e 

características de 2004 a 2014 

População em situação de pobreza e 

extrema pobreza 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

13/2015 
Trabalho Infantil no Brasil: evolução e 

características de 2004 a 2014 

Percentual de domicílios das famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família 

(PBF) que tem internet  

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

02/2016 
Relatório da Pesquisa sobre sinal digital entre 

beneficiários dos Programa Bolsa Família 

Consumo do tempo dos profissionais das 

Unidades de Assistência Social por tipo de 

atividade 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 
 

02/2016 
Relatório da Pesquisa sobre sinal digital entre 

beneficiários dos Programa Bolsa Família 

Quantidade de beneficiários do Benefício 

de Prestação Continuada - BPC por tipo de 

benefício 

Benefício de 

Prestação 

Continuada - BPC 

Benefício de 

Prestação 

Continuada - 

BPC 

x 

02/2016 
Relatório da Pesquisa sobre sinal digital entre 

beneficiários dos Programa Bolsa Família 
Perfil CadÚnico por faixa etária  Cadastro Único Cadastro Único x 

02/2016 
Relatório da Pesquisa sobre sinal digital entre 

beneficiários dos Programa Bolsa Família 

Percepção sobre a qualidade da imagem e 

captura de sinal digital pelo aparelho 

televisor.  

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

Infraestrutura  

02/2016 
Relatório da Pesquisa sobre sinal digital entre 

beneficiários dos Programa Bolsa Família 
Índice de Pobreza Multidimensional 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

02/2016 
Relatório da Pesquisa sobre sinal digital entre 

beneficiários dos Programa Bolsa Família 
Perfil da pobreza multidimensional 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

02/2016 
Relatório da Pesquisa sobre sinal digital entre 

beneficiários dos Programa Bolsa Família 

Determinação dos beneficiários do 

Programa Bolsa Família (por cor ou raça, 

idade e sexo) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF)  

02/2016 
Relatório da Pesquisa sobre sinal digital entre 

beneficiários dos Programa Bolsa Família 
Quantidade de famílias beneficiárias do PBF 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

02/2016 
Relatório da Pesquisa sobre sinal digital entre 

beneficiários dos Programa Bolsa Família 

Total de beneficiários do PBF com e sem 

telefone cadastrado 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF)  

02/2016 
Relatório da Pesquisa sobre sinal digital entre 

beneficiários dos Programa Bolsa Família 
Indicador de Subalimentação da FAO 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

02/2016 
Relatório da Pesquisa sobre sinal digital entre 

beneficiários dos Programa Bolsa Família 

Tipologia das unidades de processamento 

de cana-de-açúcar no Estado de São Paulo 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 
 

02/2016 
Relatório da Pesquisa sobre sinal digital entre 

beneficiários dos Programa Bolsa Família 

Valores nominais das transferências do IGD-

M  

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 

x 

03/2016 

Pesquisa de opinião sobre o Sistema Único 

de Assistência Social: percepções de 

gestores municipais. 

Hiato médio das taxas de pobreza e 

extrema pobreza dos beneficiários PBF 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

04/2016 

PADS - Pesquisa de Acompanhamento de 

programas e ações em Desenvolvimento 

Social -Inclusão Produtiva: Concepção, 

plano amostral e temário 

Problemas enfrentados pelas unidades 

socioassistenciais 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 
 

04/2016 

PADS - Pesquisa de Acompanhamento de 

programas e ações em Desenvolvimento 

Social -Inclusão Produtiva: Concepção, 

Percentual de domicílios por características 

de infraestrutura 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

Infraestrutura 
x 



plano amostral e temário 

05/2016 

Metodologia de cômputo das taxas de 

pobreza e extrema pobreza das PNADS 1992 

a 2014 

Número de indivíduos sem declaração de 

rendimento 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

renda 
x 

05/2016 

Metodologia de cômputo das taxas de 

pobreza e extrema pobreza das PNADS 1992 

a 2014 

Percepção sobre a captação de sinal 

digital por área geográfica (PBF) 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

Infraestrutura  

05/2016 

Metodologia de cômputo das taxas de 

pobreza e extrema pobreza das PNADS 1992 

a 2014 

Rendimento médio mensal 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

renda 
x 

06/2016 
Aboradagens para imputação de 

rendimento na PNAD: Métodos e resultados 

Taxa de Fecundidade por faixa de renda 

domiciliar per capita 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

saúde e 

educação 

x 

06/2016 

Pobreza Multidimensional como concpto-

acción para la evaluación de la estrategia 

brasilera de desarrollo social y combate de 

la pobreza 

Hiato médio relativo das taxas de pobreza e 

extrema pobreza dos beneficiários do 

Programa Bolsa Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

06/2016 
Abordagens para imputação de 

rendimento na PNAD: Métodos e resultados 

Quantidade de profissionais dos CRAS (por 

formação, vínculo,  função, carga horária) 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 

x 

07/2016 

Estimativas de pobreza e extrema pobreza - 

por Unidade Federativa, Grande Região e 

Situação Censitária - das PNADS 1992 a 2014 

Percentual de domicílios por características 

de infraestrutura 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

Infraestrutura 
x 

07/2016 

Estimativas de pobreza e extrema pobreza - 

por Unidade Federativa, Grande Região e 

Situação Censitária - das PNADS 1992 a 2014 

População em situação de pobreza e 

extrema pobreza 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

07/2016 

Estimativas de pobreza e extrema pobreza - 

por Unidade Federativa, Grande Região e 

Situação Censitária - das PNADS 1992 a 2014 

População em situação de pobreza e 

extrema pobreza por área urbana e rural 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

07/2016 

Estimativas de pobreza e extrema pobreza - 

por Unidade Federativa, Grande Região e 

Situação Censitária - das PNADS 1992 a 2014 

População em situação de pobreza e 

extrema pobreza por faixa etária 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

07/2016 

Estimativas de pobreza e extrema pobreza - 

por Unidade Federativa, Grande Região e 

Situação Censitária - das PNADS 1992 a 2014 

Taxa de pobreza e extrema pobreza na 

área urbana e rural 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

07/2016 

Estimativas de pobreza e extrema pobreza - 

por Unidade Federativa, Grande Região e 

Situação Censitária - das PNADS 1992 a 2014 

Percentual de amostras insatisfatórias sobre 

resíduos de agrotóxicos em grãos 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

08/2016 

Programa Bolsa Verde - estratégia avaliativa 

e primeiros resultados acerca do desenho, 

perfil dos beneficiários e percepções de 

gestores do programa 

Quantidade de indivíduos de 18 a 64 anos 

de idade registrados no CadÚnico segundo 

região brasileira e grupo de estudo e 

existência de vínculo empregatício formal 

ou formalização como microempreendedor 

individual no mês de início do curso e último 

mês do período estudado - Brasil  

Cadastro Único Cadastro Único 
 

09/2016 

Pesquisa de opinião sobre o Sistema Único 

de Assistência Social: percepções de 

coordenadores de CRAS, CREAS e Centros 

Pop 

Distribuição dos motivos para as pessoas 

irem à unidade socioassistencial, por tipo de 

unidade 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 

x 

09/2016 

Pesquisa de opinião sobre o Sistema Único 

de Assistência Social: percepções de 

coordenadores de CRAS, CREAS e Centros 

Pop 

Distribuição dos motivos para as pessoas 

irem à unidade socioassistencial, por tipo de 

unidade 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 

x 

09/2016 

Pesquisa de opinião sobre o Sistema Único 

de Assistência Social: percepções de 

coordenadores de CRAS, CREAS e Centros 

Pop 

Movimento Mensal do Emprego Formal  

(Admissões, Desligamentos, Saldos de 

Ocupações Formais, por nível ocupacional) 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

mercado de 

trabalho 
 

09/2016 

Pesquisa de opinião sobre o Sistema Único 

de Assistência Social: percepções de 

coordenadores de CRAS, CREAS e Centros 

Pop 

PIB per capita 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores 

econômicos 
x 

09/2016 

Pesquisa de opinião sobre o Sistema Único 

de Assistência Social: percepções de 

coordenadores de CRAS, CREAS e Centros 

Pop 

Projeção da Taxa Geométrica de 

Crescimento Médio Anual para o período 

de 2000 a 2030 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores 

demográficos 
x 

09/2016 

Pesquisa de opinião sobre o Sistema Único 

de Assistência Social: percepções de 

coordenadores de CRAS, CREAS e Centros 

Pop 

Taxa de ocupação da população por faixa 

etária 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

mercado de 

trabalho 

x 

09/2016 

Pesquisa de opinião sobre o Sistema Único 

de Assistência Social: percepções de 

coordenadores de CRAS, CREAS e Centros 

Pop 

Número de contribuintes da Providência  Previdência Social 
Previdência 

Social 
x 

09/2016 

Pesquisa de opinião sobre o Sistema Único 

de Assistência Social: percepções de 

coordenadores de CRAS, CREAS e Centros 

Pop 

Quantidade de municípios com CREAS 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 

x 

09/2016 

Pesquisa de opinião sobre o Sistema Único 

de Assistência Social: percepções de 

coordenadores de CRAS, CREAS e Centros 

Pop 

Razão do número de beneficiários do 

Programa Bolsa Família (PBF) pela 

quantidade de servidores nos CRAS 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 
 

09/2016 

Pesquisa de opinião sobre o Sistema Único 

de Assistência Social: percepções de 

coordenadores de CRAS, CREAS e Centros 

Pop 

Razão do número de servidores por unidade 

de atendimento 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 

x 

10/2016 
Elementos para uma estimativa da 

população em situação de rua no Brasil  

População em situação de pobreza e 

extrema pobreza 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

11/2016 
Proposta de escala socio-ocupacional para 

estudos de mobilidade social no Brasil  

Percentual de domicílios por características 

de infraestrutura 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

Infraestrutura 
x 

12/2016 

Estatísticas educacionais a partir do 

Cadastro Único: apontamentos e 

comparações 

PIB per capita 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores 

econômicos 
x 

12/2016 
Estatísticas educacionais a partir do 

Cadastro Único: apontamentos e 

Taxa de frequência escolar da população 

por faixa etária 

Indicadores 

demográficos e 

Indicadores de 

saúde e 
x 



comparações socioeconômicos educação 

12/2016 

Estatísticas educacionais a partir do 

Cadastro Único: apontamentos e 

comparações 

Índice de Gini 
Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

12/2016 

Estatísticas educacionais a partir do 

Cadastro Único: apontamentos e 

comparações 

Taxa de atividade da população de 

beneficiária e não beneficiária do Programa 

Bolsa Família e/ou PETI por situação 

censitária 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Distribuição dos motivos para as pessoas 

irem à unidade socioassistencial, por tipo de 

unidade 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 

x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Distribuição da quantidade de unidade de 

assistência social por tipo de serviços 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 

x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 
Nota do coordenador da unidade  

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 
 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Problemas enfrentados pelas unidades 

socioassistenciais 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 
 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Quantidade de Entidades de Assistência 

Social 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 

x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Quantidade de Entidades de Assistência 

Social por porte populacional 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 

x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 
Quantidade de municípios com CREAS 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 

x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Quantidade de domicílios das famílias 

cadastradas no Cadastro Único por 

características 

Cadastro Único Cadastro Único x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Total de pessoas cadastradas no Cadastro 

Único (por raça/cor, idade, sexo) 
Cadastro Único Cadastro Único x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Ações realizadas pelos município relativas a 

inclusão produtiva  
Inclusão Produtiva 

Inclusão 

Produtiva  

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 
Balança Comercial 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores 

econômicos  

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 
Gasto social per capita 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores 

econômicos 
x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Média de anos de estudo de pessoas de 

referência dos domicílios de 10 anos ou mais 

de idade por raça/cor e sexo 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

saúde e 

educação 

x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Número de domicílios com acesso à energia 

elétrica  

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

Infraestrutura 
x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Percentual de domicílios com posse de 

máquina de lavar segundo faixas de renda 

per capita 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

Infraestrutura  

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Percentual de domicílios por características 

de infraestrutura 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

Infraestrutura 
x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Percentual de escolas da educação básica 

segundo tipo de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

Infraestrutura 
x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Percentual do Investimento Público Direto 

em educação em relação ao Produto 

Interno Bruto (PIB) 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores 

econômicos  

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Percepção de elemento identificador de 

sinal digital no televisor (defasagem de sinal) 

e captura de sinal digital pelo aparelho 

televisor.  

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

Infraestrutura  

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Pessoas com acesso a bens duráveis e 

serviços 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

Infraestrutura  

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

População de 5 a 17 anos por nível de 

ocupação segundo faixa de renda média 

domiciliar per capita 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

mercado de 

trabalho 

x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 
População por faixa etária  

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores 

demográficos 
x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 
Projeção populacional  

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores 

demográficos 
x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 
Renda média domiciliar per capita 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

renda 
x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Renda média domiciliar per capita por área 

urbana e rural 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

renda 
x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Renda média domiciliar per capita por 

percentil 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

renda 
x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 
Rendimento médio mensal 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

renda 
x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 
Taxa de analfabetismo por faixa etária 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

saúde e 

educação 

x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 
Taxa de desemprego e analfabetismo 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

mercado de 

trabalho 

x 



16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 
Taxa de Fecundidade 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

saúde e 

educação 

x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Taxa de ocupação da população por faixa 

etária 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

mercado de 

trabalho 

x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Anos de escolaridade esperados do IDH - 

Censo 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade  

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 
Índice de Gini 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 
Índice de Gini 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Índice de Gini da população geral e dos 

beneficiários PBF 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 
índice de Gini em outros países  

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 
Índice de Pobreza Multidimensional 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 
Índice de Pobreza Multidimensional 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 
Índice de Pobreza Multidimensional 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 
Índice de Pobreza Multidimensional 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

População em situação de pobreza e 

extrema pobreza 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

População em situação de pobreza e 

extrema pobreza 

Pobreza e 

desigualdade 

Pobreza e 

desigualdade 
x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Índice de probabilidade de ter TV digital -  

PBF 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF)  

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Percentual da população inscrita no 

Programa Bolsa Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Percentual de domicílios das famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família 

(PBF) com e sem telefone 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Percentual de domicílios das famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família 

(PBF) por características do domicílio 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Quantidade de famílias beneficiárias 

Benefício de Superação da Extrema 

Pobreza  

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 
Quantidade de famílias beneficiárias do PBF 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Área Ocupada dos Estabelecimentos 

Agropecuários 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Área plantada de lavouras temporárias 

selecionadas (em milhões de hectares) 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 
Escala de Insegurança Alimentar 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Percentual de amostras de leite em Pó com 

resíduos de medicamentos veterinários 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 
 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Percentual de amostras de leite UHT com 

resíduos de medicamentos veterinários 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 
 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Percentual de amostras de sal satisfatórias 

em relação ao teor de iodo 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 
 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Percentual de amostras insatisfatórias sobre 

resíduos de agrotóxicos em frutas 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Percentual de crianças de 0 a 5 anos, 

segundo IMC para idade, índice altura e 

peso para idade 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Percentual de gestantes por IMC por 

semana gestacional. 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Percentual de macronutrientes no total de 

calorias determinado pela aquisição 

alimentar domiciliar por quintos de 

rendimento total.  

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Percentual de macronutrientes no total de 

calorias determinado pela aquisição 

alimentar domiciliar por quintos de 

rendimento total.  

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Percentual de nascidos vivos com baixo 

peso ao nascer.  

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Percentual de realização das análises de 

vigilância da qualidade da água, referente 

ao parâmetro coliformes totais 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 
 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 
Quantidade de cisternas implantadas 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Quantidade de crianças entre 0 e 5 anos 

com desnutrição aguda, segundo o déficit 

de peso por idade  

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Quantidade Produzida (de Castanhas, frutas 

e grãos) 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Quantidade Produzida de Verduras e 

Legumes 

Segurança 

Alimentar e 

Segurança 

Alimentar e 
x 



Nutricional Nutricional 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Quantidade Produzida de Verduras e 

Legumes 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Quantidade Produzida de Verduras e 

Legumes segundo uso de Agrotóxicos  

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Quantidade produzida em lavouras 

temporárias selecionadas (em toneladas 

produzidas) 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

x 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Quantos atendimentos realizados pela 

unidade alcançam resultados positivos 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 
 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Razão do número de beneficiários do 

Programa Bolsa Família (PBF) pela 

quantidade de servidores nos CRAS 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 
 

16/2016 
Gestão de dados e indicadores para o Data 

Social 2.0 

Variação relativa da capacidade de 

atendimento, segundo a proporção da 

população no PBF 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 
 

18/2016 

Indicadores Sociais da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) por 

Unidades da Federação de 2004 a 2014 

Distribuição dos motivos para as pessoas 

irem à unidade socioassistencial, por tipo de 

unidade 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS 

Sistema Único 

de Assistência 

Social - SUAS 

x 

18/2016 

Indicadores Sociais da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) por 

Unidades da Federação de 2004 a 2014 

Taxa de analfabetismo por faixa etária 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

saúde e 

educação 

x 

18/2016 

Indicadores Sociais da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) por 

Unidades da Federação de 2004 a 2014 

Taxa de evasão escolar por nível de ensino 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

saúde e 

educação 

x 

18/2016 

Indicadores Sociais da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) por 

Unidades da Federação de 2004 a 2014 

Taxa de Mortalidade Infantil 

Indicadores 

demográficos e 

socioeconômicos 

Indicadores de 

saúde e 

educação 

x 

18/2016 

Indicadores Sociais da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) por 

Unidades da Federação de 2004 a 2014 

Efeito do PBF na probabilidade do jovem ser 

NEET por gênero e cor 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF)  

18/2016 

Indicadores Sociais da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) por 

Unidades da Federação de 2004 a 2014 

Quantidade de famílias beneficiárias do PBF 

por fonte de informação 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 
x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


