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ESTUDOS TÉCNICOS   

  

 

 
 

 

 

Estudos Técnicos SAGI são publicações da Secretaria de 

Avaliação e Gestão da Informação criadas para sistematizar 

notas técnicas, estudos exploratórios, produtos e manuais 

técnicos, relatórios de consultoria e reflexões analíticas 

produzidas na secretaria, que tratam de temas de interesse 

específico do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome (MDS) para subsidiar, direta ou indiretamente, o ciclo 

de diagnóstico, formulação, monitoramento e avaliação das 

suas políticas, programas e ações. 

 O principal público a que se destinam os Estudos são os 

técnicos e gestores das políticas e programas do MDS na esfera 

federal, estadual e municipal. Nesta perspectiva, são textos 

técnico-científicos aplicados com escopo e dimensão 

adequados à sua apropriação ao Ciclo de Políticas, 

caracterizando-se pela objetividade, foco específico e 

tempestividade de sua produção. 

 Futuramente, podem vir se transformar em artigos para 

publicação: Cadernos de Estudos, Revista Brasileira de 

Monitoramento e Avaliação (RBMA) ou outra revista técnica-

cientifica, para alcançar públicos mais abrangentes.
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01/2011 

ETEC nº 01/2011 - Tipologia de capacidade de 
gestão em Assistência Social – TACGAS: proposta 
metodológica e validação empírica 

Este Estudo Técnico tem como objetivo propor 
uma tipologia de capacidade de gestão para 

análise dos programas e ações do MDS, 
especialmente às atividades e prestação de 
serviços relacionados ao Sistema Único da 

Assistência Social. Depois de sua apresentação 
metodológica, a tipologia de capacidade de 
gestão em assistência social – TACGAS – é 

validada empiricamente com base em vários 
indicadores. 

Metodologia 

 

 

 

Capacidade de Gestão; 
Assistência Social; Tipologia 

 

 

 

Assistência Social 
Rafael Barreto 

02/2011 

ETEC nº 02/2011 - Resenha crítica sobre o 
Relatório “Situação da Adolescência Brasileira 
2011: O direito de ser adolescente: 
oportunidade para reduzir vulnerabilidades e 
superar desigualdades” 

O presente Estudo Técnico  tem o objetivo de 
apresentar uma resenha crítica sobre o 

Relatório “Situação da Adolescência Brasileira 
2011: O direito de ser adolescente: 

oportunidade para reduzir vulnerabilidades e 
superar desigualdades”, publicado pela UNICEF, 
identificando menções e implicações em termos 

de Políticas e Programas Sociais do Governo 
Federal e, em particular, as de responsabilidade 

do MDS. 

Tendências Sócio-
demográficas 

 

 

 

Adolescência; UNICEF; Políticas 
para adolescência 

 

 

 

MDS 

Marina Pereira 
Novo; Junia 

Quiroga; Enrico 
Martignoni; 

Paulo Jannuzzi 

03/2011 

ETEC nº 03/2011  - Resenha crítica sobre a 
situação do Brasil no Relatório de 
Desenvolvimento Humano 2011, intitulado 
“Sustentabilidade e Equidade: um futuro melhor 
para todos” 

O presente Estudo Técnico  tem o objetivo de 
apresentar uma resenha crítica sobre a situação 

do Brasil no Relatório de Desenvolvimento 
Humano 2011, intitulado “Sustentabilidade e 

Equidade: um futuro melhor para todos”, 
identificando menções e implicações em termos 

de Políticas e Programas Sociais do Governo 
Federal e, em particular, as de responsabilidade 

do MDS. 

Desenvolvimento Humano 

 

 

 

Desenvolvimento Humano; IDH; 
Sustentabilidade; Pobreza 

 

 

 

MDS 

Silvia Maria Voci; 
Rafael Barreto; 
Paulo Jannuzzi; 
Marina Pereira 

Novo 

04/2011 
ETEC nº 04/2011  - Priorização das ações de 
Busca Ativa no âmbito do Plano BSM: proposta 
metodológica e simulações 

Este Estudo Técnico tem como objetivo 
apresentar uma metodologia - baseada em 

Análise Multicritério- para seleção e priorização 
de municípios para ações de busca ativa  no 

âmbito do Plano Brasil Sem Miséria. 

Metodologia 

 

Análise Multicritério; 
Priorização; Busca Ativa 

 

Superação da Extrema 
Pobreza 

Enrico 
Martignoni 
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05/2011 
ETEC nº 05/2011 - Inclusão produtiva no Censo 
Suas 2011: subsídios ao PRONATEC BSM 

Este Estudo Técnico tem como objetivo 
descrever os resultados do bloco de inclusão 
produtiva no Censo SUAS 2011, procurando 

identificar nos municípios a oferta de 
Qualificação Profissional (cursos oferecidos, 
vagas, instituições parceiras, etc.) em que as 
Secretarias de Assistência Social estivessem 

envolvidas. 

Inclusão Produtiva 

 

 

 

Inclusão Produtiva; SUAS; 
Qualificação Profissional 

 

 

 

Superação da Extrema 
Pobreza 

Enrico 
Martignoni 

06/2011 

ETEC nº 06/2011 - Metodologia e processo de 
trabalho de Gestão da Informação: a experiência 
do DGI/SAGI 

O presente Estudo Técnico tem o objetivo de 
descrever o processo de trabalho que subsidia 

com dados e informações as ações de 
monitoramento e avaliação da Secretária de 

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

Apresentam-se, em formato de relato de 
experiência, as principais frentes do trabalho 
desenvolvido no Departamento de Gestão da 

Informação. 

Gestão da Informação 

 

 

 

Produtos tecnológicos, 
ferramentas informacionais, 

processo de trabalho. 

 

 

 

 

SAGI 

Giovanna 
Quaglia; Caio 
Nakashima 

07/2011 

ETEC nº 07/2011 1 - Principais ferramentas 
informacionais disponíveis no portal Sagi em 
2011: descrição e funcionalidades 

Este Estudo Técnico tem o objetivo de 
apresentar as principais ferramentas 

informacionais – e suas funcionalidades- 
disponíveis em 2011 no portal da SAGI. 

Complementa estudo técnico anterior que 
sistematiza a metodologia e processo de 
trabalho do Departamento de Gestão da 

Informação da Secretaria de Avaliação e Gestão 
da Informação do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome 

Gestão da Informação 

 

 

 

Produtos tecnológicos; 
ferramentas informacionais; 

processo de trabalho. 

 

 

 

SAGI Giovanna 
Quaglia; Caio 
Nakashima 

08/2011 
ETEC nº 08/2011 1 - Gestão de benefícios: uma 
análise descritiva do Censo SUAS 2011 

Este Estudo Técnico tem como objetivo 
apresentar resultados descritivos acerca de 

Gestão de Benefícios, Transferência de Renda e 
Inclusão Produtiva levantados no questionário 

de Gestão Municipal do Censo SUAS 2011. 

Gestão de Políticas e 
Programas 

 

Gestão de Benefícios; 
Transferência de Renda; Censo 

SUAS. 

 

Assistência Social Enrico 
Martignoni 
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09/2011 

ETEC nº 09/2011 - A Estrutura das Fontes de 
Informação para o Processo de Monitoramento 
de Políticas Sociais - O Desenho da Solução da 
Matriz de Informação Social. 

O objetivo deste Estudo Técnico é apresentar o 
modelo conceitual e metodológico da solução 
Matriz de Informação Social (MIS), ferramenta 

de organização e disseminação de dados 
municipais e estaduais, coletados desde 2004. 

Apresenta-se o modelo da MIS, suas 
funcionalidades e como tal solução  permitiu 

uma implementação escalável de dados e 
sistemas na SAGI. 

Gestão da Informação 

 

 

 

Produtos tecnológicos, 
ferramentas informacionais, 

matriz de informações sociais. 

 

 

 

SAGI 

Caio Nakashima; 

Marcelo Gomes 
Gadelha; 

Talita Barcellos 

10/2011 

ETEC nº 10/2011 - Perfil estrutural da Extrema 
Pobreza: análise exploratória da Pesquisa 
Nacional de Amostra de Domicílios (IBGE) sobre 
a parcela dos 5% mais pobres da população 

O presente Estudo Técnico tem o objetivo de 
caracterizar a parcela da população brasileira 

pertencente aos 5% mais pobres entre os anos 
de 2004 e 2009 por meio da Pesquisa Nacional 

de Amostra de Domicílios (IBGE). A partir de um 
conjunto de variáveis buscou-se captar de 

forma sintética as alterações ocorridas no perfil 
desta população em termos de dispersão 

regional, escolaridade, mercado de trabalho, 
habitação, entre outros, durante o período que 

percorre a série histórica selecionada. 

Pobreza 

 

 

 

Pobreza; extrema pobreza; 
natureza estrutural; perfil 

socioeconômico 

 

 

 

Superação da Extrema 
Pobreza Marconi Sousa; 

Paulo Jannuzzi 

01/2012 

ETEC nº 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 

O presente Estudo Técnico descreve a 
metodologia utilizada para a 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. 

Metodologia 

 

 

Transferência de renda, 
Programa Bolsa Família, Censo 

Demográfico 2010 

 

 

Renda da Cidadania 
Marconi Sousa 

02/2012 

ETEC nº 02/2012 - Diferenciais de inserção no 
mercado de trabalho de beneficiários e não 
beneficiários do Programa Bolsa Família segundo 
o Censo Demográfico 2010 

O presente Estudo Técnico apresenta uma 
análise dos indicadores de inserção no mercado 
de trabalho para a população beneficiária e não 
beneficiária do Programa Bolsa Família a partir 

dos resultados da amostra do Censo 
Demográfico 2010 (IBGE),  trazendo evidências 
empíricas para discutir os supostos efeitos do 
Programa Bolsa Família (PBF) em termos de 
desincentivo à inserção e formalização no 
mercado de trabalho dos beneficiários.. 

Inclusão Produtiva 

 

 

 

Transferência de renda, 
Programa Bolsa Família, 

mercado de trabalho 

 

 

 

 

Renda da Cidadania 
Marconi Sousa 
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03/2012 

ETEC nº 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 

Este Estudo Técnico descreve sucintamente os 
avanços das condições de vida da população 

brasileira ao longo da década passada, 
especialmente nas regiões mais pobres do país. 

Nesse sentido, vale-se, em particular, dos 
principais achados da pesquisa Avaliação de 

Impacto do Bolsa Família – 2ª rodada, realizada 
no segundo semestre de 2009, com resultados 
preliminares divulgados em agosto de 2010 e 
sumário executivo disponibilizado em maio 
deste ano. Trata-se de versão ligeiramente 

modificada de outra encaminhada para 
publicação na revista do Conselho Federal de 

Economia em julho 2012. 

Programa Bolsa Família 

 

 

 

 

 

Bolsa Família, condições de vida, 
avaliação de impacto. 

 

 

 

 

 

Renda da Cidadania 
Paulo Jannuzzi, 
Renata Bichir, 
Rovane Ritzi 

04/2012 

ETEC nº 04/2012 - Fecundidade por Grandes 
Regiões e Faixas de Renda Domiciliar nos  

Censos Demográficos 2000 e 2010. 

Este Estudo Técnico constitui um primeiro 
exercício de verificação das tendências da 

fecundidade, segundo as grandes regiões e 
faixas de renda domiciliar per capita. 

Tendências Sócio-
demográficas 

 

Fecundidade, pobreza, 
programas de transferência de 

renda 

 

Superação da Extrema 
Pobreza 

Luciano Oliva 

05/2012 

ETEC nº 05/2012 - Taxas  de mortalidade infantil 
por região e faixa de renda domiciliar per capita 
entre os censos de 2000 e 2010 

Este Estudo Técnico tem, pois, como objetivo 
apresentar os cálculos das taxas de mortalidade 

infantil por Grandes Regiões e faixa de renda, 
em 2000 e 2010, e beneficiários do Programa 

Bolsa Família em 2010 

Tendências Sócio-
demográficas 

 

Demografia, taxa de 
mortalidade, pobreza 

 

 

MDS 
Enrico 

Martignoni 

06/2012 
ETEC nº 06/2012 - Evolução da renda e da 
desigualdade – Comparação entre os Censos de 
2000 e 2010 

Este Estudo Técnico objetiva comparar a 
evolução da renda declarada e dos padrões de 

distribuição e apropriação. São analisadas a 
renda per capita domiciliar de todos os 

representados nas amostras de cada um dos 
censos, os índices de Gini e a distribuição da 
renda declarada por grandes regiões e cortes 

econômicos. 

Desigualdade 

 

 

Renda, desigualdade, 
comparação 2000 X 2010 

 

 

Superação da Extrema 
Pobreza Luciano Oliva 
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07/2012 

ETEC nº 07/2012 - Contribuições ao debate sobre 
supostos efeitos pró natalistas do Programa 
Brasil Carinhoso 

 

Este Estudo Técnico tem o objetivo de antecipar 
o debate que certamente ocorrerá, dentro e 

fora do Governo, em torno de possíveis efeitos 
pró-natalistas destas medidas sobre a 

população alvo. 

Efeitos de Políticas e 
Programas 

 

 

Primeira infância, Programa 
Brasil Carinhoso, comparação 

internacional. 

 

 

Superação da Extrema 
Pobreza 

Luciano Oliva 

08/2012 

ETEC nº 08/2012 - Revisão de experiências e 
programas de combate ao trabalho infantil no 
Brasil e em outros países 

O presente estudo busca fazer um 
levantamento preliminar, dadas as limitações 

de informação existentes e o escopo desta 
pesquisa, sobre o desenho, as articulações inter 
e intrasetoriais, e os componentes de políticas 

de forma a contribuir com o debate. São 
elencadas algumas experiências internacionais e 
nacionais de políticas, programas e ações para a 
erradicação do trabalho infantil, seus pontos de 

sucesso e seus limites. 

Políticas e programas 
comparados 

 

 

 

Trabalho infantil; políticas 
comparadas; desenho de 

políticas públicas. 

 

 

 

Assistência Social Joana Akiyo 
Nemoto 

09/2012 

ETEC nº 09/2012 - Análise da Pesquisa sobre os 
Conhecimentos, Atitudes e Práticas financeiras 
de Famílias inscritas no CadÚnico 

O presente estudo analisa as práticas 
financeiras, o padrão de consumo, 

endividamento e acesso a serviços/produtos 
financeiros de famílias inscritas no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo 

Federal – CadÚnico. Buscou-se abordar o baixo 
acesso dessas famílias ao sistema financeiro 

formal e seus possíveis fatores explicativos, a 
partir de dois eixos analíticos: por região e porte 

de município e por vínculo do “trabalho 
principal da família”. 

Inclusão financeira 

 

 

 

 

Inclusão financeira; acesso a 
crédito; CadÚnico 

 

 

 

 

Renda da Cidadania 
Joana Akiyo 

Nemoto 

10/2012 

ETEC nº 10/2012 - Análise da sub-declaração do 
recebimento de benefício do Programa Bolsa 
Família (PBF) e/ou Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil (PETI) no Censo Demográfico 
2010 

O presente Estudo Técnico apresenta resultados 
de uma análise da sub-declaração do 

recebimento de rendimento pelo Programa 
Bolsa Família (PBF) e/ou Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) no Censo 
Demográfico 2010, por meio da comparação 

desse quantitativo com a contagem de 
beneficiários no registro da Folha de Pagamento 

do Bolsa Família. 

Metodologia 

 

 

 

Sub-declaração; Transferência 
de renda; Bolsa Família 

 

 

 

MDS Mariana Santos 
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11/2012 

ETEC nº 11/2012 - Resenha crítica sobre o 
Relatório “Perfil do Trabalho Decente no Brasil: 
um olhar sobre as Unidades da Federação”. 

O presente documento tem o objetivo de 
apresentar uma resenha crítica sobre o relatório 
“Perfil do Trabalho Decente no Brasil: um olhar 

sobre as Unidades da Federação”, publicado 
pela OIT, identificando menções e implicações 
em termos de políticas, programas e ações sob 

responsabilidade do MDS e temáticas de 
interesse de acompanhamento de suas 

secretarias. 

Trabalho decente 

 

 

 

Trabalho decente, OIT, Trabalho 
Infantil, Emprego Verde, 

Inclusão Produtiva 

 

 

 

MDS 

Paula 
Montagner, 

Enrico 
Martignoni, 

Renata Bichir 

12/2012 
ETEC nº 12/2012 - Análise da Evolução e Perfil de 
Recursos Humanos dos CRAS de 2007 a 2011 

O presente Estudo Técnico  tem o objetivo de 
apresentar uma análise da evolução e perfil dos 
Recursos Humanos dos Centros de Referência 

da Assistência Social nos municípios brasileiros, 
de 2007 a 2011, conforme levantado  nos 

Censos Suas do período. 

Gestão de Políticas e 
Programas 

 

 

Censo SUAS, Recursos Humanos, 
CRAS 

 

 

Assistência Social Francisca Lucena 

13/2012 

ETEC nº 13/2012 - Uma análise acerca das 
limitações do IDH com respeito às ações e 
programas do MDS 

O presente Estudo Técnico apresenta uma 
discussão acerca das limitações conceituais e 
metodológicas do Índice de Desenvolvimento 

Humano do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento e propõe um aprimoramento 
incremental para cômputo do IDH, introduzindo 

um quarto componente – proporção de 
população não-pobre – de modo que a medida 
possa captar, de fato, os efeitos de programas e 
ações de Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome. 

Desenvolvimento Humano 

 

 

 

Desenvolvimento Humano; IDH; 
Sustentabilidade; Pobreza 

 

 

 

MDS 
Rafael Barreto; 
Paulo Jannuzzi;  

14/2012 

ETEC nº 14/2012 - Manual de Instruções para 
utilização do arquivo em formato XML para 
importação dos 

dados do Registro Mensal de Atendimentos dos 
CRAS 

Este Manual de Instruções tem como objetivo 
auxiliar os técnicos e gestores do Sistema Único 

de Assistência Social – SUAS no processo de 
registro e armazenamento dos dados relativos 

aos serviços ofertados nos Centros de 
Referência da Assistência 

Social – CRAS. 

Metodologia 

 

 

Manual de instruções, registro 
mensal, importação dos dados, 

XML, CRAS. 

 

 

SAGI 
Fábio Carvalho 
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15/2012 

ETEC nº 15/2012 - Síntese dos pontos abordados 
pelo Relatório “O Estado das Cidades da América 
Latina e Caribe 2012: rumo a uma nova transição 
urbana” 

O presente Estudo Técnico tem o objetivo de 
apresentar uma síntese do relatório “O Estado 
das Cidades da América Latina e Caribe 2012: 

rumo a uma nova transição urbana1”, publicado 
pelo Programa das Nações Unidas para os 

Assentamentos Humanos (ONU-Habitat2) em 
agosto de 2012, destacando os principais 

pontos considerados de maior interesse ou 
convergência com as políticas do MDS, em 

especial, a análise sobre evolução da pobreza e 
desigualdade nos países latinoamericanos. 

Tendências sócio-
demográficas 

 

 

 

Urbanização, Habitação, 
Desenvolvimento, Equidade 

 

 

 

MDS 

Bruno Cabral 
França; 

Júnia Quiroga; 

Marta Custódio; 

Milena 
Bendazzoli 

Simoes; 

Renata Bichir; 

Rovane Ritzi. 

16/2012 

ETEC nº 16/2012 - Análise do filtro de restrições 
aplicado aos sem remuneração nos dados 
preliminares do Universo do Censo Demográfico 
2010 

O presente Estudo Técnico apresenta análises 
sobre o filtro de restrições aplicado aos 

domicílios sem rendimento utilizado nos 
resultados preliminares do Universo do Censo 

Demográfico 2010 publicado pelo IBGE. O 
estudo consiste em análises descritivas da 

aplicação do referido filtro nos microdados da 
amostra do Censo Demográfico 2010 por faixa 
de renda que discutem sua validade e aponta 

possíveis aprimoramentos para o mesmo tendo 
em vista a disponibilidade de um conjunto 

maior de informações coletadas pelo 
questionário da amostra. 

Metodologia 

 

 

 

 

 

Pobreza e renda 

 

 

 

 

 

Superação da extrema 
pobreza 

Marconi Sousa; 

James Richard 
Silva Santos 

17/2012 

ETEC nº 17/2012 - Principais resultados da PNAD 
2011 com desdobramentos sobre ações e 
programas do MDS 

Este documento tem o objetivo de apresentar 
os principais achados da primeira exposição de 

resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios – PNAD de 2011, identificando os 

pontos de interesse temático do MDS. 

Tendências sócio-
demográficas 

 

Conjuntura social; PNAD; 
Tendências socioeconômicas 

 

MDS Enrico 
Martignoni; 

Rafael Barreto 

18/2012 

ETEC nº 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 

O objetivo deste estudo é realizar análises da 
oferta e da 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. A pergunta que se deseja responder é se 
existem técnicos suficientes para atender a 

demanda dos CRAS/CREAS a partir da normativa 
de composição de equipes de referência. 

Recursos Humanos 

 

 

 

Censo SUAS; Censo Escolar da 
Educação Básica; Recursos 

Humanos 

 

 

 

Assistência Social Mariana Santos 
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19/2012 

ETEC nº 19/2012 - Análise da oferta e demanda 
de recursos humanos com ensino superio no 
Censo SUAS 2010 com a disponibilidade de 
recursos humanos a partir dos concluintes no 
Censo da Educação Superior 2009 

O objetivo deste estudo é realizar análises da 
oferta e da demanda de recursos humanos com 

ensino superior no Censo Suas com a 
disponibilidade de recursos humanos a partir 

dos concluintes no Censo da Educação Superior. 
A pergunta que se deseja responder é se 

existem profissionais suficientes para atender a 
demanda dos CRAS/CREAS.  

Recursos Humanos 

 

 

 

 

Censo SUAS; Censo da Educação 
Superior; Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

Assistência Social 

Mariana Santos 

20/2012 

ETEC nº 20/2012 - Evolução da pobreza e da 
extrema pobreza – Comparação entre os Censos 
de 2000 e 2010. 

Este Estudo Técnico compara os números e 
participações relativas extremamente pobres e 

demais pobres nos dois censos, tanto para o 
Brasil como um todo quanto segundo os cortes 
clássicos por urbano e rural, grandes regiões e 

unidades da federação. 

Pobreza 

 

 

Pobreza, Tendências 
socioeonômicas 

 

 

Superação da extrema 
pobreza 

Luciano Oliva 

21/2012 

ETEC nº 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. 

O presente Estudo Técnico apresenta uma 
discussão acerca das limitações conceituais e 
metodológicas do Índice de Desenvolvimento 

Humano do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento e propõe um aprimoramento 
incremental para cômputo do IDH, introduzindo 

um quarto componente – proporção de 
população não-pobre – de forma que a medida 
possa captar, de fato, os efeitos de programas e 
ações de Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome. 

Indicadores 

 

 

 

 

Desenvolvimento Humano; IDH; 
Sustentabilidade; Pobreza 

 

 

 

 

MDS Armando Simões 

22/2012 

ETEC nº 22/2012 - Concepção e cálculo do Índice 

de Gestão Descentralizada do Sistema 

Único de Assistência Social – IGD SUAS 

O presente Estudo Técnico apresenta a 
concepção e metodologia de cálculo do Índice 

de Gestão Descentralizada do Sistema Único de 
Assistência Social – IGDSUAS, formulado com o 
propósito de fomentar o aperfeiçoamento da 

gestão municipal e estadual na seara da 
assistência social, em um contexto de rápida 

disseminação e ampliação dos serviços 
socioassistenciais prestados no País. 

Financiamento de Políticas 
e Programas Sociais 

 

 

 

SUAS; IGD-SUAS; 
Aprimoramento da gestão 

 

 

 

Assistência Social Rafael Barreto 
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23/2012 

ETEC nº 23/2012 - Estimativas da População em 
Extrema Pobreza da PNAD ajustadas aos Censos 

2000 e 2010: método e resultados 

Este Estudo Técnico tem como objetivo 
apresentar as estimativas de população em 

extrema pobreza, entre 2001 e 2009, para cada 
UF, ajustadas a partir dos resultados do Censo 

Demográfico (2000 e 2010), valendo-se de 
recurso Solver do Excell. 

Pobreza 

 

 

Extrema pobreza; Estimativas; 
PNAD; Censos Demográficos 

 

 

Superação da extrema 
pobreza 

Enrico 
Martignoni; 

24/2012 

ETEC nº 24/2012 - Metodologias de estimação de 
população em extrema pobreza: um estudo dos 
“Sem Declaração” e dos “Sem Rendimento” na 
PNAD 

Este Estudo Técnico tem por objetivo 
apresentar duas metodologias- uma de 
natureza probabilística, outra determinística- 
para identificar a população em extrema 
pobreza dentre aquelas famílias que, no âmbito 
do Censo e a PNAD, optaram por não declarar 
suas respectivas rendas e, por isso, ou foram 
classificados como “Sem Declaração”, como no 
caso da PNAD, ou foram classificados como 
“Sem rendimento”, no caso do Censo.   

Pobreza 

 

 

 

Extrema pobreza, análise 
multivariada, modelagem 

estatística 

 

 

 

Superação da extrema 
pobreza 

Alexander 
Cambraia Vaz 

01/2013 

ETEC nº 01/2013 - MONIB: Painel de Indicadores 
de Monitoramento do Plano Brasil sem Miséria -  
concepção e funcionalidades 

O presente estudo técnico tem o objetivo 
apresentar a concepção e as funcionalidades da 

ferramenta MONIB, desenvolvidade pelo 
Departamento de Monitoramento (DM) da SAGI 

para monitoramento do Plano Brasil sem 
Miséria (BSM) e também outros programas do 

MDS. Exemplica-se também situações concretas 
de uso de painéis de indicadores do MONIB no 

seguimento de ações e programas do Plano. 

Indicadores 

 

 

Monitoramento, painéis de 
indicadores, Plano Brasil Sem 

Miséria 

 

 

 

MDS 
Enrico 

Martignoni; 
Marconi Sousa 

02/2013 

ETEC nº 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 

O presente Estudo Técnico tem o objetivo 
apresentar uma das principais estratégias 

avaliativas do conjunto de ações do Plano Brasil 
Sem Miséria: a Pesquisa Painel Longitudinal de 

Acompanhamento das Condições de Vida e 
Acesso a Programas Sociais da População em 

situação de Pobreza, ou mais resumidamente, 
Pesquisa Painel de Pobreza (PPP).  

Pobreza 

 

 

 

Pesquisa Painel Pobreza; 
Avaliação; Brasil Sem Miséria 

 

 

 

MDS Renata Bichir 
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03/2013 

ETEC nº 03/2013 - Os Jovens que não estudam 
nem trabalham no Brasil: discussão conceitual, 
caracterização e evolução de 2001 a 2011 

O presente estudo investiga o problema dos 
jovens que não estudam nem trabalham (NEET) 
no Brasil nos anos 2000. Apresenta uma análise 
crítica do conceito de NEET, situando o Brasil no 
contexto internacional, traça um diagnóstico do 
perfil desses jovens no Brasil e informa sobre as 
principais estratégias que vêm sendo adotadas 

pelos países da OCDE para enfrentar o 
problema.  

Juventude 

 

 

 

Juventude; Inatividade; 
Abandono escolar 

 

 

 

Superação da extrema 
pobreza 

Armando 
Simões; Mariana 

Santos; 
Alexander Vaz 

04/2013 

ETEC nº 04/2013 - Pesquisa de 
Acompanhamento de programas e ações em 
Desenvolvimento Social – Inclusão Produtiva: 
concepção, plano amostral e temário. 

O presente estudo tem o objetivo de apresentar 
a concepção e características da pesquisa da 

Pesquisa de Acompanhamento de programas e 
ações de Desenvolvimento Social (PADS) em 

2012, que teve especial foco no levantamento 
de informações sobre Inclusão Produtiva. Dois 

levantamentos da pesquisa foram realizados em 
2012, com resultados a serem sistematizados 

em outros estudos técnicos. 

Metodologia 

 

 

PADS; plano amostral; inclusão 
produtiva; metodologia de 

pesquisa 

 

 

 

MDS 

Bruno França; 
Mariana Santos; 
Sabrina Borges; 
Alexandro Pinto, 
Milena Simões 

05/2013 

ETEC nº 05/2013 - Análise do indicador Anos de 
Escolaridade Esperados, componentes do cálculo 
atual do Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) 

O presente estudo objetiva analisar o indicador 
Anos de Escolaridade Esperados, componente 
do cálculo atual do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), em relação ao seu conteúdo 
formal e conceitual, assim como, em relação 
aos resultados divulgados pelo Relatório de 

Desenvolvimento Humano de 2013 (PNUD) para 
o Brasil.  

Indicadores 

 

 

 

Escolaridade, Desenvolvimento 
Humano, Indicadores 

 

 

 

MDS 
Marconi Sousa; 
James Richard 

06/2013 

ETEC nº 06/2013 – Resenha crítica sobre a 
situação do Brasil no Relatório de 
Desenvolvimento Humano 2013, intitulado “A 
Ascensão do Sul: Progresso Humano em um 
mundo diversificado” 

O presente Estudo tem por objetivo expor uma 
breve análise crítica sobre a situação do Brasil 

no Relatório de Desenvolvimento Humano 
2013, intitulado “A Ascensão do Sul: Progresso 
Humano em um mundo diverso”, ressaltando 

alusões e repercussões referentes ao sistema de 
proteção social brasileiro, com ênfase nas 

políticas nesta seara na esfera federal e, em 
particular, aquelas incumbidas ao MDS. 

Pobreza 

 

 

 

Desenvolvimento Humano; IDH; 
Pobreza 

 

 

 

MDS Rafael Barreto 
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07/2013 

ETEC nº 07/2013 - Monitoramento e avaliação de 
programas sociais no Brasil e América Latina: 
apontamentos conceituais, considerações 
metodológicas e reflexões sobre as práticas 

O presente Estudo Técnico apresenta uma 
discussão conceitual e metodológica no campo 

de Monitoramento e Avaliação, além de 
reflexão sobre as experiências práticas no Brasil 
e outros países da Iberoamérica. Traz subsídios 
para especificação e estruturação de painéis de 
indicadores de monitoramento e pesquisas de 

avaliação de programas sociais 

Metodologia 

 

 

 

Avaliação; Monitoramento; 
Políticas Públicas 

 

 

 

MDS Paulo Jannuzzi 

08/2013 

ETEC nº 08/2013 - Análise das ações de inclusão 
produtiva nos municípios brasileiros segundo 
Censo SUAS 2011 e 2012. 

Este estudo tem o objetivo de apresentar os 
resultados identificados no Censo SUAS 2011 e 

2012 quanto à diversidade e dimensão - em 
termos de público atendido - das ações de 

inclusão produtiva realizadas nos municípios 
brasileiros. Em 2011 incluiu-se no levantamento 
um questionário suplementar para identificar as 

ações de Inclusão Produtiva, com destaque à 
qualificação profissional e, em 2012, de projetos 

de geração de trabalho e renda. 

Metodologia 

 

 

 

Censo SUAS; atividades de 
inclusão produtiva; capacitação 

e qualificação profissional 

 

 

 

MDS Marcel Esteves; 
Marconi Sousa 

09/2013 

ETEC nº 09/2013 - Pesquisas de Avaliação e 
Estudos Avaliativos para o Plano Brasil Sem 
Miséria e Programas do MDS - situação em maio 
2013 

O presente Estudo tem o objetivo apresentar a 
Agenda de Pesquisas de Avaliação em curso 
pelo Departamento de Avaliação da SAGI, 
trazendo informações sobre os objetivos e 

estratégias metodológicas adotadas nas 
investigações para levantar informações e 

produzir conhecimento para subsidiar o Plano 
Brasil Sem Miséria e os programas do MDS, de 

2011 até o presente.  

Avaliação 

 

 

 

Pesquisa de Avaliação; Estudos 
Avaliativos, Brasil Sem Miséria 

 

 

 

MDS Marta Custódio; 
Alexandre Pinto 

10/2013 

ETEC nº 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 

O presente Estudo tem por objetivo apresentar 
as principais ferramentas informacionais 

desenvolvidas pelo Departamento de Gestão da 
Informação (DGI) da Secretaria de Avaliação e 

Gestão da Informação (SAGI), para uso de 
técnicos e gestores do MDS e Plano Brasil Sem 

Miséria. Segue-se, então, a relação das 46 
ferramentas, na sua versão consolidada em 

maio de 2013. 

Plano Brasil sem Miséria 

 

 

 

Gestão da Informação; 
Ferramentas Informacionais; 

Brasil Sem Miséria 

 

 

 

MDS 

Caio Nakashima; 
Giovanna 

Quaglia; Carlos 
Eduardo 
Brasileiro 
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11/2013 

ETEC nº 11/2013 - Estratégia de implementação 
dos Cursos de Capacitação para Técnicos e 
Gestores envolvidos em ações do Sistema Único 
da Assistência Social e Plano Brasil Sem Miséria 

O presente Estudo tem por objetivo apresentar 
os três cursos de capacitação de gestores e 
técnicos envolvidos em ações, programas e 

serviços do Sistema Único da Assistência Social 
e do Plano Brasil Sem Miséria. Inicia-se este 

documento com uma breve exposição sobre as 
perspectivas conceituais e pedagógicas que 

orientam a produção dos conteúdos e, após, 
apresentam-se os cursos, seus objetivos, o 

público-alvo, bem como a metodologia utilizada 
na sua elaboração e os arranjos operativos que 

viabilizam sua execução. 

Capacitação 

 

 

 

 

Capacitação; Gestão de 
Programas; SUAS; Brasil Sem 

Miséria 

 

 

 

 

MDS Patrícia Vilas 
Boas 

12/2013 

ETEC nº 12/2013 - Curso “Conceitos e Técnicas 
para Elaboração de diagnósticos e 
monitoramento de ações do “Plano Brasil sem 
Miséria: Programa e relato da sua execução em 
2011 – 2012 

O presente Estudo tem por finalidade descrever 
a oferta do curso de capacitação denominado 

“Conceitos e técnicas para elaboração de 
diagnósticos e monitoramento de ações do 

Plano Brasil sem Miséria”, que teve por objetivo 
capacitar gestores e técnicos do MDS, dos 

estados e DF, responsáveis por ações do Plano 
Brasil sem Miséria, na elaboração de 

diagnósticos sobre o contexto socioeconômico 
nos estados e municípios, e utilização de 

instrumentos de monitoramento e avaliação 
com vistas ao aprimoramento da gestão das 

políticas e programas do MDS.  

Capacitação 

 

 

 

 

Brasil sem Miséria; Indicadores; 
Diagnóstico; Monitoramento; 

Avaliação; Ferramentas 
Informacionais. 

 

 

 

 

MDS 
Ana Maria 

Oliveira 

13/2013 

ETEC nº 13/2013 - Metodologia determinística 
para análise da subdeclaração dos beneficiários 
do Programa Bolsa Família (PBF) no Censo 
Demográfico 2010: o método Cold Deck 

O objetivo deste Estudo consiste em apresentar 
uma metodologia de caráter determinístico 

para identificação de beneficiários do Programa 
Bolsa Família (PBF) no Censo Demográfico 2010 

(Censo). 

Metodologia 

 

Desigualdade; avaliação de 
impacto; pobreza e renda 

 

MDS Alexander 
Cambraia 

14/2013 

ETEC nº 14/2013 – Efeitos do Programa Bolsa 
Família (PBF) sobre a desigualdade e a extrema 
pobreza: análise e evidências a partir do Censo 
Demográfico 2010 

O objetivo deste Estudo consiste em apresentar 
uma metodologia de avaliação de impactos do 
Programa Bolsa Família (PBF) na vida de seus 

beneficiários a partir da análise comparativa de 
indicadores de renda e desigualdade clássicos 

no campo da econometria construídos com 
base nas rendas pré e pós-benefício PBF. 

Metodologia 

 

 

Desigualdade; avaliação de 
impacto; pobreza e renda 

 

 

MDS Alexander 
Cambraia 
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15/2013 
ETEC nº 15/2013 - Os Jovens que não estudam 
nem trabalham no Brasil e no Bolsa Família 

Em estudo anterior (ETEC nº03/2013) foi 
discutido o fenômeno dos jovens que não 
estudam nem trabalham (NEETs) no Brasil 

quanto a seus aspectos conceituais, o perfil 
desses jovens, as tendências nos anos 2000 e as 
principais políticas que vêm sendo adotadas em 
países da OCDE para enfrentar o problema. No 

presente estudo, dados da PNAD 2011 são 
utilizados para analisar alguns dos 

determinantes do fenômeno no Brasil e 
examinar se a condição de membro de família 

beneficiária do programa Bolsa Família está 
associada à uma menor probabilidade do jovem 

ser encontrado na condição de NEET 

Juventude 

 

 

 

 

 

Juventude; Inatividade; Bolsa 
Família; Creche; Pré-Escola 

 

 

 

 

 

Superação da extrema 
pobreza 

Armando Simões 

16/2013 

ETEC nº 16/2013 - Indicadores de 
Monitoramento do Plano Brasil Sem Miséria e 
Programas do MDS: Situação em julho de 2013 

O presente Estudo tem por objetivo apresentar 
a sistemática de produção e disseminação dos 

principais indicadores de monitoramento 
relativos aos programas e ações do Plano Brasil 
Sem Miséria (BSM) e do MDS organizados pelo 

Departamento de Monitoramento (DM). O 
estudo apresenta breves descrições das 

atividades operacionais e diárias de extração de 
dados, construção de indicadores. 

Indicadores 

 

 

 

Indicadores; Monitoramento; 
Brasil Sem Miséria. 

 

 

 

Superação da extrema 
pobreza 

Marconi Sousa 

17/2013 

ETEC nº 17/2013 - Incentivando o uso efetivo das 
avaliações para aprimoramento da gestão de 
políticas e programas 

O presente tem por objetivo apresentar 
algumas premissas orientadoras do processo de 

produção e disseminação de informação e 
conhecimento da SAGI, visando potencializar o 

uso dos estudos, pesquisas, dados e indicadores 
organizados no desenho e aprimoramento da 

gestão dos programas do MDS. 

Avaliação de programas 

 

 

Avaliação de Programas; 
Disseminação; Políticas Sociais 

 

 

MDS 
Paulo Jannuzzi 

18/2013 
ETEC nº 18/2013 – Notas críticas  conceituais 
e  metodológicas referentes ao IPS - Índice de 
“Progresso Social” 

O presente estudo tem por objetivo apresentar 
uma avaliação metodológica do Índice de 

Progresso Social (IPS), originalmente proposto 
pela Organização  Social Progress Imperativ. 

Metodologia 

 

Índices multidimensionais; 
avaliação de impacto; políticas 

públicas 

 

SAGI Alexander 
Cambraia 
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19/2013 

ETEC nº 19/2013 - Análise crítica relativa ao 
“Índice de Pobreza Multidimensional” (MPI) da 
OPHI/PNUD 

O objetivo desse estudo consiste em realizar 
uma avaliação metodológica e conceitual do 

Índice Multidimensional de Pobreza, doravante 
MPI (Multidimensional Poverty Index), 

recentemente criado pela Oxford Poverty & 
Human DeveIopment Initiative (OPHI) e que 

vem sendo adotado pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) nos 

últimos Relatórios de Desenvolvimento Humano 
do Organismo.  

Metodologia 

 

 

 

Índices multidimensionais; 
avaliação de impacto; políticas 

públicas 

 

 

 

SAGI Alexander 
Cambraia 

20/2013 

ETEC nº 20/2013 - Análise do IDH-M e 
possibilidades de aprimoramento para captação 
mais apurada dos efeitos das Políticas de 
Desenvolvimento Social 

O presente Estudo tem por objetivo apresentar 
uma metodologia de análise e avaliação dos 

resultados do Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM), por meio da adição, 

em seu cômputo, de outras dimensões 
analíticas consideradas relevantes do ponto de 

vista socioeconômico.  

Metodologia 

 

 

Desigualdade; avaliação de 
impacto; pobreza e renda 

 

 

MDS 
Alexander 

Cambraia; Paulo 
Jannuzzi 

21/2013 

ETEC nº 21/2013 - Introdução aos estudos 
prospectivos e metodologias de construção de 
cenários. 

O presente Estudo tem o objetivo de introduzir 
as principais abordagens sobre estudos 

prospectivos na definição de políticas públicas e 
metodologias de construção de cenários. A 

partir de um sucinto histórico do emprego dos 
cenários prospectivos elaborados a partir de 

revisão da literatura sobre estudos prospectivos 
incluindo experiências realizadas no Brasil, são 

apresentadas as principais terminologias e 
abordagens de conjuntos de cenários 

prospectivos (exploratórios e normativos). 

Avaliação prospectiva e 
cenarização 

 

 

 

 

 

Histórico de estudos 
prospectivos; construção de 
cenários; metodologias de 

cenários prospectivos 

 

 

 

 

 

 

MDS 

Marcel Esteves 

22/2013 
ETEC nº 22/2013 – Projeções Populacionais e 
políticas públicas: importância e desafios das 
novas agendas 

O presente Estudo objetiva discutir a 
necessidade de produção regular, abrangente e 
multidisciplinar de estimativas e projeções de 
população e de públicos-alvo específicos de 

Políticas Sociais.  

Avaliação prospectiva e 
cenarização 

 

Projeções populacionais; 
cenários 

 

MDS 
Paulo Jannuzzi 
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23/2013 

ETEC nº 23/2013 - Projeções populacionais do 
IBGE para o Brasil 2000-2060: Sintese de 
resultados 

O presente Estudo Técnico visa apresentar a 
elaboração das projeções populacionais. São 
apresentadas sucintamente as metodologias 

empregadas pelo IBGE para projeções e 
estimativas de população no Brasil, calculadas 
com base nos Censos Demográficos de 2000 e 

2010 e as estatísticas vitais recentes de registros 
de nascimentos e óbitos (Registro Civil), para a 

projeção da população no Brasil por sexo e 
idade (período 2000/2060) e projeção da 

população das unidades de federação por sexo 
e idade (período 2000/2030). 

Avaliação prospectiva e 
cenarização 

 

 

Projeções populacionais; método 
das componentes demográficas; 

distribuição da população 

 

 

 

MDS 

Marcel Esteves; 
Dionara Barbosa 

24/2013 

ETEC nº 24/2013 - Estimativas de população 
municipal por grupos etários segundo Equação 
Balanceadora - Estado de São Paulo 2010 

O presente estudo apresenta a metodologia e 
resultados de estimativas populacionais para o 
Estado de Pernambuco em 2010, por município 

e grupos de idade, como base na Equação 
Balanceadora da Demografia, de modo a testar 

técnica alternativa para estimar e projetar 
população em pequenos domínios geográficos. 

Avaliação prospectiva e 
cenarização 

 

Projeções populacionais para 
pequenos domínios; Balancing 
Equation; Estado de São Paulo 

 

 

MDS 
Marília Gomes 

25/2013 

ETEC nº 25/2013 - Estimativas de população 
municipal por grupos etários segundo Equação 
Balanceadora: Estado de Pernambuco 2010 

O presente estudo apresenta a metodologia e 
resultados de estimativas populacionais para o 
Estado de Pernambuco em 2010, por município 

e grupos de idade, como base na Equação 
Balanceadora da Demografia, de modo a testar 

técnica alternativa para estimar e projetar 
população em pequenos domínios geográficos. 

Avaliação prospectiva e 
cenarização 

 

Projeções populacionais para 
pequenos domínios; Balancing 

Equation; Estado de 
Pernambuco 

 

 

MDS 
Marília Gomes 

26/2013 
ETEC nº 26/2013 – Cenários Futuros para 
Políticas Sociais: revisão bibliográfica e proposta 
de modelo simplificado para elaboração 

O presente Estudo Técnico tem o objetivo de 
sistematizar uma análise das tendências e 
apostas estratégicas consubstanciadas no 

documento de cenarização elaborado em 2010 
pela Secretaria de Assuntos Estratégicos – Brasil 

2022- na perspectiva de suas implicações e 
rebatimentos sobre as Políticas de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome.   

Avaliação prospectiva e 
cenarização 

 

 

Cenários Futuros; Prospectiva; 
Metodologia. 

 

 

MDS 
Paulo Jannuzzi; 

Dionara Barbosa 
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27/2013 

ETEC nº 27/2013 - Principais resultados da PNAD 
2012 potencialmente relacionados às ações e 
programas do MDS 

Este estudo técnico apresenta os principais 
resultados relativos a rendimentos, 

desigualdade, escolaridade, trabalho infantil e 
mercado de trabalho, da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios – PNAD de 2012, 
evidenciando os temas concernentes às ações e 

programas desenvolvidos pelo MDS. 

Metodologia 

 

 

Indicadores sociais, Conjuntura 
social 

 

 

 

MDS 

Dionara Barbosa, 
Ana Carolina 

Andrade e 
Camila Barros 

28/2013 

ETEC nº 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. 

O presente Estudo visa oferecer subsídios para 
a elaboração de cenários futuros para as 

políticas de desenvolvimento social e combate à 
fome, explorando alguns dos elementos 

explicativos da volatilidade dos preços de 
alimentos e suas implicações para a soberania 

alimentar.  

Avaliação prospectiva e 
cenarização 

 

Volatilidade de preços de 
alimentos; soberania alimentar; 

produção agrícola. 

 

 

MDS 
Dionara 

Barbosa; Paulo 
Jannuzzi 

29/2013 

ETEC nº 29/2013 - Adequação do Uso de Imagens 
Satélites para Avaliação de Impacto do 
Programa 1 Milhão de Cisternas - P1MC 

Este Estudo objetiva avaliar a adequação do uso 
das imagens satélites como um instrumento 

para verificar o impacto do Programa 1  Milhão 
de Cisternas – P1MC. Seria possível detectar 

numa imagem o aumento ou a diminuição de 
"verdes" ou outras mudanças em áreas do 

entorno das cisternas? O geoprocessamento 
seria uma ferramenta adequada para esse tipo 
de avaliação, que benefícios essa ferramenta 

poderia trazer para as politicas públicas? É esse 
o ponto de discussão do presente estudo. 

Geotecnologia 

 

 

 

Uso de imagens satélite; 
avaliação de impacto; 

geotecnologia e cisterna 

 

 

 

 

MDS Hideko Feitoza 

30/2013 

ETEC nº 30/2013 – Evolução das transferências 
constitucionais e do Programa Bolsa Família 
entre os anos 2005 e 2012: uma análise 
comparativa 

Este Estudo objetiva analisar a evolução dos 
valores nominais dos repasses de transferências 

constitucionais – Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) e Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) –, do Programa Bolsa Família 
(PBF) e do Índice de Gestão Descentralizada 
Municipal (IGD-M), entre os anos de 2005 e 

2012.  

Políticas Sociais 

 

 

Programas de transferência de 
renda, transferências 

constitucionais 

 

 

 

Renda da Cidadania 
Luzia Maria; 

Marconi Sousa 
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31/2013 

ETEC nº 31/2013 - Análise técnica do indicador 
PoU/FAO - População em situação de sub-
alimentação, no Relatório sobre Estado da 
Insegurança Alimentar no Mundo 2013 

Este Estudo Técnico tem o objetivo de analisar 
de forma crítica o indicador de subalimentação 
“undernourishment” utilizado pela Organização 

das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO) o qual, conforme reportado 

no relatório divulgado pela FAO 2013, apontou 
a existência de 13 milhões de pessoas que, 

estariam subalimentadas no Brasil. 

Indicadores 

 

 

Indicador de sub-alimentação; 
segurança alimentar e 

nutricional; subnutrição e 
insegurança alimentar 

 

 

 

MDS Luciana Sardinha 

01/2014 

ETEC nº 01/2014 - Escala Brasileira de 
Insegurança Alimentar – EBIA: análise 
psicométrica de uma dimensão da Segurança 
Alimentar e Nutricional 

Este Estudo objetiva descrever a Escala 
Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA). É 

uma escala psicométrica, que avalia de maneira 
direta uma das dimensões da segurança 

alimentar e nutricional em uma população, por 
meio da percepção e experiência com a fome.  

Indicadores 

 

Indicador de Segurança 
Alimentar e Nutricional, 
Segurança Alimentar e 

Nutricional, Escala Brasileira de 
Insegurança Alimentar 

 

 

MDS Luciana Sardinha 

02/2014 

ETEC nº 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) 

O presente estudo técnico tem por objetivo 
apresentar simulações do indicador de 

população em situação de subalimentação 
(PoU) publicado no Relatório sobre Estado da 

Insegurança Alimentar no Mundo 2013 da FAO.  

Indicadores 

 

Indicador de subalimentação; 
segurança alimentar e 
nutricional;  segurança 

alimentar. 

 

 

MDS 

Francisca 
Lucena, James 

Santos 

03/2014 

ETEC nº 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 

Este Estudo Técnico tem como objetivo avaliar a 
localização dos CRAS existentes tendo como 

variável de avaliação a cobertura da população 
alvo do Plano Brasil Sem Miséria – a população 

na linha de extrema pobreza, usando as funções 
de análises espaciais e processamentos do 
sistema de informações geográficas – SIG.  

Geotecnologia 

 

 

Localização dos CRAS; extrema 
pobreza; CRAS; sistema de 
informações geográficas 

 

 

 

MDS 
Hideko Feitoza 

04/2014 
ETEC nº 04/2014 – Acesso e Evasão na Educação 
Básica: as perspectivas população de baixa 
renda no Brasil. 

O estudo investiga o acesso à escola básica no 
Brasil e o fenômeno da evasão escolar sob a 
perspectiva da equidade e com enfoque na 

população de baixa renda. Discute criticamente 
o conceito de acesso à educação mirando os 

contingentes de alunos que não alcançam o fim 
do ciclo escolar obrigatório conforme definido 

na Lei 12.796 de 2013 (educação básica).  

Juventude 

 

 

Juventude; Evasão Escolar; 
Acesso Escolar, Equidade 

Educativa 

 

 

 

MDS Armando Simões 
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05/2014 

ETEC nº 05/2014 - Análise descritiva do banco de 
dados do Cadastro Nacional das Entidades de 
Assistência Social: entidades privadas, serviços, 
programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais. 

 Análise descritiva o banco de dados resultante 
do Cadastro Nacional das Entidades de 

Assistência Social (CNEAS), e assim, apresentar 
as entidades privadas que ofertam serviços, 

programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais inscritas nos Conselhos de 

Assistência Social Municipais e do Distrito 
Federal (CAS) como unidades de análises. São 
demonstradas as quantidades de entidades 
tendo como base o número de seu Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), a 
quantidade de inscrições bem como por seu 

tipo de inscrição, além de análises por 
municípios, Unidade da Federação e região e 
ainda pelo tipo de serviço, programa, projeto 
e/ou benefício que oferecem. Trata-se de um 

estudo elaborado em parceria com o 
Departamento da Rede Socioassistencial 

Privada do SUAS (DRSP) da Secretaria Nacional 
de Assistência Social (SNAS). 

Analise 

 

 

 

 

 

 

 

Cadastro Nacional das Entidades 
de Assistência Social, entidades 

privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

MDS 

Camila 
Nascimento 

Barros; 

Ana Paula 
Gonçalves; 

Pedro Masson 
Sesconetto 

Souza 

06/2014 

ETEC nº 06/2014 - Construindo Mapas de 
Pobreza, Serviços Públicos e de Oportunidades 
para o Plano Brasil Sem Miséria. 

Este estudo técnico apresenta as aplicações 
desenvolvidas pela SAGI para construção dos 
mapas de pobreza (IDV) e de oportunidades e 

serviços públicos (MOPS), suas principais 
características e potencial de utilização para 

atividades no MDS e outros Ministérios. 

Ferramentas 

 

Mapas de pobreza, 
oportunidades, serviços 

 

 

MDS 

Paulo Jannuzzi, 
Caio Nakashima, 
Carlos Brasileiro, 
Carlos Santana 

07/2014 

ETEC nº 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 

Este texto traz breve sistematização de aspectos 
substantivos acerca do entendimento sobre 

Pobreza na concepção e operação de 
programas e ações do Plano Brasil Sem Miséria 
(BSM) e das políticas e programas do Ministério 
de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS). Para além do entendimento da Pobreza 

como fenômeno multidimensional, as políticas e 
programas de Desenvolvimento Social a 

entendem como multifacetada, requerendo, 
para sua superação, desenhos multissetoriais e 

inter-federativos de políticas para sua 
superação.  

Análise 

 

 

 

 

Pobreza; políticas públicas; 
Plano Brasil Sem Miséria 

 

 

 

 

MDS 

Marconi Sousa, 
Alexander 

Cambraia e 
Paulo Jannuzzi 
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08/2014 

ETEC nº 08/2014 - Questões metodológicas 
acerca do dimensionamento da extrema pobreza 
no Brasil nos anos 2000 

 Esse texto discute aspectos metodológicos 
acerca de medição da extrema pobreza 

monetária, ou melhor, da pobreza entendida 
como insuficiência de renda disponível para 
compra de cesta de produtos básicos para 

garantia da alimentação. Discorre-se sobre as 
principais estimativas de extrema pobreza 

existentes e as questões técnicas e 
metodológicas que as diferenciam, em 

particular as cestas de alimentos em que se 
baseiam as linhas de pobreza e os 

procedimentos de computação e tratamento da 
renda disponível por indivíduo. Por fim, elucida 

problemas na captação de rendimentos das 
pesquisas domiciliares e possíveis caminhos 

metodológicos e procedimentais para 
aprimoramento do cálculo de estimativas de 

extrema pobreza por meio de exercícios e 
simulações. 

Pobreza 

 

 

 

 

 

 

 

Extrema Pobreza 

 

 

 

 

 

 

 

MDS Paulo Jannuzzi e 
Marconi Sousa 

09/2014 
ETEC nº 09/2014 - Pobreza multidimensional: 
subsídios para discussão à luz do MPI/OPHI 

Este texto discorre sobre as dificuldades 
teórico-analíticas de operacionalização da 

pobreza e sua construção social no âmbito das 
políticas públicas, com ênfase nas experiências 
de abordagens de pobreza multidimensional e 
os métodos de mensuração apreendidos em 

diferentes indicadores sintéticos. Traz-se 
subsídios de natureza conceitual e análises 

empíricas de indicadores de pobreza 
multidimensional existentes, analisando-as na 

capacidade de captação dos efeitos das políticas 
sociais, em especial aquelas operadas pelo 

Ministério de Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. 

Pobreza 

 

 

 

 

 

Índices multidimensionais; 
avaliação de impacto; políticas 

públicas 

 

 

 

 

 

MDS Alexander 
Cambraia 

10/2014 

ETEC nº 10/2014 - O Relatório de 
Desenvolvimento Humano 2014 e o contexto 
brasileiro 

O Relatório de Desenvolvimento Humano 2014 
(RDH) chama a atenção para a importância dos 

governos atuarem para a redução das 
vulnerabilidades sociais e para o aumento da 

resiliência face aos riscos potenciais que 
desafiam o processo de desenvolvimento. 

 

 

Pobreza 

 

 

 

Desenvolvimento Humano; 
Pobreza, Políticas Sociais 

 

 

 

MDS 

 

 

 

Armando Simões 
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11/2014 

ETEC nº 11/2014 - Principais resultados do 
Relatório Estado da Insegurança Alimentar no 
Mundo, publicado pela FAO – Roma em 16 de 
setembro de 2014. 

 Este Estudo Técnico tem o objetivo apresentar 
os principais resultados obtidos no Relatório “O 
estado da Insegurança Alimentar no Mundo”, 

publicado pela Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura (FAO) em 2014, 

que avalia os progressos alcançados pelas 
nações na busca pela erradicação da pobreza e 
da fome extrema, bem como na orientação dos 

países na elaboração e aplicação de medidas 
efetivas na luta contra a insegurança alimentar 

e a má-nutrição. Entre outras informações 
apresentadas no relatório esta o indicador de 
subalimentação (PoU) “undernourishment” 
para todos os países. Em 2014 o relatório 
apresenta sete estudos de casos de países 
exitosos com resultados de análises mais 
aprofundadas relativos a governança na 

Segurança Alimentar e Nutricional e o Brasil foi 
um dos países escolhidos para apresentar sua 
história de sucesso neste campo de atuação. 

Segurança Alimentar 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de sub-alimentação; 
segurança alimentar; FAO 

 

 

 

 

 

 

 

MDS 

Luciana 
Sardinha, 

Francisca Lucena 
e Caio 

Nakashima 

12/2014 

ETEC nº 12/2014 - Principais resultados da PNAD 
2013 potencialmente relacionados às ações e 
programas do MDS 

Este estudo técnico apresenta os principais 
resultados do Brasil e síntese de indicadores da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – 

PNAD de 2013, com ênfase em temas 
relevantes às ações e programas desenvolvidos 

pelo MDS, como rendimentos, desigualdade, 
escolaridade, trabalho infantil e mercado de 

trabalho. 

Indicadores 

 

 

 

Indicadores sociais, Conjuntura 
social, PNAD 

 

 

 

MDS 

Dionara 
Andreani, Ana 

Freitas e Camila 
Barros 

 13/2014 

ETEC nº   13/2014 - Análise da evolução recente 
dos recursos humanos da Assistência Social a 
partir dos dados da ESTADIC, MUNIC e Censo 
SUAS. 

O presente estudo analisa a evolução recente 
do quadro de servidores públicos da área de 
assistência social no Brasil cotejando dados 

coletados pelas pesquisas ESTADIC e MUNIC, 
realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), e pelo Censo SUAS, 
realizado anualmente pela Secretaria de 

Avaliação e Gestão da Informação (SAGI/MDS). 

 

Análise  

 

 

 

Recursos Humanos; Assistência 
Social; ESTADIC; MUNIC; Censo 

SUAS 

 

 

 

MDS 
Armando Simões 
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14/2014 

ETEC nº 14/2014 - Estudo exploratório da 
ferramenta da Análise Envoltória de Dados 
(DEA) na Avaliação Custo-efetividade dos 
Serviços dos Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS). 

  O presente Estudo Técnico apresenta um 
estudo exploratório da ferramenta da Análise 
Envoltória de Dados (DEA) sobre um conjunto 
de Centros de Referência de Assistência Social 
(CRAS) de alguns municípios brasileiros de do 

Distrito Federal, a fim de se construir um 
indicador de eficiência para estes CRAS. 

Metodologia 

 

Análise envoltória de dados; 
DEA; Centro de referência de 

assistência social; CRAS; 
assistência social, custo-

efetividade. 

 

 

 

MDS 
Pedro Ferreira 

15/2014 

ETEC nº 15/2014 - Análise Discriminante no 
tratamento dos grupos de domicílios Sem 
Rendimento (SR) e Sem Declaração (SD) 

Este estudo técnico sistematiza a metodologia 
de Aplicação da Análise Discriminante para 

identificação de pessoas com perfil de extrema 
pobreza nos grupos de domicílios cuja 

declaração de rendimento domiciliar per capta 
sejam iguais a zero, doravante neste texto 
denominados Sem Rendimento (SR), e os 

grupos de domicílios informados como Sem 
Declaração (SD), ambos observados segundo os 

dados captados pela variável V4742 nos 
microdados das PNADs de 2004 a 2013.. 

Metodologia 

 

 

 

 

Pobreza, Indicadores sociais,  
Discriminante, PNAD 

 

 

 

 

MDS 
Júlio Fonseca; 

Marcia Barbosa 

 16/2014 

ETEC nº 16/2014 - Aplicação da Análise de 
Discriminante na classificação de famílias 
beneficiárias do Programa Bolsa Família, 
segundo microdados da Pnad 2006 

Este estudo técnico apresenta uma aplicação da 
Análise Discriminante para classificação de 

beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) 
entre participantes da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD), utilizando os 

microdados de 2006.  

 

Metodologia  

 

 

Programa Bolsa Família, 
Famílias Beneficiárias, PNAD, 

CadÚnico, Análise Discriminante. 

 

 

 

MDS 

Júlio Fonseca; 
Francisca Lucena  

17/2014 

ETEC nº 17/2014 - Dimensionamento da Extrema 
Pobreza no Brasil: aprimoramentos 
metodológicos e novas estimativas para 2001 a 
2013 

Este texto tem o propósito de apresentar 
estimativas aprimoradas de pobreza e extrema 

pobreza, seus intervalos de confiança, assim 
como indicador de desigualdade (hiato), de 

2001 a 2013 para o país, com base nos 
procedimentos metodológicos adotados para 

tratamento dos domicílios sem rendimento (ou 
renda zero) e aqueles com renda ignorada (ou 

sem declaração) da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

 

Metodologia 

 

 

 

 

 

Extrema pobreza; PNAD; 
Pobreza 

 

 

 

 

MDS 

Paulo Jannuzzi; 
Macroni Souza; 

Alexander 
Cambraia; Júlio 

Fonseca e 
Márcia Barbosa 
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18/2014 

ETEC nº 18/2014 - Pobreza Multidimensional: 
série histórica 2001 a 2013 e caracterização dos 
diferentes perfis 

A partir das discussões conceituais aceca de 
pobreza multidimensional apresentadas no 

Estudo Técnico SAGI 09/2014, este texto 
apresenta as séries históricas dos indicadores 
multidimensionais de pobreza para o Brasil de 

2001 a 2013, tal como proposto por técnicos do 
Banco Mundial.  Traz ainda a caracterização dos 

perfis dos diferentes grupos de pobreza 
segundo vários indicadores sociais. 

Indicadores 

 

 

 

índices multidimensionais; 
pobreza; políticas públicas 

 

 

 

MDS 
Alexander 

Cambraia; Paulo 
Jannuzzi 

19/2014 

ETEC nº 19/2014 - Subsídios para discussão do 
Seminário Registros Administrativos e Pesquisas 
Amostrais Complexa 

O objetivo desse estudo técnico é sistematizar 
apontamentos para subsidiar discussão no 

Seminário Registros Administrativos e Pesquisas 
Amostrais Complexas na produção de 

informação e conhecimento para 
monitoramento e avaliação de Políticas e 

Programas Sociais, realizado no CDDI/IBGE, dias 
3 e 4 de novembro de 2014. As três seções em 

que de divide esse estudo trazem insumos 
específicos, a serem tratados em painéis 

distintos no seminário 

Discussão 

 

 

 

 

Avaliação; Monitoramento; 
Pesquisas; Registros 

 

 

 

 

MDS 

Alexander 
Cambraia; 

Alexandro Pinto; 
Cecilia Lariu; 

Marconi Sousa; 
Paulo Jannuzzi 

 20/2014 

ETEC nº 20/2014 - Documentação de programas 
e ferramentas sociais na SAGI: A experiência 
com o Cadastro Único 

Este Estudo Técnico tem o objetivo de 
apresentar a importância da documentação de 

programas e ferramentas sociais do MDS no 
âmbito da Iniciativa Brasileira de Aprendizagem 

por um Mundo Sem Pobreza (WWP - World 
Without Poverty). Neste texto, são descritos os 

processos de prospecção e elaboração de 
material documental e multimídia destinado ao 

público-alvo do WWP.  

 

Metodologia 

 

 

 

Documentação de programas e 
ferramentas sociais; World 
Without Poverty – WWP; 

produtos WWP; consultores 
WWP; Cadastro Único; modelo 

lógico. 

 

 

 

 

 

MDS 

Daniel Plech; 
Roberta Cortizo 

e Fernanda 
Paula 

21/2014 
ETEC nº 21/2014 - Pesquisas de Avaliação e 
Confidencialidade da Informação: Limites e 
Conflitos 

Este estudo propõe apresentar os elementos 
jurídicos, normativos, o debate acadêmico e os 
entendimentos e práticas dos órgãos oficiais de 
estatística referentes aos parâmetros éticos das 
pesquisas de avaliação e de monitoramento de 

políticas públicas – com ênfase nos seus 
aspectos de privacidade, anonimato e 

confidencialidade.  

 

Avaliação 

 

 

 

Confidencialidade; Sigilo; 
Pesquisas de Avaliação e de 

Monitoramento 

 

 

 

MDS 
Ana Karine; 
Pedro Pires 
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22/2014 

ETEC nº 22/2014 - Formação em monitoramento 
e avaliação: A experiência da SAGI e CEGOV na 
capacitação de agentes públicos estaduais e 
municipais 

  O presente Estudo Técnico tem por objetivo 
apresentar a experiência da SAGI na proposição 

do Ciclo de Capacitação em Conceitos e 
Técnicas para Elaboração de Diagnósticos, 

Monitoramento e Avaliação de Programas e 
Ações do MDS formalizado em parceria com o 

Centro de Estudos Internacionais sobre Governo 
(CEGOV) da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS). 

Capacitação 

 

 

 

Capacitação; agentes públicos; 
formação 

 

 

 

MDS 

Patrícia Vilas 
Boas, Marcilio 

Marquesini, 
Aline Hellmann, 
Paulo Jannuzzi 

23/2014 
ETEC nº 23/2014 - Principais resultados da 
Síntese de Indicadores Sociais com implicações 
nas Políticas de Desenvolvimento Social  

  O Estudo Técnico apresenta um resumo da 
publicação Síntese de Indicadores Sociais – Uma 

análise das condições de vida da população 
brasileira (IBGE, 2014) no que tange aos 
resultados relacionados às políticas de 

desenvolvimento social. Traz-se os resultados 
sumários nas seções Desigualdade, Mercado de 
Trabalho, Trabalho infantil e Jovens, Educação 

Infantil, Demografia e Domicílios.    

Indicadores 

 

 

 

Síntese, indicadores sociais, 
desigualdade 

 

 

 

MDS 

Marconi 
Fernandes; 

Dionara 
Andreani 

24/2014 

ETEC nº 24/2014 - Erro amostral das Taxas de 
Extrema Pobreza na PNAD: procedimentos e 
estimativas para Brasil, Estados e Regiões  

Metropolitana em 2013 

  O estudo técnico apresenta considerações 
sobre o cálculo do erro amostral sob a ótica das 
estimativas provenientes da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD), no contexto 

dos esforços de mensuração de impacto das 
políticas públicas governamentais, em particular 

as que tratam do fenômeno da pobreza 
monetária.  

Pobreza 

 

 

PNAD, desenho amostral, erro 
padrão, taxa de extrema 
pobreza. 

 

 

 

MDS 

Júlio César 
Gomes; 

Francisca Lucena 

25/2014 

ETEC nº 25/2014 - Análise de indicadores e dos 
resultados do Suplemento de Segurança 
Alimentar e Nutricional da Pesquisa Nacional de 
Amostra por Domicílios – PNAD 2013 

O Estudo Técnico apresenta os principais 
indicadores de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN), considerando suas vantagens 
e riscos, por meio da análise de cinco métodos 

de mensuração de Insegurança Alimentar. 

Segurança Alimentar 

 

Segurança alimentar e 
nutricional, indicadores sociais, 
PNAD   

 

 

MDS 

Alexandro Pinto; 
Ana Karine; 

Rogério Campos 
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01/2015 

ETEC nº 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 

Tem o propósito de destacar a necessidade de 
elaboração de análises de natureza sistêmica e 
institucional para as políticas e programas do 
Ministério. Tais análises se impõem frente à 

maturidade alcançada pelas mesmas, criadas há 
dez ou mais anos, e os desafios presentes e 
futuros para continuidade da superação da 
pobreza e promoção do acesso aos direitos 
sociais aos segmentos mais vulneráveis da 

população brasileira. Sugere-se também um 
marco de referência analítico instrumental para 

produção de estudos dessa natureza. 

 Análise Institucional 

 

 

Análise Institucional; Políticas de 
Desenvolvimento Social; 

Avaliação sistêmica; 

 

 

 

 

MDS 
Paulo Jannuzzi 

02/2015 

ETEC nº 02/2015 - Pobreza Multidimensional: 
uma análise a partir do índice proposto pela 
Comissão Econômica para América Latina e 
Caribe (Cepal) 

Este Estudo Técnico tem o objetivo apresentar a 
construção e os resultados encontrados para o 

Índice Multidimensional de Pobreza. Além 
disso, apresenta uma adaptação, e seus 

respectivos resultados, deste Índice da CEPAL 
aos moldes do Índice de Pobreza 

Multidimensional adotado pelo Banco 
Mundial.   

Pobreza Multidimensional 

 

 

 

Índice; Pobreza 
Multidimensional; Cepal; Renda 

 

 

 

MDS Luiza Cavalcante 

03/2015 
ETEC nº 03/2015 - Ações de Inclusão Produtiva 
segundo Censo SUAS 2013: uma análise sobre 
diversos recortes Territoriais 

A partir das informações disponíveis no Censo 
do Sistema Único de Assistência Social (Censo 

SUAS) do ano de 2013, este Estudo Técnico 
analisa a distribuição espacial, sob diversos 
recortes geográficos, das ações de inclusão 
Produtiva desenvolvidas pelos municípios. 

Busca-se, com isto, identificar se estas ações 
estão tendo alcance em municípios de menor 
porte e/ou mais pobres, ou seja, onde há um 

menor dinamismo econômico e, portanto, onde 
há maior carência de ações que propiciem o 
acesso da população, em especial de baixa 

renda, a oportunidades de ocupação e renda. 

Análise 

 

 

 

 

 

Inclusão Produtiva; Censo SUAS; 
Território. 

 

 

 

 

 

MDS Luiza Cavalcante 
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04/2015 

ETEC nº 04/2015 - Proposta de indicador de 
similaridade entre mercado de trabalho formal e 
oferta de cursos do Pronatec Bolsa Formação 

Este Estudo Técnico apresenta o índice de 
similaridade das ofertas de cursos do Pronatec 

Bolsa Formação frente as demandas do 
mercado de trabalho formal em nível municipal. 

Em tal sentido, o presente texto divide-se nas 
seguintes partes: metodologia, análise de 

resultados e considerações finais. 

           Indicadores 

 

 

Inclusão produtiva; mercado de 
trabalho formal; Pronatec 

 

 

MDS 

Yuri Silva; 

 Alan Ofuji; 

Marcelo 

Fonseca; 

Marconi Sousa 

05/2015 
ETEC nº 05/2015 - Resenha do Relatório Estado 
da Insegurança Alimentar no Mundo 2015 (SOFI) 

O objetivo desse estudo técnico é apresentar 
uma síntese dos principais resultados do 

Relatório Estado de Insegurança Alimentar no 
Mundo (SOFI), edição 2015, assim como 

apresentar resultados para Brasil, produzidos a 
partir da disponibilização de dados atualizados 

no website da FAO. 

Segurança Alimentar 

 

 

Segurança alimentar e 
nutricional, relatório FAO 

 

 

 

MDS 

Luciana 
Sardinha; 

Alexandro Pinto 

06/2015 

ETEC nº 06/2015 - Pobreza Multidimensional 
como conceito-ação para avaliação da estratégia 
brasileira de desenvolvimento social e combate 
à pobreza 

Este estudo técnico discute aspectos conceituais 
e metodológicos acerca da pobreza 

multidimensional e analisa a pertinência e 
utilidade de algumas das principais propostas 

existentes – OPHI/PNUD, Cepal e Banco 
Mundial- para avaliação do conjunto de ações e 

programas que o Brasil vem adotando para 
superação da fome pobreza. 

Pobreza Multidimensional 

 

 

Indicador, Pobreza 
Multidimensional, Programas 
Sociais. 

 

 

 

MDS Paulo Jannuzzi 

07/2015 

ETEC nº 07/2015 - Mapa de Processos e 
Resultados como Representação de Programas 

Sociais  

Programas sociais são intervenções públicas 
desenhadas para mitigar uma problemática 

social ou para promover um objetivo societário 
comum.  Para isso, a partir de uma “teoria de 

mudança social”, explícita ou não, estruturam-
se em diversas atividades, envolvem-se 

milhares de pessoas em diferentes posições e 
instituições, consumindo recursos públicos para 

gerar produtos, serviços e outras “entregas” 
para a sociedade e os públicos-alvo almejados.  
Este estudo técnico apresenta uma das técnicas 

de representação de programas sociais: a 
construção de Mapa de Processos e Resultados. 

Este é um modelo de representação útil para 
especificação de pesquisas de avaliação e 

indicadores de monitoramento. 

Metodologia 

 

 

 

 

 

Mapa de Processos e 
Resultados, Modelo lógico, 
Programas Sociais. 

 

 

 

 

 

 

            MDS Paulo Jannuzzi 
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08/2015 

ETEC nº 08/2015 - Avaliação de impacto dos 
beneficiários do Programa Bolsa Família, 
matriculados no Pronatec Bolsa Formação: um 
estudo CASO-CONTROLE 

O presente estudo técnico apresenta os 
resultados da aplicação do estudo do tipo caso-

controle em registros administrativos do 
Cadastro Único para Programas Sociais 

(CadÚnico), a fim de analisar o impacto de 
políticas públicas. Para tanto, o presente texto 

divide-se nas seguintes partes: introdução, 
metodologia, seleção caso-controle, tratando 

casos órfãos, base de dados, perfis caso-
controle, análise dos resultados e considerações 

finais. 

           Avaliação 

 

 

 

 

Inclusão produtiva; avaliação de 
impacto; mercado de trabalho 
formal, estudo retrospectivo, 

estudo caso-controle, algoritmo 

 

 

 

 

MDS 
Francisca 

Lucena e Júlio 

Fonseca 

09/2015 
ETEC nº 09/2015 - Análise de perfil de 
desistentes e concluintes do Pronatec Bolsa 
Formação 

Em continuidade aos artigos publicados no 
Caderno de Estudos n.º 24 da Secretaria de 
Avaliação e Gestão da Informação (SAGI) do 

Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS) intitulado “Inclusão 

Produtiva Urbana: o que fez o PRONATEC/Bolsa 
Formação entre 2011 e 2014”, o presente 

estudo técnico apresenta análise descritiva 
socioeconômica dos matriculados desistentes e 

concluintes de cursos do Pronatec Bolsa 
Formação no período de outubro de 2011 a 

junho de 2014. 

Análise 

 

 

 

 

Inclusão produtiva; mercado de 
trabalho 

 

 

 

 

MDS Yuri Silva e 

Marconi Sousa 

10/2015 
ETEC nº 10/2015 - Mudança social no Brasil: um 
panorama descritivo de 1992 a 2014 a partir de 
diferentes indicadores 

Centésimo desde a criação dessa linha editorial 
em 2011, traz um conjunto de indicadores que 

procuram retratar mudanças sociais que o Brasil 
tem passado ao longo dos últimos 25 anos, mais 
especificamente, de 1992 a 2014. O objetivo do 

estudo é, antes apresentar um panorama 
descritivo dessas transformações sociais, 
deixando para outros estudos e textos  as 

análises que articulem essas mudanças com as 
políticas sociais, decisões de política econômica, 

dinâmica demográfica e mudanças sócio-
culturais da população brasileira. 

Indicadores 

 

 

 

 

Mudança social; indicadores 
sociais, pobreza 

 

 

 

 

MDS 

Paulo Jannuzzi, 
Marconi Sousa, 

Júlio César 
Fonseca, Caio 

Nogueira, 
Eduardo Dias e 
Sandra Regina 
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11/2015 

ETEC nº 11/2015 - Principais resultados da PNAD 
2014 potencialmente relacionados às ações e 
programas do MDS 

O presente estudo técnico apresenta os 
principais resultados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios – PNAD – de 2014, com 
foco nos temas relativos às ações e programas 

desenvolvidos pelo MDS, quais sejam 
rendimentos, desigualdade, escolaridade, 

trabalho infantil, mercado de trabalho e acesso 
a bens e serviços. A PNAD estimou para 2014 a 

população residente no Brasil em 203,2 milhões 
de pessoas, o que representou crescimento de 

0,9% em comparação a 2013. 

           Análise 

 

 

 

 

Indicadores sociais, Conjuntura 
social, PNAD 

 

 

 

 

MDS 

Ana Carolina; 

Dionara 

Andreani e 

Sandra Regina 

Andrade 

12/2015 
ETEC nº 12/2015 - Mulheres e mães presentes no 
mercado de trabalho 

Este estudo técnico apresenta a série histórica 
dos indicadores de mercado de trabalho das 

mulheres e mães segundo tipologias de número 
de filhos, segundo condição de frequência dos 

mesmos a escola/creche. Interessa trazer 
evidências do papel da oferta de creches e 
escola para crianças pequenas e o efeito na 

inserção de mães no mercado de trabalho. A 
fonte de dados utilizada foi a Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2001 a 
2014. 

Indicadores 

 

 

 

 

Mulheres, mercado de trabalho, 
indicadores sociais. 

 

 

 

 

MDS 
Sandra Regina 

Andrade 

13/2015 
ETEC nº 13/2015 - Trabalho Infantil no Brasil: 
evolução e características de 2004 a 2014 

O tema da erradicação do trabalho infantil é um 
tema importante para a sociedade brasileira e, 

desde os anos 1990, vem buscando garantir que 
crianças retardem sua entrada no mundo do 

trabalho e aproveitem sua infância para brincar 
e avançar em sua formação escolar na idade 

certa. Nesse sentido, este estudo técnico 
sistematiza indicadores e discussões acerca do 
Trabalho Infantil e ocupação de pessoas de 5 a 
17 anos no Brasil, de 2004 a 2014, a partir de 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios. 

Análise 

 

 

 

 

Trabalho infantil; ocupação; 
pobreza 

 

 

 

 

MDS Paula 
Montagner 
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01/2016 

ETEC nº 01/2016 - Desvelando a complexidade 
das políticas de desenvolvimento social: o caso 
do Plano Brasil sem Miséria 

Este texto explora o contexto complexo em que 

se desenvolveu o Plano Brasil Sem Miséria e os 

mecanismos institucionais que contribuíram para 

a obtenção dos resultados da estratégia de 

superação da fome e extrema pobreza no país, 

em especial de 2011 a 2014.  

Análise 

 

Plano Brasil Sem Miséria; 

desenvolvimento social; 

coordenação; intersetorialidade; 

política social; complexidade; 

gestão social; análise sistêmica. 

 

 

 

 

       MDS 

 

Elisabete 

Ferrarezi; Paulo 

Jánnuzzi 

02/2016 
ETEC nº 02/2016 - Relatório da Pesquisa sobre 
sinal digital entre beneficiários do Programa 
Bolsa Família 

Apresenta os resultados de pesquisa sobre o 
uso de televisões digitais entre os beneficiários 
do Programa Bolsa Família. O método utilizado 

foi a entrevista telefônica assistida por 
computador.  

Pesquisa 

 

 

Sinal digital, beneficiários do 
Bolsa Família; 

 

 

 

MDS 

Marco Natalino; 

James Júnior; 

Marta Custódio; 

Javier Correa; 

André Nunes 

03/2016 
ETEC nº 03/2016 - Pesquisa de opinião sobre o 
Sistema Único de Assistência Social: percepções 
de gestores municipais 

Apresenta a construção e os resultados 
encontrados para o Índice Multidimensional de 
Pobreza. Além disso, apresenta uma adaptação, 

e seus respectivos resultados, deste Índice da 
CEPAL aos moldes do Índice de Pobreza 

Multidimensional adotado pelo Banco Mundial. 

Pesquisa 

 

 

Pesquisa de Avaliação; Estudos 
Avaliativos; Pesquisa de Opinião; 

Sistema Único de Assistência 
Social; Brasil Sem Miséria 

 

 

MDS 

Marco Natalino; 

Feruccio Bilich; 

Marta Custódio; 

04/2016 
ETEC nº 04/2016 - Harmonização de pesos das 
PNADs de 1992 a 1999: método e resultados 

Apresenta os resultados da aplicação do método 

de interpolação linear dos totais populacionais 

para cada um dos anos de 1992 a 1999 da série 

histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), com vistas à harmonização 

dos totais populacionais dessa década e obter 

maior precisão nos dados para as populações 

pobres e extremamente pobres. 

Metodologia 

 

 

Pesos PNAD; estimativas 

PNAD; série histórica. 

 

 

MDS 

Júlio César 

Fonseca; 

Francisca 

Lucena; Alan 

Ofuji; Marcelo 

Saboia; Jéssica 

Carvalho 

05/2016 
ETEC nº 05/2016 - Metodologia de cômputo das 

taxas de pobreza e extrema pobreza das 

PNADs 1992 a 2014. 

Apresenta os resultados e aplicação da 

metodologia de Análise Discriminante para 

identificação de pessoas com perfil de extrema 

pobreza  e pobreza nos grupos de domicílios 

cuja declaração de rendimento domiciliar per 

capita sejam iguais a zero ou sem declaração dos 

microdados da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD) de 1992 a 2014.  

Pesquisa 

 

 

Pesquisa de Avaliação; Estudos 
Avaliativos; Pesquisa de Opinião; 
Sistema Único de Assistência 
Social; Brasil Sem Miséria 

 

 

MDS Marco Natalino; 

Feruccio Bilich; 

Marta Custódio; 

 



 

Nº ETEC/ANO 

 

TÍTULO 

 

 

RESUMO 

 

TEMA GERAL 

 

 

PALAVRAS-CHAVE 

 

 

SECRETARIA 

 

AUTOR 

06/2016 
ETEC nº 06/2016 - Abordagens para imputação 
de rendimento na PNAD: método e resultados. 

Apresenta o resultado de dois métodos de 

imputação de rendimento (Hot Deck) criados 

com o intuito de fornecer uma alternativa para o 

cômputo de estimativas que envolvam o 

rendimento domiciliar per capita dos domicílios 

da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD). 

Metodologia 

 

 

Imputação de rendimento; 

estimativas PNAD; série 

histórica.. 

 

 

 

 

       MDS 

 

Júlio César 

Fonseca; Caio 

Gonçalves 

07/2016 

ETEC nº 07/2016 - Estimativas de pobreza e 
extrema pobreza – por Unidade Federativa, 
Grande Região e Situação Censitária – das 
PNADs 1992 a 2014 

Apresenta as estimativas de pobreza e extrema 

pobreza por Unidade da Federação (UF), Grande 

Região e Situação Censitária (Urbana ou Rural), 

após a metodologia de reclassificação dos 

domicílios cuja declaração de rendimento 

domiciliar per capita são iguais a zero, 

denominados por “Sem Rendimento” (SR), e os 

domicílios sem declaração de rendimentos no 

rendimento domiciliar, denominados “Sem 

Declaração” (SD), a partir dos microdados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) de 1992 a 2014.  

Análise 

 

 

Análise Discriminante; 

estimativas PNAD; 

harmonização, série histórica 

PNAD. 

 

 

 

MDS Marcelo Lúcio 

Saboia Fonseca; 

Júlio César 

Gomes Fonseca 

08/2016 

ETEC nº 08/2016 - Estratégia avaliativa e 
primeiros resultados acerca do desenho, perfil 
dos beneficiários e percepções de gestores do 
programa Bolsa Verde   

O presente Estudo Técnico apresenta resultados 
para dois tópicos relevantes à avaliação do 

programa: o perfil dos beneficiários do Bolsa 
Verde e as percepções dos gestores do 

programa em áreas sob responsabilidade do 
ICMBio.  

Resultados 

 

Brasil sem Miséria; Estudos 
Avaliativos; Bolsa Verde; 
Conservação Ambiental; 
Transferência de Renda 

 

 

MDS 

Marco Antonio 
Carvalho 
Natalino 

 Feruccio Branco 
Bilich  

Luzia Maria 
Cavalcante de 

Melo 

09/2016 
ETEC nº 09/2016 - Pesquisa de opinião sobre o 
Sistema Único de Assistência Social: percepções 
de coordenadores de CRAS, CREAS e Centros Pop 

Este estudo técnico apresenta os primeiros 

resultados da pesquisa de opinião sobre o 

Sistema Único de Assistência Social. A análise 

realizada centrou-se nas percepções dos 

coordenadores de unidades públicas (CRAS, 

CREAS e Centro Pop) a respeito de instituições, 

práticas e resultados alcançados; demanda por 

serviços, benefícios e outros atendimentos; usos 

do tempo; e dificuldades observadas. 

Análise 

 

 

Pesquisa de Avaliação; Estudos 

Avaliativos, Brasil Sem Miséria 

 

 

MDS 

Marco Antonio 

Carvalho 

Natalino; 

Feruccio Branco 

Bilich; 

 Marta Battaglia 

Custódio; 

 Juliana França 

Varella 
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10/2016 

ETEC nº 10/2016 - Elementos para uma 
estimativa da população em situação de rua no 
Brasil 

Este estudo técnico apresenta dados gerais 

referentes ao número de pessoas em situação de 

rua no Brasil, utilizando-se de dados do Censo 

do Sistema Único de Assistência Social (Censo 

SUAS). 

Resultados 

Estimativa populacional; 

População em situação de rua; 

Sistema Único de Assistência 

Social; Avaliação de demanda; 

Estudos Avaliativos 

 

 

       MDS 

 

Marco Antonio 

Carvalho 

Natalino; 

11/2016 
ETEC nº 11/2016 - Proposta de escala 
sociocupacional para estudos de mobilidade 
social no Brasil 

O presente Estudo Técnico tem o objetivo de 
apresentar uma proposta de escala socio-
ocupacional, para uso em estudos sobre 

mobilidade ocupacional e mobilidade social, 
com base em outras experiências anteriores. 

Metodologia 

 

Escala socio-ocupacional, 
Mobilidade Social, ocupação 

 

MDS 
Paulo Jannuzzi 

12/2016 

ETEC nº 12/2016 - Estatísticas educacionais a 
partir do Cadastro Único: apontamentos e 

comparações 

 

Este estudo técnico apresenta dados gerais 
referentes ao número de pessoas em situação 

de rua no Brasil, utilizando-se de dados do 
Censo do Sistema Único de Assistência Social 

(Censo SUAS). 

Indicadores 

 

 

Cadastro Único, PNAD, 
estatísticas educacionais 

 

 

MDS 
Alexander 

Cambraia N.Vaz; 

 Nikolas Pirani 

13/2016 

ETEC nº 13/2016 - Contribuição para a Agenda de 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 
Indicador de Pobreza multidimensional de 
Pobreza para América Latina inspirada em 
proposta preliminar da Cepal 

Discute aspectos conceituais e metodológicos 
acerca da pobreza multidimensional, analisa a 

pertinência e utilidade de algumas das 
principais propostas existentes – OPHI/PNUD, 

Cepal e Banco Mundial – e apresenta uma 
proposta de mensuração da pobreza 

multidimensional, sensível ao conjunto de ações 
e programas que o Brasil vem adotando para 

superação da fome e da pobreza. 

Metodologia 

 

 

Indicador, Pobreza 
Multidimensional, Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. 

 

 

MDS 
Paulo Jannuzzi; 

Marconi Sousa 

14/2016 
ETEC nº 14/2016 - A Escala Internacional de 
Insegurança Alimentar: aspectos metodológicos 
e resultados para o Brasil 

 

O presente estudo técnico tem por objetivo 
apresentar os aspectos metodológicos e os 

principais resultados das prevalências de 
insegurança alimentar moderada e grave 

encontrados nos países pesquisados, assim 
como, a experiência da escala FIES. 

Metodologia 

 

 

EBIA; Escala Internacional de 
Insegurança Alimentar; 

 

 

MDS 
Luciana 

Monteiro 
Vasconcelos 

Sardinha 
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15/2016 

ETEC nº 15/2016 - Indicações sobre mobilidade 
social no Brasil a partir da Pesquisa de 
Acompanhamento de Programas e Ações em 
Desenvolvimento Social de 2012 

O presente Estudo Técnico tem o objetivo de 
apresentar uma análise preliminar sobre 

Mobilidade Social no Brasil em 2012, pelos 
dados coletados na Pesquisa de 

Acompanhamento de Programas e Ações de 
Desenvolvimento Social.  

Análise 

 

 

Mobilidade Social; Transições 
ocupacionais 

 

 

MDS Paulo Jannuzzi 

16/2016 
ETEC nº 16/2016 - Gestão de dados e indicadores 
para o Data Social 2.0 

O presente estudo técnico tem por objetivo 
apresentar o aplicativo Data Social, 

desenvolvido pelo Departamento de 
Monitoramento da Secretaria de Avaliação e 

Gestão da Informação (SAGI) do MDS. 

Apresentação 

Gestão de dados, indicadores, 
monitoramento de políticas 

públicas, diagnóstico de políticas 
públicas 

 

 

MDS 

Ana Carolina de 
Andrade Freitas; 

Dionara Borges 
Andreani; 

Sophia da Costa 
Lacerda 

17/2016 
ETEC nº 17/2016 - Análise das Cartas da 
População com demandas ao MDS: principais 
resultados 

O presente Estudo Técnico tem o objetivo de 
apresentar descritivamente resultados da 

estratégia de análise estruturada de cartas da 
população com demandas ao Ministério de 

Desenvolvimento Social. A estratégia de análise 
consistiu na leitura de amostra de 791 cartas, 
enviadas entre 2010 e 2014, e codificá-las em 

termos de demandas existentes, problemas de 
atendimento e perfil sócio-demográfico. Com 

isso, procura-se mostrar o potencial dessa tipo 
de fonte para produção de informações 

complementares para aprimoramento da 
gestão de programas. 

Análise 

 

 

 

 

Análise estruturada; cartas; 
demandas sociais 

 

 

 

 

MDS Arthur Maia; 

Davi Carvalho; 

Paulo Jannuzzi 

18/2016 
ETEC nº 18/2016 - Indicadores Sociais por 
Unidades da Federação 2004 a 2014 

Apresenta uma seleção de indicadores sociais 
brasileiros de educação, mercado de trabalho, 

infraestrutura domiciliar e acesso a bens 
duráveis e serviços, construídos a partir dos 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) para unidade da federação 
(UF), grandes regiões e Brasil. 

Apresentação 

 

 

Indicadores sociais; PNAD 

 

 

MDS 

Francisca 
Lucena; 

Valdson Cleto; 

Marconi Sousa; 

 


