•
Informação e Conhecimento são insumos fundamentais para orientar a ação governamental, tanto para formuladores e dirigentes ao nível estratégico como para os
gestores e técnicos ao nível tático e operacional, responsáveis pelos programas e serviços e que podem, no trabalho
cotidiano, gerar mudanças contínuas na realidade social
vivenciada pela população;
•
Formuladores de políticas, gestores e técnicos de programas, nos escritórios de planejamento ou nos postos de
serviços, não necessitam de Informação e Conhecimento
exaustivo, mas de informação relevante, consistente, compreensível e no tempo adequado à sua apropriação na decisão para as diferentes etapas do ciclo de um programa;
•
Sistemas de Monitoramento e Avaliação constituem-se em processos articulados de levantamento, organização e disseminação de informação e conhecimento para o
ciclo de gestão de políticas e programas públicos, dirigidos
a subsidiar o aprimoramento de seu desenho e sua gestão,
garantir mais transparência da ação governamental e prover evidências do mérito e da efetividade de políticas e
programas;
•
Estes sistemas envolvem um conjunto de atividades
– articuladas, sistemáticas e tecnicamente orientadas – de
registro, produção, organização, acompanhamento e análise crítica de informações resultantes da Gestão de Políticas
Públicas, para identiﬁcação de demandas sociais, desenho,
seleção, implementação e avaliação de soluções para essas, com a ﬁnalidade de subsidiar a tomada de decisão de
técnicos e gestores envolvidos nas diferentes etapas do ciclo de vida ou maturação das políticas e de seus programas;
•
Os produtos desses sistemas devem responder às
necessidades do estágio de maturidade de um programa,
podendo se constituir em documentação de programas e
seus modelos lógicos; serviços de organização de dados,
computação de indicadores de monitoramento, realização
de pesquisas de campo, elaboração de estudos com dados
secundários, resenhas de publicações e artigos em temáticas correlatas; compilação de estudos em meta-avaliações;
prospecção de programas já existentes em outros países,
etc;
•
Monitoramento e Avaliação são processos analíticos
organicamente articulados, que se complementam no tempo, com o propósito de subsidiar o gestor público de informações mais sintéticas e tempestivas sobre a operação do
programa – resumidas em painéis ou sistemas de indicadores de monitoramento – e informações mais analíticas
sobre o funcionamento desse, levantadas nas pesquisas de
avaliação;

SECRETARIA DE AVALIAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO (SAGI)
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO A - SALA 307 BRASÍLIA/DF
CEP 70.054-906 - WWW.MDS.GOV.BR/GESTAODAINFORMACAO
CONTATE A SAGI PELO FONE (61) 2030.1501 / 2030.1512

•
Informação deve ser disponibilizada segundo padrões
aceitáveis de validade e conﬁabilidade. Pior que não ter informação é dispor de informação equivocada, mal levantada
ou organizada. Interpretações descuidadas de resultados de
estudos avaliativos podem levar à produção de factoides
que conspiram contra o aprimoramento da ação pública;
•
Informação e Conhecimento devem ser produzidos a
partir de uma perspectiva multi-métodos e de triangulação
de sujeitos. Não há método ou técnica “padrão-ouro” de
coleta de dados ou de avaliação de programas. Problemas
e programas complexos requerem abordagens integradas
de monitoramento e avaliação;
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LIÇÕES APRENDIDAS NA PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE
PROGRAMAS SOCIAIS DO MDS

SAGI

SAGI comemora 10 anos
Dez anos atrás, pela Medida Provisória n. 163 de

nomistas, educadores, profissionais de tecnologia da

23 de janeiro de 2004 - convertida no Decreto nº

informação, da comunicação, da saúde, da adminis-

5.074, de 11 de maio de 2004 - surgia o Ministé-

tração; com experiência na gestão de programas e

•
No desenvolvimento de pesquisas de avaliação, assim como nos demais produtos, o uso de equipes mistas,
garante a sinergia entre conhecimento interno de gestão
e especialidade técnica trazida de fora, gerando produtos
com maior potencialidade de uso, não apenas pela adequação às demandas mais relevantes como também pela legitimidade conferida pelo envolvimento inicial dos agentes
internos ao programa;

rio do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

pós-graduação, em diferentes campos do conheci-

(MDS) e, com ele, a Secretaria de Avaliação e Gestão

mento.

•
Além de se dispor de competência técnica de produzir
pesquisas especiﬁcas, estudos avaliativos apoiada em registros administrativos, cadastros públicos e base de dados
de sistemas informatizados de gestão de programa é estabelecer parceria com instituições produtoras de estatísticas públicas e estatísticas setoriais para que as descontinuidades administrativas e eventuais cortes orçamentários
não interrompam o ciclo de produção de conhecimento
para aprimoramento das políticas;
•
Tão importante quanto produzir Informação é se esforçar para que ela chegue aos destinatários que podem
fazer uso inteligente e efetivo da mesma. Informação para
o Ciclo de Gestão de Políticas e Programas é complexa e requer esforço intenso de Capacitação e Formação e deve ser
sistematizada em suportes adequados – documentos, sínteses, portais, produtos multimídia – e customizados para
diferentes tipos de usuários no governo federal, estadual,
municipal e nos equipamentos sociais;
•
A apropriação da Informação e Conhecimento na Política ou no programa não é, pois, tarefa trivial, guiada por
voluntarismo ingênuo ou tecnocrático, mas por juízo adequado de oportunidade, conveniência e poder político. Aﬁnal, programas públicos são sistemas complexos e dinâmicos, passam por mudanças signiﬁcativas em seu desenho e
mesmo em seus objetivos em seu período de implantação;
são operados em geral por meio de arranjos federativos,
envolvendo diversos processos de trabalho e milhares ou
centenas de milhares de agentes.

da Informação (SAGI). À época, a SAGI ocupava salas
do 4o. andar do Bloco A, na Esplanada dos Ministé-

Com apoio dos Ministros Patrus Ananias, Márcia Lo-

rios, contando com 15 colaboradores de diferentes

pes, Arlete Sampaio e Tereza Campello, o portfólio de

formações disciplinares e titulações acadêmicas, or-

produtos e projetos desenvolvidos se ampliou acom-

ganizados em três departamentos - Departamento

panhando a agenda de ações do Ministério e se so-

de Gestão da Informação e Recursos Tecnológicos

fisticou em uma perspectiva técnica. Ferramentas e

(DGIRT), Departamento de Formação de Agentes Pú-

aplicações informacionais com funcionalidades cres-

blicos e Sociais (DFAPS) e Departamento de Avalia-

centes, pesquisas e estudos avaliativos mais especí-

ção e Monitoramento (DAM).

ficos para atendimento das demandas de aprimoramento dos programas, indicadores mais tempestivos

Desde então, muita gente passou pela SAGI durante

e provenientes de diferentes fontes de dados vem

a gestão dos cinco secretários que se sucederam -

sendo disseminados em uma linha editorial mais am-

Rômulo Paes de Sousa, Roberto Wagner Rodrigues,

pla e por meio de estratégias de capacitação e forma-

Laura da Veiga, Luziele Tapajós e Paulo Jannuzzi-

ção mais regulares e capilarizados pelo país.

contribuindo para aprimorar as atividades e produtos da Secretaria. Atualmente, a SAGI está instalada

Dez anos de esforços, dez anos de entregas, algumas

no 3º andar do mesmo bloco, contando com biblio-

delas premiadas, várias delas avaliadas como inova-

teca, auditório,

ções em perspec-

salas de reuni-

tiva

ões, e quatro

e outras tantas re-

departamen-

conhecidas por sua

tos, onde tra-

contribuição

balham

mais

gestão e desenho

de 50 técnicos,

dos programas do

entre

estatís-

MDS pelos colegas

ticos, sociólo-

das secretarias par-

gos, cientistas

ceiras, dos estados

políticos, eco-

Parabéns aos técnicos e gestores que ajudaram a SAGI nessa trajetória exitosa !

internacional,

para

e dos municípios.

MISSÃO INSTITUCIONAL: A SAGI REALIZA PESQUISAS, ORGANIZA INFORMAÇÃO, DESENVOLVE ESTUDOS E INSTRUMENTOS PARA AUXILIAR
A GESTÃO E O APRIMORAMENTO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DO MDS, OCUPANDO-SE TAMBÉM DA FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE
DISSEMINAÇÃO E DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E SOCIAIS NAS TRÊS ESFERAS DE GOVERNO, CONTRIBUINDO PARA POTENCIALIZAR
A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME.

SAGI: Dez anos de Informação e Conhecimento
para aprimoramento das Políticas de Desenvolvimento Social e à Fome
Paulo de Martino Jannuzzi

Avaliação do alcance, uso e efetividade da Secretaria: um grande desaﬁo
O marco de dez anos enseja uma boa motivação e opor-

implementação de mudanças, sem prejuízo da continui-

tunidade para mais uma etapa de avaliação da SAGI. Cer-

dade dos serviços e programas.

1

tamente que se espera identificar os avanços e registrar

Paula Montagner2

as lições aprendidas; mas, para garantir que a trajetó-

Tal como programas e serviços complexos, essa avalia-

ria do passado se transforme em um presente e futuro

ção requer uma abordagem multimétodos, com metodo-

exitosos, é preciso investigar com mais profundidade

logias quantitativas, entrevistas envolvendo múltiplos

O Contexto e a Missão Institucional
A estruturação do Sistema de Proteção Social brasileiro

Nestes dez anos, a SAGI tem procurado acompanhar a

as lacunas de informação, os problemas e deficiências

sujeitos e usuários, levantamentos de satisfação pela

nesses 25 anos, pós-Constituição de 1988, e mais inten-

ampliação da agenda de atuação do MDS, produzindo

técnicas a sanar, os desafios que a agenda das políticas

web, análises institucionais comparadas com unidades

samente nos últimos dez anos, tem sido marcada por uma

e sistematizando informações e análises que apoiem o

sociais e Cenários do Desenvolvimento do Brasil nos im-

congêneres e integrando, inclusive, técnicas mais recen-

combinação virtuosa de fortalecimento de políticas sociais

aprimoramento do desenho e da gestão de políticas e

põem nos próximos dez anos.

temente desenvolvidas e aplicadas em situações corre-

de natureza universal – garantindo direitos nas áreas de

programas voltados à população mais vulnerável, tornan-

educação, saúde, trabalho e assistência social – e da criação

do visível desafios antes desconhecidos. Temos buscado

Temos de avançar para além da usual métrica das suges-

de produção técnico-científica, acesso a portais e ferra-

e rápida expansão das políticas de desenvolvimento social

compartilhar esses insumos com a população, a acade-

tões e recomendações implementadas nos programas.

mentas na Internet e repercussões de mídias sociais.

e outras inovações programáticas de cunho redistributivo,

mia e os técnicos e gestores dos três níveis de governo,

Isto é fundamental, porque a métrica usual não reflete

voltadas a segmentos historicamente vulneráveis pela pre-

envolvidos na operação do Programa Bolsa Família, nos

a diversidade de “entregas” que tem legitimado a SAGI

De maneira preliminar empregou-se duas dessas estraté-

cariedade da inserção ocupacional, pela fome, pela violên-

serviços do Sistema Único da Assistência Social, na imple-

junto ao corpo diretivo do MDS e suas secretarias, como

gias “mais modernas” – não necessariamente melhores ou

cia, pelo abandono familiar, pelo isolamento territorial, pela

mentação das ações do Sistema Nacional de Segurança

parceiro para o aperfeiçoamento das ações, programas e

mais abrangentes – adotadas para monitorar e avaliar par-

falta de meios ou apoio e recursos à produção.

Alimentar e nas iniciativas do Plano Brasil Sem Miséria.

políticas. Pela posição funcional que a Secretaria se en-

cela do alcance dos produtos e atividades da Secretaria: a

contra no organograma do Ministério –em linha com as

contagem de acessos ao Portal SAGI pelo Google Analytics

Essa ampliação do escopo e da escala das políticas sociais

Este esforço permite que a SAGI ofereça um conjunto di-

demais secretarias nacionais – seu papel, legimitidade

e Número e Perfil de Citações de pesquisas, estudos e da-

vem tornando a gestão de programas e serviços públicos

versificado de produtos, ajustados ao estágio de maturida-

e relevância junto aos parceiros do MDS dependem da

dos disponibilizados por meio do Google Acadêmico. Pelo

no país mais complexa e mais profissionalizada, reque-

de dos programas e à complexidade operacional, como as

busca permanente de trabalho técnico colaborativo que

primeiro instrumento, verifica-se que o número de usuá-

rendo, em especial, a incorporação de mais informação e

ferramentas informacionais voltadas para a organização e

permita identificar avanços, apontar problemas e, sem-

rios que acessaram as páginas da SAGI passou de cerca de

conhecimento nos processos decisórios e operacionais.

a disponibilização de dados na internet, os aplicativos para

pre que possível, sugerir encaminhamentos factíveis e

10 mil/mês em outubro de 2011 (quando se iniciou esse

Dimensionar públicos-alvo, conhecer suas características,

consulta e entrada de dados de atendimentos nos equipa-

circunstanciados para os desafios encontrados.

acompanhamento) para cerca de 55 mil/mês em abril de

desenhar programas e serviços para mitigar ou equacio-

mentos sociais nos municípios, os painéis de indicadores

nar problemas sociais específicos, monitorar a implemen-

de monitoramento de programas e de conjuntura social, as

Ademais, tal métrica encontra-se baseada em pres-

base de dados da SAGI referenciadas na bibliografia acadê-

tação e avaliar os resultados são algumas das atividades

pesquisas de avaliação e os estudos técnicos acerca de as-

supostos de linearidade positivista e de ingenuidade

mica, a tendência de aumento é também expressiva, tendo

típicas do ciclo de gestão das políticas que requerem esta-

pectos específicos da operação e resultados das ações do

tecnocrática, que não cabem na realidade concreta de

alcançado 284 menções em material publicado em 2013

tísticas abrangentes, registros administrativos detalhados

Ministério. Como ilustrado no Diagrama 1, a SAGI desen-

produção de políticas públicas de amplo espectro como

(com 944 citações acumuladas até 29/05/2014), com indi-

e confiáveis, e estudos avaliativos mais especializados.

volve atualmente 25 diferentes produtos.

ocorre no Brasil. Pela amplitude da cobertura, pelo con-

cador de impacto H de 14, patamar alcançado por algumas

texto federativo de gestão e operação das políticas e

das mais prestigiadas revistas de ciências sociais no Brasil.

latas, como a difusão de inovações tecnológicas, impacto

2014. Com relação às citações às pesquisas, publicações e

Por meio de departamentos de estatísticas, de núcleos de in-

Reconhecendo que boa parte do sucesso na implemen-

programas sociais, a introdução de inovações e o rede-

formação estratégica, de observatórios, de institutos de pes-

tação de um programa decorre do nível de engajamento

senho de processos devem se adequar a um calendário

Tendo comemorado os 10 anos, já iniciamos os “10 anos

quisa e de unidades de monitoramento e avaliação de pro-

e compreensão dos agentes operadores acerca dos ob-

que compatibiliza agenda de prioridades de correção

+1”, com novo portal, novos produtos e o mesmo com-

gramas, o setor público brasileiro vem se estruturando para

jetivos, público-alvo e processos de trabalho envolvi-

de problemas com as janelas de oportunidades para a

prometimento que nos trouxe até aqui!!

responder a essas demandas de mais informação e de conhe-

dos na produção dos serviços e ações, a SAGI também

cimento crescentemente complexo a fim de aperfeiçoar de

vem ampliando sua atuação na organização de cursos

forma consistente a gestão de políticas e programas sociais.

de capacitação e de formação, de curta e média duração,

No Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

presenciais e a distância, assim como no desenvolvi-

(MDS), o arranjo institucional escolhido foi o de uma secretaria

mento de produtos informacionais que contemplem as

nacional - a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação

várias temáticas do Ministério, distribuídos como publi-

(SAGI) – instituída desde a criação do Ministério em 2004.

cações impressas e em formato digital.

1

Secretário de Avaliação e Gestão de Informação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

2

Secretária Adjunta de Avaliação e Gestão de Informação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

PROGRAMAÇÃO: SEXTA COM DEBATE ESPECIAL  ANOS DA SAGI: BALANÇO, AVANÇOS E DESAFIOS.
09h – 10h

10h – 13h

Abertura
Mesa Monitoramento, Avaliação e Gestão da Informação no MDS: Balanço, avanços e desaﬁos.
Coordenador: Paulo Jannuzzi – Secretário de Avaliação
e Gestão da Informação

13h – 14h

Intervalo

14h – 17h

Mesa Disseminação de Informações e Formação em Políticas e Programas do MDS: Balanço, avanços e desaﬁos.
Coordenador: Paula Montagner – Secretária Adjunta de
Avaliação e Gestão da Informação.

17h – 17h30

Encerramento

Apresentação: Marconi Fernandes de Sousa – Diretor de Monitoramento;
Alexandro Pinto – Diretor de Avaliação Substituto;
Caio Nakashima – Diretor de Gestão da Informação.
Debatedores: Dr. Romulo Paes de Sousa – Diretor do Centro Rio +;
Dr. Roberto Wagner da Silva Rodrigues - Diretor do Departamento de Informações do MPOG.

Apresentação: Kátia Ozório – Coordenadora Geral de Disseminação;
Patrícia Vilas Boas – Diretora de Formação e Disseminação
Debatedores: Dra. Laura da Veiga - CEPP / Fundação João Pinheiro – FJP.
Dr. Paulo Carvalho – Presidente da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP.

LINHA DO TEMPO DOS PRODUTOS E ATIVIDADES - SAGI -  A 
Realização da
pesquisa de
entidades de
Assitência Social
privadas sem fins
lucrativos

capacitação
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME

Gestores Sociais
que mudam vidas
pelo Brasil

Lançamento da
capacitação para
gerentes sociais
em parceria com
o BID e ENAP

Lançamento do
novo portal SAGI

Ampliação das instalações da SAGI:
mudança para o 3º andar do bloco A

Lançamento do site da SAGI

Lançamento do IDV (Identificação de Localidades e Famílias em Situação de Vulnerabilidade)

UNIVERSIDADE

Lançamento do SAGI-PETI (Levantamento de
Informações sobre os Beneficiários do PETI)
Lançamento do SAGItec (1º visualizador de
dados dos beneficiários do PBF)
Estudo sobre a importância das tranferências do Programa Bolsa Família na Renda
Municipal

Suplemento sobre Segurança Alimentar na
PNAD
Criação do MDS e SAGI por meio da MP
163/2004 de 23 de janeiro e do Decreto nº
5.074 de 11 de maio

2004

2005

1º Suplemento sobre Trabalho Infantil
na PNAD
Chamada nutricional de crianças quilombolas menores de cinco anos
Chamada nutricional de crianças menores de 5 anos na região Nordeste

1º concurso para provimento de vagas
de servidores temporários
1º concurso para provimento de vagas
de servidores efetivos (PGPE)
Lançamento MI Vetor Atlas Social

2006

Assinatura do 1ºde acordo de empréstimo
com o Banco Mundial
Curso de Aperfeiçoamento em Avaliação de
Programas Sociais na ENAP
Estudo sobre o Programa de Aquisição de
Alimentos - Leite: Produtores e Consumidores
1º Suplemento de Assistência Social da
Munic/IBGE

2007

Lançamento da 1ª oficina SAGI de ensino a
distância (EAD) na plataforma REMAS
Pesquisa de Avaliação de Impacto do
BPC - Linha de Base

2º concurso para provimento de vagas de
servidores efetivos (PGPE)
Lançamento do Caderno de Estudos nº
13: Síntese das pesquisas de Avaliação de
Programas Sociais do MDS 2006-2010

Avaliação da Sustentabilidade do Programa Cisternas

1ª turma da Especialização em Gestão de
Políticas Públicas de Proteção e Desenvolvimento Social em parceria com a ENAP

Estudos Quali-quantivos sobre o Programa de Atenção Integral à Família

Lançamento do 1º edital de fomento à
pesquisa SAGI/CNPQ

Criação do Índice de Desenvolvimento do
CRAS

Agenda do Conhecimento - BID

SAGI é premiada no 11º Concurso Inovação
Enap: o sistema de avaliação e monitoramento das políticas e programas do MDS
Pesquisa de Opinião Pública sobre os Programas Sociais do MDS
1º Censo e Pesquisa Nacional sobre População em Situação de Rua
1º Levantamento - Monitoramento CRAS

Avaliação de Impacto do Programa Bolsa
Família - 1º Rodada

Lançamento do Caderno de Estudos nº 5:
Sínteses das pesquisas de Avaliação de Programas Sociais do MDS 2004-2006

Lançamento da Matriz de Informação Social e
criação do Dicionário de Variáveis, Indicadores
e Programas do MDS (Dicivip)

Lançamento do Caderno de Estudos nº 5 com
síntese das pesquisas de avaliação de 2004
a 2006
Pesquisa de Entidades Privadas de Assistência Social (PEAS)

Lançamento do
Caderno de Estudos
nº 1: A Importância
do Bolsa Família
nos Municípios
Brasileiros

Decreto nº 7079/2010 aprova nova estrutura do MDS, criando o Departamento de
Monitoramento

Avaliação do Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil (PETI) - Estudo Qualitativo e Quantitativo

2008

SAGI é premiada
no 16º Concurso
Inovação Enap:
o CensoSUAS
como processo de
aprimoramento e
gestão da Política
de Assistência

2010

2º concurso para provimento de
vagas de servidores temporários
20 suplemento de Assistência Social da
Munic/IBGE
Avaliação de Impacto do Programa Bolsa
Família - 2ª Rodada
Pesquisa Qualitativa de acompanhamento do ProJovem Adolescente
2º Suplemento de Segurança Alimentar e
Nutricional da PNAD/IBGE

Implantação do CensoSUAS
Criação de relatórios de informação automatizados

Lançamento do Caderno de Estudos nº 16: Síntese das pesquisas de Avaliação de
Programas Sociais do MDS 2010-2014
Realização do Suplemento de Inclusão Produtiva na MUNIC/IBGE
1º Estudo Avaliativo Longitudinal do CadÚnico e Registros Administrativos - CadSisvan
Lançamento da Iniciativa World Without Poverty (WWP)
Lançamento
do 70º Estudo
Técnico SAGI

Panorama Municipal -1º Boletim Automatizado
1º Pesquisa Estadic/IBGE, com suplemento
da Assitência Social

Criação da Rede Nacional de Capacitação e
Educação Permanente do SUAS
Inquérito de Segurança Alimentar nas Comunidade Quilombolas Títuladas

2012

2011

Assinatura do 2ºde acordo de empréstimo com
o Banco Mundial
Lançamento do Registro de Atendimentos da
Assistência Social
Lançamento do PAA Data

2013

SAGI é premiada no 18º Concurso inovação Enap: estratégias de monitoramento
analítico do Plano Brasil Sem Miséria e programas do MDS
Sexta com Debate Especial 10 anos SAGI
Criação so Curso de aperfeiçoamento MDS/ENAP e Capacitação SAGI/MDS

2014

Início dos Cursos do CapacitaSUAS
Registro Individualizado de Atendimentos da Assistência Social
Realização do 3º National Evaluation Capabilities no Brasil
PNAD 2013, com suplemento de Segurança Alimentar e Nutricional
Redesenho da Pesquisa Painel Longitudinal da Pobreza.

Reformulação do site SAGI
Avaliação da Implementação do ProJovem
Adolescente

Inquérito de Segurança Alimentar de Famílias do CadÚnico no Semiárido
Ciclo de debates “10 anos de Bolsa Família
Lançamento do Portal Brasil
Sem Miséria no Seu Município/Estado

Criação do Portal de Pesquisas e Estudos de
Avaliação
Começo da Linha de Estudos Técnicos SAGI
Início do Monitoramento de Acesso ao portal
SAGI
Inauguração da biblioteca do MDS na SAGI

CAPACITAÇÃO
PARA CONTROLE

SOCIAL NOS
MUNICÍPIOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Brasília | 2010

Capacitação para
o Controle Social
nos Municípios
– Assistência Social e o Programa
Bolsa Família

Oferta do
curso EAD
Indicadores do
Plano BSM e
SUAS

Lançamento do CECAD (Consulta, Seleção e
Extração de Informações do CadÚnico)

3º concurso para servidores temporários
1º concurso para servidores efetivos (ATPS)

2009

10 Levantamento do Censo SUAS

Lançamento da
Revista Brasileira
de Monitoramento
e Avaliação

Implantação do Acervo Digital MDS
Lançamento do Data Social
2.0 e Painel de Indicadores
de Monitoramento do Plano
Brasil sem Miséria (MONIB)

Diagrama 1: Diversidade de Produtos, Serviços e Entregas da SAGI para atender
as demandas crescentes da agenda de Políticas e programas do MDS
Diagrama 2: Funcionograma com Eixos estruturantes e Macroprocessos de
Trabalho da SAGI - 2014
Planejamento de programas de formação, desenho instrucional e de material didático (DFD)
Gestão e Operação de Programas de
Formação (DFD)

Desenvolvimento e Oferta de Cursos
SAGI (DFD)

Publicização e difusão do uso de pesquisas e estudos de avaliação (DA)

Instrumentos e
Indicadores de
Monitoramento de
Políticas e Programas (DM)

Ações de Capacitação e Formação de
Agente Públicos

Elaboração de Estudos Avaliativos e Técnicos
(DM)
Desenvolvimento de Instrumentos de Monitoramento e Análise de Conjuntura (DM)
Gestão da informação e Ferramentas
para disponibilização pública (DGI)

Planejamento e Execução de Pesquisas
de Avaliação (DA)
Condução e Gestão de Pesquisas de
Avaliação - internas e PF (DA)

Pesquisas e Estudos
de Avaliação de
Programas e Ações
(DA)

Informação, Conhecimento, Instrumentos de
Gestão e Formação para
aprimoramen de Políticas e
Programas do MDS (SAGI)

Sistemas e Ferramentas Informacionais
para Coleta, Integração e Consulta de
Dados
(DGI)

Coleta e Tratamento de levantamentos
primários de informação (DGI)
Desenvolvimento de Sistemas Especialistas, Integradores e Coleta de
Informação (DGI)
Suporte e Sustentação da Plataforma
de TI e Rede (DGI)

Acervo Digital MDS (CGPT) (DFD)
Produção Editorial Impressa, Eletrônica e
Multimídia (CGPT) (DFD)

Ferramentas de consulta
a dados e mapas

Aplicativos para tabulação customizada

Aplicativos para extração e
entrada de dados operacionais

Portais de informação com
funcionalidades diversas

Relatórios automatizados de informação

Mapeamento de fluxos,
processos e arranjos operacionais de programas

Indicadores de
Programas e de Conjuntura Social

Indicadores resultantes
da Integração de bases de
dados administrativos

Painéis de Monitoramento
Analítico de Programas

Levantamentos de
dados pela Web

Pesquisas de avaliação
de natureza exploratória

Pesquisas de avaliação quantitativas e
de impacto

Pesquisas de avaliação diagnóstica, de implementação e
de resultados

Estudos avaliativos com base
de dados integrados – transversal e longitudinal

Estudos técnicos,
compilações e meta-avaliações

Estudos avaliativos com
base de dados secundárias

Publicações eletrônicas e impressas

Revistas seriadas, livros,
sumários executivos e microdados de pesquisas,

Prospecção de demandas de
formação e qualificação em
Programas e Serviços

Oferta de Capacitações
para serviços, presencial
ou à distância

Planejamento de Programa de Formação em
Políticas e Programas

Desenvolvimento de
Material didático e
instrucional

Documentação de programas
e prospecção de experiências

Cooperação técnica subnacional e internacional

Integração de bases de dados e produção de
Indicadores de Monitoramento (DM)

Desenvolvimento e Oferta de Cursos do
NEAD (DFD)
Gestão e Operação do CapacitaSuas (DFD)

Serviços de organização
de dados

Ações e Produtos
de Disseminação
para Públicos
Diversos (DFD)

Apoio a Eventos e outras atividades de
Disseminação do MDS (CGPT) (DFD)
Cooperação técnica WWP (CGPT) (DFD)

Gestão e Assessoramento Técnico
(Gab/SAGI)

Assessoramento Técnico Especializado (Gab/SAGI)

Informação, conhecimento e instrumentos para aprimoramento do

Assessoramento Administrativo e Jurisdicional
(Gab/SAGI)

desenho e gestão de políticas e programas do MDS

Cooperação Multilateral - Nacional e Internacional (Gab/SAGI)

Processos de trabalho, a equipe técnica e a linha de tempo
Esses macroprocessos têm produzido diferentes tipos

Essa oferta crescente de produtos, pesquisas e serviços da

de pacotes “customizados” de Informação e Conheci-

Secretaria só foi possível com os concursos que aumenta-

mento. Como revela a Linha do Tempo de Produtos e

ram as equipes dando-lhes maior perspectiva, ampliando

Atividades, ao longo desses dez anos, foram produzi-

seu interesse por qualificação e por novos desafios. Des-

das pesquisas com repercussão na comunidade aca-

de sua criação, o corpo de funcionários da Secretaria tem

dêmica, que utilizam técnicas inovadoras e incluem

sido marcadamente multidisciplinar, contando com técni-

aportes inéditos dos gestores do MDS; ferramentas in-

cos que realizam cursos de especialização, mestrado ou

formacionais com ampla aceitação de usuários; indica-

doutorado, em geral associados às suas experiências con-

dores com instrumentalidade para as políticas; publi-

cretas na gestão de programas. Temos contado ainda com

cações que buscam atingir a linguagem dos diferentes

consultores especializados que não apenas apoiaram com

públicos, seguindo a linha editorial em construção;

seus conhecimentos projetos inéditos, mas transmitiram

programas de formação que levaram conteúdos fun-

seus conhecimentos às nossas equipes.

damentais para ponta, para gestores municipais em
todo o país. E ainda, por meio da cooperação interna-

Essa equipe tem vivenciado uma experiência de traba-

cional, tem sido possível trazer consultores e experti-

lho colaborativo com reflexos importantes para defini-

ses para a equipe técnica; nos apropriamos da troca

ção do campo, modus operandi e prática de atuação das

de experiências, conceitos e metodologias propiciada

unidades de monitoramento e avaliação no setor públi-

por eventos nacionais e internacionais. Consideramos

co, e que vem se constituindo como princípios orienta-

estas e tantas outras atividades os marcos da trajetó-

dores de trabalho na SAGI, sistematizados como Lições

ria da SAGI.

Aprendidas nesses 10 anos (pág. 8).

Em função da natureza especializada das atividades desen-

A especialização técnica dos projetos e atividades desen-

volvidas na Secretaria, ela está estruturada, desde 2010,

volvidos na SAGI faz com que os produtos sejam desenvol-

em quatro departamentos – Gestão da Informação (DGI),

vidos em cada equipe, mas com importantes interações e

Avaliação (DA), Monitoramento (DM) e Formação e Dissemi-

colaborações interdepartamentais além da parceria com

nação (DFD), além do Gabinete. O DGI organiza e administra

as secretarias finalísticas. Nos últimos anos, foram mape-

as bases de dados dos programas e das ações do MDS e

ados 22 macroprocessos de trabalho na Secretaria, nucle-

elabora ferramentas informacionais para apoiar as ativida-

ados em seis grandes eixos estruturadores dos projetos

des de monitoramento e gestão das secretarias finalísticas.

e atividades. Eles são apresentados no Funcionograma

O DM elabora desenho dos modelos lógicos de programas

(Diagrama 2), tais como Desenvolvimento de Sistemas

e o mapeamento de processos e fluxos, organiza painéis

Especialistas, Integração de Base de Dados, Gestão de

de monitoramento de programas e elabora análises sobre

Pesquisas de Avaliação, Planejamento de Programas de

estes. As pesquisas de avaliação e estudos avaliativos para

Formação, Produção Editorial e Cooperação Multilateral.

aprimoramento dos programas e ações do Ministério são

Cada departamento tem os seus instrumentos de gestão

desenvolvidas pelo DA. Já o DFD planeja e desenvolve,

de projetos e atividades, com detalhamento de equipes

projetos e programas de capacitação e formação nas mo-

técnicas, produtos e prazos. Desses instrumentos depar-

dalidades presencial e a distância, para diferentes públicos

tamentais são extraídas informações para o SIGE, Sistema

do Ministério, além de ser responsável pelas publicações

de Gestão Estratégica da SAGI, que permite ao Gabinete o

impressas e eletrônicas e outras ações de disseminação da

acompanhamento técnico e gerencial dos projetos e ati-

Secretaria.

vidades em desenvolvimento na Secretaria.

