


Sessão VII – Desenvolvimento e 
Institucionalização do Monitoramento e  
avaliação de Políticas Públicas no Brasil 

Gustavo Reis 
Diretor do Departamento de Monitoramento

SAGI / MDS



Ministério do 
Desenvolvimento 
Social e Combate 

à Fome

Monitoramento Avaliação Disseminação e 
Capacitação



Ministério do 
Desenvolvimento 
Social e Combate 

à Fome



Organograma MDSOrganograma MDS



Segurança Alimentar e 
Nutricional

Banco de alimentosBanco de alimentos

Carteira IndígenaCarteira Indígena

CisternasCisternas

ConsadConsad

Cozinha ComunitáriaCozinha Comunitária

Distribuição de AlimentosDistribuição de Alimentos

Educação Alimentar e Educação Alimentar e 

Ações complementaresAções complementares

Programa Bolsa Família Programa Bolsa Família 

Cadastro ÚnicoCadastro Único

CRAS [Serviço de Proteção e 
Atenção Integral às Famílias]
CRAS [Serviço de Proteção e 
Atenção Integral às Famílias]

Projovem AdolescenteProjovem Adolescente

Benefício de Prestação 
Continuada - BPC
Benefício de Prestação 
Continuada - BPC

BPC na EscolaBPC na Escola

Serviço socioassistenciais 
– crianças de 0 a 6 anos
Serviço socioassistenciais 
– crianças de 0 a 6 anos

Transferência de Renda Assistência Social

Benefícios eventuaisBenefícios eventuais

SAIP

CondicionalidadesCondicionalidades

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FO ME

Educação Alimentar e 
Nutricional
Educação Alimentar e 
Nutricional

PAAPAA

Restaurante PopularRestaurante Popular

Agricultura UrbanaAgricultura Urbana CREAS CREAS 

– crianças de 0 a 6 anos– crianças de 0 a 6 anos

Serviço socioassistenciais 
– Pessoas idosas e 
Pessoas com deficiência

Serviço socioassistenciais 
– Pessoas idosas e 
Pessoas com deficiência

P E T IP E T I

Serviço de Proteção 
Social aos adolescentes 
em cumprimento de 
medidas sócio educativas

Serviço de Proteção 
Social aos adolescentes 
em cumprimento de 
medidas sócio educativas

Carteira do IdosoCarteira do Idoso

SAGI

Parceria e inclusão 
produtiva

Parceria e inclusão 
produtiva

Monitoramento, Avaliação e 
Gestão da Informação

Monitoramento, Avaliação e 
Gestão da Informação

SECRETARIA EXECUTIVA

GABINETE DA MINISTRA

CONJURCONJUR AECIAECI

SPOSPO

SAASAA

ASPARASPAR AIAI



Evolução Orçamentária do MDS de  2004 a 2010



Monitoramento

Registros 
Administrativos
(dados secundários)

Gestão da 

Relação entre os Departamentos da SAGI 

Dados coletados
(dados primários)
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Gestão da 
Informação



Sistema de Avaliação e Monitoramento

- Construção Modelo Lógico
- Elaboração de Indicadores
- Alimentação das Bases de Dados e 

Análise dos Indicadores

- Alimentação das Bases de Dados e 
análise dos indicadores
- Elaboração de relatórios periódicos 
para as áreas finalísticas
- Informações para subsidiar a Tomada 
de Decisão dos Gestores



Monitoramento



Monitoramento – Departamento de  Monitoramento

� Mapeamento preliminar e seleção de programas a serem
monitorados

� Construção do modelo lógico

� Elaboração de fluxo detalhado de atividades de programas
selecionados

� Construção de indicadores

� Alimentação de indicadores: identificação e/ou desenvolvimento
de ferramentas para coleta de dados estratégicos de programas

�Elaboração de relatórios e publicações



Programas do Ministério Atendidos HOJE pelo DM



Sistemática de Monitoramento

OBJETIVOOBJETIVO
ALCANÇADO



Modelo Lógico – Programa cisternas



Passo a Passo da Sistemática de Monitoramento

Melhoria 
contínua

Processo garante aos Gestores das Áreas Finalísticas informações para a 
Tomada de Decisão



Sistemas de Monitoramento – Censo SUAS

�Acesso integrado aos Sistemas de Gestão da Rede SUAS (Sistema Único

da Assistência Social)

�Questionários eletrônicos disponibilizados via web para os 5.565

municípios, 26 estados e DF

�Visualizadores “Gerentes”



MI Social – uma estratégia de organização das informações para o 

monitoramento, avaliação e disseminação dos dados dos programas, ações e 

serviços do MDS 

Disponibiliza informações e indicadores sociais específicos das unidades da 

federação, municípios e Distrito Federal.

Informações Estratégicas – MI Social

federação, municípios e Distrito Federal.

�Relatórios de Informações Sociais – RI

� Tabelas Sociais

� Atlas Social

� MI Vetor

� MDS em Mapas 

Entre outros ...

Serviços de 

Visualização

Acesso Público



Avaliação



Avaliação – Departamento de Avaliação

� Ênfase nos resultados para examinar o alcance e a
adequação dos objetivos do programa;

� Permite o aprimoramento de programas e ações e subsidia
o planejamento, a programação e a tomada de decisão;

� Realizada por meio de estudos específicos tais como:
� Identificação do público alvo
� Análise da oferta de serviços quanto à:

� relevância
� eficiência/ efetividade
� implementação
� resultados
� impactos

� Análise da sustentabilidade de programas e políticas.



Ciclo de Avaliação SAGI/MDS

1. Discussão 2. Termo de Referência 3. Contratação

SAGI/SF
•Definição da avaliação a ser realizada
•Relevância do estudo proposto
•Identificação de parceiros 
interinstitucionais relevantes 

SAGI/SF
•Elaboração do TOR pela SAGI
•Revisão do TOR pela SF

SAGI/SAA e/ou Órgão de Cooperação 
Internacional 
•Aprovação do TOR
•Elaboração de edital 
•Avaliação de propostas técnicas e 
comerciais
•Contratação da instituição executora (IE)

4. Interlocução para operacionalização 
do estudo

5. Acompanhamento 6. Resultados Finais

SAGI/SF/IE SAGI/IE SAGI/SF/IE

Adaptado de Vaitsman, J; Rodrigues, R.W. S.; Paes-Sousa, R. Brasília: UNESCO Management of Social Transformations, MDS, 2006. 77 p.

SAGI/SF/IE
•Definição de questões relevantes para o 
estudo
•Disponibilização dos dados necessários 
para a realização da pesquisa

SAGI/IE
•Desenvolvimento dos instrumentos de 
pesquisa
•Acompanhamento in loco do trabalho 
de campo
•Análise, discussão e aprovação de 
relatórios parciais e do relatório final

SAGI/SF/IE
•Recomendações da avaliação (IE)
•Discussões com gestores e parceiros 
interinstitucionais
•Retroalimentação dos programas

7. Divulgação dos Resultados 8. Publicações 9. Dispon ibilização dos microdados

SAGI/SF/IE
•Apresentação dos resultados finais ao 
MDS
•Seminários abertos ao público externo

SAGI
•Cadernos de estudos
•Relatórios de pesquisa
•Livros
•Multimeios

SAGI
•Disponibilização ao CIS dos microdados
desidentificados e documentação pertinente 

SAGI = Secretaria de Avaliação e Gestão da Informaç ão  / SAA=Secretaria de Assuntos Administrativos /S F = Secretaria Finalística / IE= Instituição 
Executora / CIS = Consórcio de Informações Sociais



Pesquisas de Avaliação 2004-2010
SAGI/MDS

Secretarias
Em 

Processamento
Em Execução

Pesquisas 
Concluídas

Total 

SENARC 1 2 12 15

SESAN 1 3 26 30

SAIP 0 0 3 3

SNAS 1 2 21 24

MDS (Geral) 1 4 13 18

Total 4 11 75 90



Recursos humanos da SAGI, segundo licenciatura e titulação mais elevada

Titulação

Curso de Graduação Licenciatura Especialização Mestrado Doutorado Total

Direito 1 1 2
História 2 1 3
Serviço Social 1 2 3
Geografia /Arquitetura 2 1 1 4
Antropologia/Sociologia
/Ciência Política 3 3 7 2 15
Economia 3 3
Pedagogia 1 1 2
Psicologia 2 2 3 7
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Psicologia 2 2 3 7
Nutrição / Odontologia 2 2
Agronomia 2 2
Estatística 1 1 1 3
Tecnologia da 
Informação * 10 3 4 17
Administração 2 3 5
Biblioteconomia 1 1
Secretariado Executivo 1 1
Comunicação Social / 
Letras 2 2

Total 29 15 24 4 72
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�Cisternas (Instituição executora:
FAGRO/EMBRAPA):

Alguns resultados de avaliações

�Tendo em vista que, das 396 análises realizadas 177 foram
consideradas contaminadas (44,7%), o MDS negociou umconsideradas contaminadas (44,7%), o MDS negociou um
Termo de Parceria com o Ministério da Saúde, que tem como
objetivo o acompanhamento regular das famílias
beneficiárias do programa pelos Agentes Comunitários de
Saúde (ACS);

�Os ACS prestam informações sobre o hipoclorito de sódio
como agente descontaminante da água para consumo, bem
como orientarão sobre o uso e o acesso ao mesmo.



� Agente Jovem (FEC/DATAUFF):

– Exemplifica o processo de retroalimentação pretendido em
pesquisas de avaliação:

Alguns resultados de avaliações

� Identificou pontos fortes e pontos fracos do programa

� Apresentou sugestões para reformulação

� Resultados internalizados pelo MDS

� Reformulação do programa

PROJOVEM ADOLESCENTE



� Impactos identificados:

� Aumento da frequência escolar em 4,4 pontos percentuais. 

Aumento da progressão escolar em 6,0 pontos percentuais.

Alguns resultados de avaliações

� Avaliação de Impacto do Programa Bolsa Família 2ª rodada (AIBF II)

Instituição executora: IFPRI/Datamétrica

� Aumento da progressão escolar em 6,0 pontos percentuais.

� Efeitos sobre a freqüência são maiores no Nordeste, aumento da frequência escolar em 11,7 pontos percentuais. 

� Retenção escolar, sobretudo para as meninas. A chance de uma menina de 15 anos continuar frequentando à escola é 19 
pontos percentuais maior se a família dela receber o Bolsa Família .

� Aumento da utilização de assistência pré-natal. As mulheres grávidas que vivem em famílias beneficiárias do Bolsa Família 
tiveram 1,5 mais visitas pré-natal que seus pares (mulheres grávidas com características observáveis semelhantes) de 
famílias não-beneficiárias do programa. 

� O estado nutricional das crianças em idade pré-escolar, residentes em domicílios beneficiários do programa Bolsa Família, 
expresso em termos de sua altura e peso em relação às normas internacionais, melhorou entre 2005 e 2009. O impacto 
sobre o peso (aproximadamente 0,4 d.p.) pode ser diretamente atribuído ao Bolsa Família. 

� Aumento da probabilidade de uma criança receber todas as sete vacinas necessárias até os 6 meses de idade em 15 pontos 
percentuais. 



Disseminação e 
Capacitação



CAPACITAÇÃO DE CONTROLE SOCIAL NOS MUNICÍPIOS: ASSI STÊNCIA 
SOCIAL E BOLSA FAMÍLIA
- 21310 vagas para Conselheiros e secretaria executiva dos CMAS e PBF
- 6 Lotes de capacitação – 4 em execução – 3 empresas contratas para 
implementação dos cursos
- 24 horas presencial e 45 dias para elaboração de RCC

Capacitação

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DOS CRAS E DOS CREAS N O TEMA 
VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES
7.864 Profissionais de nível superior que atuam nos CRAS e nos CREAS

NÚCLEO DE FORMAÇÃO VIRTUAL
Oferta de 3 cursos em EAD dirigidos a:
- 7320 técnicos que atuam nos Territórios da Cidadania
- 430 conselheiros nacionais, estaduais e do distrito federal
- 34000 profissionais de nível superior que atuam na implementação e 

execução da proteção social não contributiva: Assistência Social e Programa 
Bolsa Família



34 publicações técnicas “físicas”

Disponibilização de conteúdo eletrônico por mailing; sitio web do MDS; CD 
interativo

Realização de seminários internacionais, nacionais e prêmios

Disseminação

Público: 

Gestores, órgãos da administração pública, instituições de ensino e pesquisa, 
instâncias de controle social, organismos internacionais



Site MDS www.mds.gov.br



OBRIGADO!

Contato: 

monitoramento.sagi@mds.gov.br


