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O Boletim SAGI é um informativo eletrônico voltado à comunidade de técnicos e gestores das Políticas de
Desenvolvimento Social com o objetivo de divulgar estudos avaliativos, ferramentas informacionais, instrumentos
de monitoramento, publicações e cursos de capacitação e formação elaborados pela Secretaria de Avaliação e
Gestão da Informação e outras instituições na área, além de eventos de potencial interesse de seu público leitor.
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SAGI inicia Pesquisa Painel de Mobilidade
Ocupacional e Acesso a Programas Sociais (PPP)
A Pesquisa Painel de Mobilidade Ocupacional e Acesso

aperfeiçoamento das ações e programas contidos no Pla-

a Programas Sociais (PPP) é uma enquete longitudinal

no Brasil Sem Miséria (BSM) contarão com mais um ins-

que coletará informações quadrimestrais sobre famílias

trumento importante para a avaliação de seus efeitos em

em situação de pobreza nas regiões metropolitanas do

contextos tão diversos quanto as comunidades rurais do

Sudeste e no Semiárido brasileiro. A cada rodada serão

Semiárido e as periferias das maiores metrópoles do país.

entrevistadas as mesmas famílias, o que permitirá uma

A vasta literatura sobre volatilidade de renda ressalta

maior compreensão das dinâmicas sociais relacionadas

a necessidade de distinguir entre fenômenos crônicos

à vulnerabilidade e à privação material, captando estes

e transitórios no estudo da pobreza, analisando de for-

fenômenos em suas múltiplas dimensões e correlacio-

ma distinta os fatores que compõem estes dois grupos.

nando-os com transformações no acesso a programas
sociais e ao mercado de trabalho.
A amostra, elaborada pelo IBGE, abrange 13.380 domicílios com renda domiciliar per capita de até R$ 140,00,
conforme dados obtidos por meio do Censo Demográﬁco de 2010. Os primeiros resultados serão divulgados
no terceiro trimestre de 2015, e, a partir de então, a

Como um dos pilares do BSM é o aumento da renda das
famílias pobres e extremamente pobres por meio da inclusão produtiva e do acesso ao mercado do trabalho,
torna-se fundamental entender melhor as estratégias de
inserção e a mobilidade no mercado laboral, as especiﬁcidades da inatividade e do desemprego neste grupo
populacional, o dinamismo e diversidade das fontes de
rendimentos, bem como o potencial de inclusão produ-

cada quatro meses novos dados serão divulgados no

tiva. Da mesma forma, a demanda, o acesso, a qualidade

sítio da SAGI. A pesquisa iniciou suas atividades de

e os efeitos dos serviços públicos poderão ser mais bem

campo no ﬁnal de 2014 com o arrolamento de 1.012

compreendidos por meio de uma pesquisa que agrega

setores censitários com elevada concentração de famí-

contextualização geográﬁca, análise de dinâmicas em ní-

lias de baixa renda; neste mês de fevereiro está sendo

vel individual e aprofundamento de temas pouco explo-

realizado o pré-teste do questionário da primeira roda-

rados por pesquisas domiciliares tradicionais.

da. As transformações recentes no campo das políticas

O aprofundamento de temas é um dos pontos fortes da

sociais no Brasil e sua relação com a forte redução nas

pesquisa: com o retorno às mesmas casas a cada qua-

taxas de pobreza e desigualdade instauraram uma nova

tro meses, torna-se possível agregar diversos módulos

ordem de demandas de informação para que os avan-

variáveis sobre temas como educação, assistência so-

ços obtidos desde a década passada possam continuar.

cial, qualiﬁcação proﬁssional, relações comunitárias e

A PPP busca responder a estas demandas por meio de

percepções sociais ao longo das rodadas, enriquecendo

uma investigação com desenho metodológico inova-

a pesquisa e abrindo espaço para a inclusão de novas

dor, produzindo dados periódicos acerca das condições

problemáticas de forma sistemática, dando respostas

de vida da população mais diretamente afetada pelas

tempestivas sobre diversos assuntos de interesse para o

transformações recentes. Em especial, o seguimento e

aprimoramento das políticas públicas.

SAGI inaugura Sexta com Debate 2015
com palestra da Ministra Tereza Campello
Em palestra realizada em 30 de janeiro no evento “Sexta com Debate”, a Ministra do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, Tereza
Campello, destacou que todas as
metas do Plano Brasil Sem Miséria
(BSM) foram cumpridas: “Chegamos
ao ﬁnal dessa missão com 100% de

todas as nossas metas cumpridas.
E, em muitas, ultrapassamos o que
tinha sido estabelecido”, aﬁrmou
Campello.
Na apresentação, a Ministra destacou
alguns resultados do BSM: 22 milhões
de pessoas superaram a extrema pobreza, 358 mil agricultores receberam

assistência técnica, 781 mil cisternas
foram construídas para consumo humano e mais de 1,5 milhão de estudantes foram matriculados no Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec). “Fizemos tudo isso e temos a obrigação de
fazer muito mais”, concluiu Campello.

Revista Brasileira de Monitoramento e Avaliação – nº 8
O 8º número da Revista Brasileira de
Monitoramento e Avaliação é dedicado ao tema da pobreza multidimensional, conceito estratégico para o
aprimoramento das políticas sociais
brasileiras nos próximos anos. A revista conta com quatro artigos, três
relatos de pesquisa e uma entrevista
com Sabine Alkine, diretora da Iniciativa de Desenvolvimento Humano e
Pobreza da Universidade de Oxford.
No primeiro artigo, Barbara Cobo e colegas exploram medidas de pobreza

multi e unidimensionais aplicadas no Brasil
e em outros países. A proposta de uma medida síntese dos efeitos do Plano Brasil Sem
Miséria sobre a população brasileira é discutida por Vaz e Jannuzzi. Fahel e colegas aplicam o Índice de Pobreza Multidimensional
em Minas Gerais. Por ﬁm, Pereira e colegas
apresentam uma abordagem sistêmica para
o monitoramento e avaliação de programas
do BNDES. Acesse a revista no link:
HTTP://APLICACOES.MDS.GOV.BR/SAGIRMPS/FERRAMENTAS/DOCS/RBMA_08.PDF

Livro Brasil Sem Miséria
Organizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome (MDS), o livro “O Brasil sem
miséria” apresenta 32 artigos que
explicam como o Plano Brasil Sem
Miséria (BSM) foi elaborado, implantado, monitorado e avaliado. O
livro está dividido em três partes:
a primeira é composta por artigos
elaborados pela equipe do BSM; a
segunda contém artigos feitos por
parceiros executores de ações do
Plano; a terceira parte tem trabalhos
de parceiros que ajudaram a disseminar informações sobre o Plano
Brasil sem Miséria entre os beneﬁciários, os governos de outros países,

a academia e a sociedade civil.
A conclusão trata ainda dos resultados e dos legados do Plano,
com uma proposta de agenda
mínima, explicitando aquilo que
ainda precisa ser feito para consolidar os avanços já obtidos.
Acesse a publicação no link:

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE
D/0B1FXHOJBQUYDOVOZWLNSQJVXOU0/
VIEW
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Boletim SAGI Balanço
de Gestão 2011-2014
Em janeiro, a SAGI publicou boletim
especial com o balanço dos principais
produtos e entregas dos últimos quatro anos. Em parceria com as quatro
secretarias do Ministério, a equipe técnica da SAGI desenvolveu um amplo
conjunto de produtos e serviços, disponibilizados como ferramentas informacionais, painéis de indicadores de
monitoramento, estudos e pesquisas
de avaliação, publicações e programas
de formação. O portfólio de produtos
da Secretaria ampliou-se de forma
signiﬁcativa nesse período, acompanhando a crescente complexidade dos
programas e ações do MDS.
HTTP://APLICACOES.MDS.GOV.BR/SAGIRMPS/
FERRAMENTAS/DOCS/BOLETIM%20ESPECIAL_
LEITURA%20(1).PDF

