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Estrutura do MDS: Secretaria para produzir Informação e 
Conhecimento para suas Políticas e Programas 



SAGI - Missão Institucional 

• A SAGI é a Secretaria do Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome (MDS) responsável pelas ações de 
avaliação, monitoramento, gestão da informação e 
capacitação das políticas e programas dos MDS e do Plano 
Brasil Sem Miséria. 

• Por meio de pesquisas de avaliação, ferramentas 
informacionais e painéis de monitoramento, a SAGI subsidia 
técnicos e gestores para a tomada de decisão e 
aperfeiçoamento de suas atividades.  

• Cursos de capacitação de curta, média e longa duração e 
outras estratégias de disseminação também são 
desenvolvidas para qualificação de agentes públicos e sociais 
nas três esferas de governo. 



SAGI – Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do MDS 

www.mds.gov.br/sagi 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONHEÇA MAIS SOBRE A SAGI 
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POLÍTICAS E PROGRAMAS PÚBLICOS 

Apontamentos fundamentais 

 

• Políticas Públicas são empreendimentos governamentais complexos, 
desenhadas para atender uma demanda social específica, propostas 
em geral pelo Poder Executivo e discutido/modificado continuamente  
pelos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público e operadores 
na ponta 

 

• Há quatro formas mais gerais de concretização da Políticas Públicas 

• Comunicação  Pública (Economia de Água, “Não ao Preconceito”) 

• Regulação dos agentes  prestadores de serviços (Resol. CFE,CNAS) 

• Incentivos Fiscais (ProUni, FIES,  Tarifa Social En.Elétrica) 

• Programas e projetos públicos (Prog. Bolsa Família, Prog.Habitacionais, 
Serviços de Educação pública ) 

 

 



  
POLÍTICAS E PROGRAMAS PÚBLICOS 

Apontamentos fundamentais 

 

• Políticas e programas públicos são intrinsecamente multi-objetivos, 
não são projetos com corpo restrito de executores e voltados a uma 
finalidade específica 

 

• As Políticas e programas públicas, sobretudo as sociais, operam por 
meio de articulação federativa, com pactuação de objetivos e 
atividades entre as três esferas de governos – União, estados e 
municípios- com participação maior ou menor de entidades estatais, 
privadas ou filantrópicas na produção dos serviços e “entregas”  

 

• Envolvem  diretamente mais de 10 milhões de gestores e técnicos  
públicos nas 3 esferas, com diferentes formações, em diferentes 
regimes de contratação 

 

•   

 



  
POLÍTICAS E PROGRAMAS PÚBLICOS 

Apontamentos fundamentais 

 

• As Políticas e programas operam em contextos sociais e 
econômicos muito diversos, múltiplos públicos-alvo e em 
ambientes diferenciados de capacidade de gestão 

 

• No Brasil, as Políticas Sociais representam 25% do PIB, mais de 300 
programas federais, além dos existentes em 27 UF e nos 5.564 
municípios 

 

• Uma parte muito expressiva das Políticas e programas sociais foram 
efetivamente criados nos últimos 25 anos, pós Constituição de 
1988, estando pois em diferentes estágios de maturidade 
institucional  (PBF – 12 anos, SUAS – 10 anos, PAA – 11 anos) 
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Programas de Desenvolvimento Social: programas para diversos públicos, articulados 
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Há esforço efetivo de estruturação de Sistemas de 
Monitoramento e Avaliação de Políticas e Programas em vários 

Ministérios, Estados e Municípios 

 

• 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; 

 



Sistemas de Monitoramento e Avaliação de 
Políticas e 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. 
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Implementação 
 
 

Políticas e Programas demandam diferentes Produtos de 
Informação e Conhecimento segundo ciclo de vida do programa 
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Políticas e Programas demandam diferentes Produtos de 
Informação e Conhecimento segundo ciclo de vida do programa 



Pesquisas e Estudos Avaliativos  
SAGI – 2011 a 2014 



Políticas que se estruturam em programas requerem avaliações específicas de 
seus componentes : Hexágono sistêmico como marco estruturante para Avaliação 



Avaliação de Políticas e Programas não é uma ciência 
exata, mas uma área de conhecimento aplicado de 

natureza  multidisciplinar 
 

• 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; 

 



Programa  

Estudos de Impacto 

Quasi-experimental 

Evidências qualitativas: 

Entrevistas estruturadas com as famílias e funcionários 

Grupos focais 

Cartas de pessoas 

Pesquisas nacionais e 

específicas por público-

alvo 

Produtos de Informação e Conhecimento:   
Triangulação de métodos é o padrão-ouro.  

Estratégia avaliativa pode contemplar métodos qualitativos, quantitativos, quasi-
experimentais , painéis longitudinais, amostras probabilíticas, amostras intencionais  

Pesquisa Painel 

Longitudinal de Pobreza Cadastro Único e 

Integração de dados 

administrativos 



Pesquisas e Estudos Avaliativos  
SAGI – 2011 a 2014 

 



SAGI – Secretariat of Evaluation and Information Management 

Disseminação Pública 
• Ficha Técnica 
• Resumo executivo 
• Questionários 
• Microdados para 

uma análise mais 
aprofundada das 
universidades e por 
qualquer cidadão 

Produtos de Informação e Conhecimento: 
130 estudos específicos de avaliações e pesquisas, mais de 40 programas, desde 2004, 

com resultados e microdados apresentado na Web 



Avaliação de Políticas e Programas requer conhecimentos 
específicos não triviais providos por equipes internas, 

além de expertise e distanciamento das equipes 
 

• 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; 
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Produtos de Informação e Conhecimento:  
Triangulação de avaliadores também é o padrão-ouro. 
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Pesquisas e Estudos Avaliativos  
SAGI – 2011 a 2014 

 



SAGI – Secretariat of Evaluation and Information Management 

Produtos de Informação e Conhecimento:  
Estudos técnicos escritos por equipe interna a respeito de questões específicas sobre a 

agenda de Monitoramento e Avaliação 



Para avançar na Avaliação Custo-Efetividade 
precisamos aprofundar o uso da Integração dos 

diversos Registros Administrativos  de Políticas e 
Programas  

 

• Políticas e programas geram muita informação em seus 

sistemas de gestão, que podem ter a especificidade 

necessária para apuração dos impactos e custos envolvidos, 

seja por território, seja por ação ou objetivo específico; 
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Estudos avaliativos com base na Integração de dados longitudinais 
do Cadastro Único, Bolsa Família e outros Registros Administrativos  



1. Integração de BDs: rotinas e estratégias 
2. Integração de BDs: CadÚnico x Sisvan 
3. Dados descritivos Transversais 
4. Dados analíticos Transversais 
5. Análise Longitudinal _________________________
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2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2
 a

 7
 a

n
o

s 

0
 a

 5
 a

n
o

s 

1
 a

 6
 a

n
o

s 

0
 a

 5
 a

n
o

s 

1
 a

 6
 a

n
o

s 

2
 a

 7
 a

n
o

s 

3
 a

 8
 a

n
o

s 

3
 a

 8
 a

n
o

s 

4
 a

 9
 a

n
o

s 

4
 a

 9
 a

n
o

s 

Integração Cadastro  
e SISVAN 



Avaliação de Políticas e Programas não pode ficar restrita 
aos Decisores Estratégicos 

• 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; 

 



Produtos de Informação e Conhecimento: 
Site personalizado para facilitar a coleta de dados e relatórios do Plano Brasil Sem 

Miséria para gestores de programas e operadores 



 

Produtos de Informação e Conhecimento - 
O produto mais acessado: relatórios customizados para todos os 27 Estados e 5.565 

municípios, atualizados a cada 2 ou 3 meses 



SAGI – Secretariat of Evaluation and Information Management 

Produtos de Informação e Conhecimento: ferramentas interativas da web para 
apresentar mapas e indicadores específicos para ajudar e orientar a equipe 

técnica para direcionar seus esforços em níveis submunicipais   



Produtos de Informação e Conhecimento:  
painéis de indicadores organizados pelos burocratas de nível estratégico, estaduais 

e operadores 

Número de beneficiários do 
Programa Bolsa Família 

Número de pessoas inscritas no 
Cadastro Único formalizadas como 
microempreendedores 

Frequência Escolar para 
crianças de 6 a 15 anos 

Atendimento das condicionalidades 
de saúde 



Produção, Disseminação e Capacitação em Monitoramento e Avaliação:   
A Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do MDS 

www.mds.gov.br/sagi  

http://www.mds.gov.br/sagi


Produtos de Informação e Conhecimento - 
Publicações personalizadas para todos os diferentes usuários potenciais de estudos avaliações: 

resumo e apresentação mais detalhada dos resultados das avaliações 



Produtos de Informação e Conhecimento - 
Publicações personalizadas para todos os diferentes usuários potenciais de estudos avaliações: contribuições 

para disseminar a cultura de monitoramento e avaliação pela Revista Brasileira de Monitoramento e Avaliação 
e financiamento de seminários acadêmicos 

Revista Brasileira de Monitoramento e Avaliação 

Seminários Acadêmicos e Técnicos patrocinados 



 Ciclo de Formação em Conceitos e  Técnicas para Elaboração de Diagnósticos, 
Monitoramento e Avaliação de Programas e Ações do MDS 



Produtos de Informação e Conhecimento: 
Oferecendo cursos personalizados presenciais e à distância sobre o acompanhamento 

e as questões de avaliação, utilizando manuais básicos e ferramentas multimídia e 
virtuais 



O ACESSO E USO DO DADOS, PESQUISAS E PRODUTOS – GOOGLE ANALYTICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 5 mil usuários/mês em 2011 para 50 mil em 
2014 



O ACESSO E USO NA PESQUISA ACADÊMICA – GOOGLE ACADÊMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fator de 
Impacto H de 17 



Desafios na Disseminação e Apropriação dos Resultados 

Avaliadores e relatórios de avaliação podem apresentar achados e fazer 
recomendações, mas são os formuladores de políticas e outros tomadores de 
decisão que, em última instância, determinam que achados devem ser 
encarados com maior relevância e quais recomendações devem ser 
implementadas.  

Avaliadores gostariam em algumas situações, às vezes frequentemente, de 
dispor do poder de impor as mudanças e recomendações que fizeram em seus 
estudos, mas esse não é o papel deles. ....  

Avaliadores devem trabalhar diligentemente em informar e facilitar o uso dos 
seus achados ( e não ficar sentado e esperando algo acontecer)....   

Eles não são os usuários  finais das avaliações (Dabelstein e Patton  2012:196) 



Obrigado !! 

www.mds.gov.br/sagi 

 

 

 

 

 

 

 

 


