
Ferramentas da SAGI têm até 1,5 milhão 
de acessos por dia 
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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.

O Departamento de Gestão da Informação da SAGI foi 

criado para disponibilizar informação. Partindo desta 

premissa, as ferramentas informacionais foram elabo-

radas como respostas às demandas que surgiram. A 

primeira ferramenta criada foi a Matriz de Informações 

Sociais, que tornou-se uma solução efi caz para armaze-

nar dados sobre programas sociais ao longo do tempo. 

A versão mais recente deste repositório de dados é o 

Relatório de Informações Sociais (RI), um sistema que 

disponibiliza diversos documentos que permitem ao 

gestor identifi car recursos e atendimentos efetuados 

pelos programas e ações do MDS nos municípios, esta-

dos e DF. O RI ainda possibilita o acompanhamento das 

ações do SUAS por meio do Boletim SUAS no Seu Mu-

nicípio, com dados sobre os programas, equipamentos, 

valores repassados e benefi ciários em cada município.

O Mapa de Oportunidades e Serviços Públicos (MOPS) 

é um sistema que fornece os endereços de CRAS, CREAS, 

postos de saúde e escolas, além de divulgar informa-

ções sobre oportunidades de trabalho e cursos de ca-

pacitação profi ssional.

Os Portais Brasil Sem Miséria no Seu Município e no Seu 

Estado têm por objetivo auxiliar os gestores na visualiza-

ção da execução municipal e estadual das ações do Plano 

Brasil Sem Miséria. Além disso, os portais contam com vá-

rios painéis de monitoramento e os boletins Brasil Sem 

Miséria no Seu Município e no Seu Estado.

O aplicativo Identifi cação de Domicílios em situação de 

Vulnerabilidade (IDV)  é um sistema que trabalha com se-

tores censitários, com grande utilidade para a vigilância 

socioassistencial, pois permite o mapeamento de domicí-

lios em situação de vulnerabilidade social e identifi ca os 

equipamentos do SUAS destinados ao seu atendimento.

Ao longo dos anos, a SAGI desenvolveu estratégias de coletas 

de dados para suprir a lacuna de dados que existia. O Censo 

SUAS, por exemplo, foi fundamental para a Assistência So-

cial (veja nota no verso). Um complemento do Censo SUAS 

é o Registro Mensal de Atendimentos. Para acompanhar os 

benefi ciários, existe ainda o Registro Individual de Atendi-

mento, que é o Prontuário Eletrônico Simplifi cado que faz 

a leitura das informações do Cadastro Único, CADSUAS, SI-

CON, SISC, possibilitando a integração, em uma única plata-

forma, de informações dos benefi ciários. A ferramenta Con-

sulta, Seleção e Extração de Informações do Cadastro Único 

(Cecad) disponibiliza informações que permitem identifi car 

demandas sociais das famílias inscritas no Cadastro Único e 

planejar a oferta de serviços de saúde, educação, assistência 

social, políticas de habitação e infraestrutura urbana, com 

base em um dinâmico diagnóstico socioterritorial. 

Para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), exis-

te o PAA Data, que é uma plataforma de apresentação 

das informações de execução do programa nas dimen-

sões de fornecedor, produto, custos e benefi ciários. Em 

2014, foi lançado o Mapeamento da Segurança Alimen-

tar e Nutricional no Brasil (veja nota no verso). Por fi m, a 

SAGI desenvolveu o  SIMA (Sistema de Monitoramento 

e Avaliação de Capacitação do MDS) para registrar as 

capacitações promovidas pela Secretaria em conjunto 

com Instituições de Ensino espalhadas no país.

Todos os servidores de aplicação, banco de dados e 

as ferramentas da SAGI utilizam programas de código 

aberto e livre utilização. 

Em picos de acesso, as ferramentas da SAGI têm mais de 

1,5 milhão de consultas em um único dia. Mais de cem pa-

íses acessam as informações da SAGI. Dos Estados Unidos, 

por exemplo, vieram 4 mil acessos desde 2012.
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O Censo SUAS 2014 será lançado no dia 8 de setembro. 
Uma novidade desta edição do Censo SUAS é que as in-
formações do MDS estão cada vez mais integradas: os 
dados cadastrais dos CRAS, CREAS, Gestão e Conselhos 
são lidos diretamente do CADSUAS (Sistema de Cadastro 
do SUAS). Além dos dados cadastrais, as informações de 
recursos humanos que atuam nos equipamentos também 
estão integradas com o CADSUAS. Dessa forma, as altera-
ções da composição das equipes também já podem ser 
atualizadas, antes mesmo de iniciar o Censo SUAS. 

Coleta de dados para o Censo SUAS 2014 inicia em 8 de setembro

Municípios podem responder ao mapeamento de Segurança Alimentar e 
Nutricional até 30 de setembro

PARA CONHECER MELHOR AS ATIVIDADES QUE A SAGI REALIZA - SUAS PESQUISAS, ESTUDOS, FERRAMENTAS E INDICADORES, 
ASSIM COMO AS PUBLICAÇÕES E OFERTAS DE CAPACITAÇÃO VISITE A PÁGINA CONHEÇA A SAGI EM WWW.MDS.GOV.BR/SAGI

Outras duas inovações do Censo SUAS 2014 são a integra-
ção com o Registro Mensal de Atendimento (RMA) e com 
os dados das entidades que atendem o Sistema de Infor-
mações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SISC). O monitoramento do preenchimento do 
Censo - STATUS CENSO - foi reformulado e serão disponi-
bilizadas versões Android e IOS para que o preenchimento 
do Censo SUAS possa ser acompanhado via celular.

Em 18 de agosto teve início o Ma-
peamento de Segurança Alimentar 
e Nutricional (Mapeamento de SAN) 
para os municípios. O levantamento 
eletrônico, desenhado pela Secreta-
ria Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional (SESAN) e SAGI, está 

organizado em três eixos de per-
guntas: o Eixo 1 tem como objetivo 
identifi car o funcionário que é a re-
ferência local para as ações de SAN; 
o Eixo 2 busca levantar as estruturas 
de gestão e controle social do muni-
cípio para as ações de SAN; e o Eixo 3 

A Ofi cina Técnica “Dimensionamento e caracterização 
da pobreza no contexto de sua superação: os limites 
dos indicadores clássicos e as novas propostas me-
todológicas”, realizada no dia 26 de agosto no Rio 
de Janeiro, teve o objetivo de discutir o estado da 
técnica no dimensionamento da pobreza e as novas 
propostas de sua mensuração, com base nas experi-
ências  de  programas e ações que têm sido criadas  e 
implementadas para seu equacionamento no Brasil e 
em outros países.  A Ofi cina contou com a participa-

Especialistas brasileiros e estrangeiros discutem indicadores de pobreza 
em Ofi cina Técnica organizada pela SAGI, SESEP e WWP

ção de mais de 70 técnicos do setor público, além de 
gestores e especialistas nacionais e internacionais na 
temática. Foi uma realização do WWP (Iniciativa Bra-
sileira de Aprendizagem por um Mundo Sem Pobreza), 
em parceria entre SAGI e SESEP, com recursos do Ban-
co Mundial e Centro Rio+. 

AS APRESENTAÇÕES DA OFICINA ESTÃO DISPONÍVEIS EM 
HTTP://APLICACOES.MDS.GOV.BR/SAGI/PORTAL/GRUPO.PHP?G=93

CONHEÇA OS RESULTADOS DAS EDIÇÕES ANTERIORES EM 
HTTP://APLICACOES.MDS.GOV.BR/SAGI/PORTAL/GRUPO.PHP?G=105

O MAPEAMENTO SERÁ REALIZADO VIRTUALMENTE, POR MEIO DO SITE: HTTP://WWW.MDS.GOV.B/
SAGI/ (CLICAR EM “MAPEAMENTOSAN”), ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2014. 

visa mapear os equipamentos públi-
cos de SAN que existem nos municí-
pios. A expectativa é que a partir des-
tes dados consolidados seja possível 
identifi car os principais gargalos, difi -
culdades e os avanços na implemen-
tação do Sisan e da Política de SAN. 

Eventos com a participação da SAGI:

• De 30 de julho a 01 de agosto, em Brasília: Encontro Nacional de Monitoramento e Vigilância Socioas-
sistencial

• De 13 a 15 de agosto, em Brasília: 19º Encontro da Associação Nacional das Instituições de Planeja-
mento, Pesquisa e Estatística (ANIPES)

• De 27 a 29 de agosto, em Salvador: II Seminário da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação no 
Nordeste

• 28 de agosto, em Brasília: visita técnica de alunos de graduação em Gestão Pública da Universidade 
Federal de Lavras


