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Objetivos 

 

     Levar o aluno a conhecer a disponibilidade, abrangência e 

potencialidade das pesquisas, fontes de dados, publicações 

e relatórios existentes no Sistema Estatístico Brasileiro e 

outras instituições nacionais e internacionais, bem como da 

definição dos principais indicadores para acompanhamento 

da conjuntura social; econômica e ambiental no Brasil, 

tendo em vista contribuir para a construção dos cenários e 

diagnósticos para políticas públicas.  
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Contextualização 
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Mudança social expressiva 



ENAPFonte: IBGE, Censo Demográfico. Elaboração: SESEP/MDS. 

% da População em Pobreza Extrema 

2000 2010 

Mudança social expressiva 
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Ampliação do escala e escopo da Política 

Social 
     Aumento real do 

gasto social em  

mais de 3 vezes 
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Ampliação do escala e escopo da Política 

Social 
• Criação e 

implementação de novos 

programas públicos  

• Ampliação da cobertura 

dos programas 
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Avanços importantes, mas desafios ainda 

significativos 
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Avanços importantes, mas desafios ainda 

significativos 
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Contexto Institucional  

• Ampliação do escopo e escala das Políticas Sociais (Const 1988) 

• Até então, programa universal -> Educação Fundamental 

• Desde então->  SUS, Previdência rural, BPC, Bfam, SUAS, IMOQ 

• Coordenação Federal, implementação e gestão descentralizada  

• Mudanças Institucionais no setor público 

• Retomada do planejamento como instrumento para a ação pública  

• Institucionalização do Planejamento Municipal  

• Mudança da auditoria TCU : formalidade -> resultados  

• Reforma Gerencial da Administração Pública 

• Forte aumento do nível médio de qualificação dos gestores públicos 
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 IBGE: fundação em 1936 

 Até anos 1960: Censos Demográficos e Pesquisas Agropecuárias 

 Anos 1970: Estruturação das pesquisas econômicas e sociais – 

Expansão dos RH 

 Anos 1990: Início da reformulação das pesquisas para atender 

novas demandas ditadas pelas transformações econômicas e 

sociais – Investimentos em TIC e novos agentes produtores 

(Datasus, Inep etc) 

 Anos 2000: Planejamento e efetivação das mudanças no Sistema 

Estatístico – Informação mais específica para Políticas Públicas 

 

Contexto da Produção de Estatísticas  
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Ciclo de Políticas Públicas 
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Informação no Ciclo de Políticas Públicas 
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O que é um Indicador ? 
  

Para que serve ? 
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• Recurso metodológico para “retratar” a realidade social, de 

forma simplificada, mas objetiva e padronizada 

 

• Os indicadores apontam, indicam, aproximam, traduzem em 

termos operacionais as dimensões sociais de interesse 

definidas a partir de escolhas teóricas ou políticas realizadas 

anteriormente.  

 

• Eles se prestam a subsidiar as atividades de planejamento 

público e formulação de políticas nas diferentes esferas de 

governo, possibilitam o monitoramento das condições de vida, 

da conjuntura econômica  e qualidade de vida da população  

    

 

Indicadores Sociais 
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Representação da realidade: fotos  
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• Tal como as fotografias, os indicadores procuram retratar um aspecto 

da realidade. Fotos reduzem a tridimensionalidade da realidade para 

o plano bidimensional do papel fotográfico. Podem ser preto e branca 

ou coloridas, com maior nitidez, luminosidade ou contraste  

dependendo da resolução da máquina fotográfica e da destreza do 

fotógrafo em escolher o momento e contexto adequado para o que 

ele quer destacar.  

 

• A imagem captada no indicador é também uma redução da realidade, 

isto é, uma representação  simplificada de um aspecto da mesma, 

tão melhor quanto mais específico for o  aspecto de interesse e 

quanto mais confiável e precisas as informações usadas para 

cômputo do indicador.  

Indicadores Sociais 
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Representação da realidade: indicadores  
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Representação da realidade das condições de vida da 

população: Taxa de mortalidade Infantil  



ENAPSAGI – Secretariat of Evaluation and Information Management 

www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_encaa/default.shtm  

Representação da realidade nutricional da população 

brasileira: indicadores antropométricos de 5 a 9 anos 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_encaa/default.shtm


ENAPSAGI – Secretariat of Evaluation and Information Management 

www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/seguranca_alimentar_2004_2009/default.shtm  

 

 

Representação da realidade nutricional da população 

brasileira: indicadores de percepção objetivada de 

segurança alimentar 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/seguranca_alimentar_2004_2009/default.shtm


ENAPSAGI – Secretariat of Evaluation and Information Management 

www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pense_avaliacao_nutricional_2009/pense_avaliacao_nutricional_2009.pdf  

Representação da realidade nutricional da população 

brasileira: indicadores antropométricos de 

adolescentes 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pense_avaliacao_nutricional_2009/pense_avaliacao_nutricional_2009.pdf
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Representação da realidade da desigualdade na 

população brasileira: Indice de Gini  
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Taxa média geométrica de crescimento anual da população 
Brasil - 1872/2010 
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Taxa média geométrica de crescimento anual da população 
residente, segundo as classes de tamanho da população dos 

municípios Brasil - 2000/2010 
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Principais pesquisas e fontes de dados 
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Sistema Estatístico Nacional 

IBGE 

Unidades estaduais 

Agencias Municipais 

Ministérios 

Datasus 

INEP 

Sedet/MTE 

Sagi/MDS 

MPS 

MCT 

MMA Minc 

Instituições  

subnacionais 

Idesp PA 

Codeplan DF 

Seade - SP 

FEE-RS 

Condepe PE 
Comitê de Estatísticas Sociais 
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Principais pesquisas e fontes de dados 

Censos Demográficos 

Pesquisas IBGE Cadastros Públicos 

Registros Administrativos 

Sistemas de Informação Programas 

Pesquisas regulares de 

outras instituições  

Pesquisas de Avaliação   

dos Ministérios 
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Censo Demográfico  
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Censo Demográfico 

O que é o Censo Demográfico? 

É o processo de contagem e obtenção de  informações sobre as características 
dos habitantes de um país 
 

Os resultados do Censo Demográfico são utilizados, principalmente, para: 

• conhecer a estrutura da força de trabalho em cada município; e 
subsidiar políticas públicas de saúde, educação e habitação, 
determinando, por exemplo, onde os hospitais, centros de saúde, 
escolas e moradias são necessários 

• subsidiar cálculos que definem os recursos financeiros a serem 
transferidos do Governo Federal para cada estado e cada município; 

• determinar a representação política dos estados no Congresso Nacional; 
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O conjunto dos dados coletados e trabalhados estatisticamente permitirá o 

conhecimento da realidade brasileira nos seguintes aspectos: 

• tamanho e composição da população; 

• situação habitacional; 

• características gerais da população; 

• movimentos migratórios; 

• nível de instrução; 

• nupcialidade; 

• fecundidade; 

• força de trabalho; 

• padrões de rendimentos individual e domiciliar, e 

• mortalidade 

Censo Demográfico 
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Os resultados respondem a questões fundamentais, como: 

• Qual é o total da população do País por sexo e faixa etária e como está distribuída no 

Território Nacional? 

 

• Qual é a expectativa de vida da população do País? 

 

• Qual é a estimativa de brasileiros que vivem fora do País? 

 

• Qual é o número médio de filhos que uma mulher teria ao final do seu período fértil? 

 

• Qual é o tipo de habitação em que vive a população do País? 

 

• Qual é a proporção da população que tem acesso ao saneamento básico? 

 

• Qual é o nível de instrução da população? 

 

• Quais são as condições de trabalho e o rendimento da população? 

 

Censo Demográfico 2010 
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Qual foi a  metodologia utilizada para a coleta de dados? 

 
As informações foram obtidas por meio de entrevista 
presencial feita pelo Recenseador sendo as respostas 
registradas em um computador de mão ou  
pelo preenchimento do questionário via Internet. 
 
Para a coleta de dados, foi usado um dos modelos distintos de 
questionário: Básico ou da  Amostra, em todos os domicílios 
ocupados do Território  Nacional. 

Censo Demográfico 2010 
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A amostra foi  formada por: 

 

•  Domicílios Particulares e seus moradores; e 

•  moradores  de  Domicílios  Coletivos,  individuais  ou  grupos  de  

pessoas com laços de parentesco. 

Nos Domicílios Coletivos, a seleção da amostra será feita a partir dos registros  na 

Lista de Unidades com morador 

Questionário Básico 

 

É o instrumento de coleta utilizado para o registro das características do domicílio e dos seus 

moradores, na data de referência, a noite do dia 31 de julho para 1º de agosto de 2010, em cada 

domicílio ocupado que não foi  selecionado para a amostra 

Questionário da Amostra 

 

É o instrumento de coleta utilizado para o registro das características do domicílio e dos seus 

moradores, na data de referência, em cada unidade  domiciliar ocupada que foi selecionada 

para a amostra. Para a aplicação do  Questionário da Amostra é utilizada a técnica de 

amostragem. 

Censo Demográfico 2010 
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Censo Demográfico 2010 
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•  Características do Domicílio; 

•  Emigração Internacional; 

•  Responsabilidade pelo Domicílio; 

•  Lista de Moradores em 31 de julho de 2010; 

 

•  Características do Morador; 

 

• Sexo; 

• Idade; 

• Orfandade Materna; 

• Cor ou Raça; 

• Etnia  e  Língua  Falada  (aplicável  somente  

para  a  população indígena); 

• Religião; 

• Registro de Nascimento; 

• Deficiência; 

• Migração (Migração Interna e Imigração 

Internacional); 

• Educação; 

• Deslocamento para estudo; 

• Nupcialidade; 

• Trabalho e Rendimento; 

• Deslocamento para trabalho; 

• Fecundidade; e 

• Mortalidade 

Conteúdo investigado no Questionário da Amostra 

Censo Demográfico 2010 
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Conteúdo investigado no Questionário Básico 

• Características do Domicílio; 

• Emigração Internacional; 

• Responsabilidade pelo Domicílio; 

• Lista de Moradores em 31  de julho de 2010; 

• Características do Morador; 

• Sexo; 

• Idade; 

• Cor ou Raça; 

• Etnia  e  Língua  Falada  (aplicável  somente  

para  a  população indígena); 

• Registro de Nascimento; 

• Alfabetização; 

• Rendimento Total do Morador; e 

• Mortalidade. 

Censo Demográfico 2010 
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Censo Demográfico 2010 
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Censo Demográfico 2010 
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Data de referência da pesquisa 

A noite de 31 de julho para 1º de agosto de 2010 

Âmbito da pesquisa 

As pessoas residentes em domicílios no Território Nacional, na data de referência. 

Constituída pelos moradores 

do domicílio na data de 

referência. 

É a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência 

e nele se encontrava na data de referência, ou que, embora 

ausente na data de referência, tem o domicílio como residência 

habitual, desde que essa ausência não seja superior a 12 meses 

em relação àquela data 

Data de realização da pesquisa 

1º de agosto a 30 de setembro de 2010 

190.755.799 habitantes 

Censo Demográfico 2010 
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• Tenda ou barraca - abrigo feito de lona, náilon ou 

materiais similares de construção leve e facilmente 

removível; 

• Dentro do estabelecimento - espaço não destinado a 

moradia ou simplesmente uma acomodação (cama ou 

colchão) dentro de um  estabelecimento; e  

• Outro (vagão, trailer, gruta, cocheira, prédio em 

construção, paiol, etc.)  

 

Qualquer dependência que não tenha finalidade 

exclusiva de moradia,  mas que esteja servindo como 

tal. 

•  asilos, orfanatos, conventos e similares; 

•  hotéis, motéis, campings, pensões e similares; 

•  alojamento de trabalhadores ou estudantes, repúblicas de estudantes  

(instituição);  

•  penitenciária, presídio ou casa de detenção; e 

•  outros  (quartéis,  postos  militares,  hospitais  e  clínicas  –  com  

internação), etc. 

Censo Demográfico 2010 
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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Objetivo: atualizar anualmente as informações levantadas 
pelo Censo Demográfico ao nível do país, unidades da 
Federação e principais regiões metropolitanas 
constituindo-se em um levantamento fundamental para 
atualizar os indicadores sociais do país e dos estados. 
 
È realizada desde 1967, com mudanças mais significativas 
nos anos 1970 (amostra),  1990 (conceitos, questionários), 
2004(zonal rural Amazonia) e agora, a partir, de 2011, 
quando passa a ser mensal, com divulgação trimestral. 
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Variáveis investigadas pela PNAD 
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Variáveis investigadas pela PNAD 
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Variáveis investigadas pela PNAD 
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Variáveis investigadas pela PNAD 
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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 



ENAP

Nova PNAD + 700 mil dom/ano em 

+ 3 mil municípios 
PNAD  150 mil dom, em 

850 municípios 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios  

Novo modelo SIPD 
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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Novo modelo - SIPD 
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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Indicadores  por Grandes 

Regiões  com análise 



ENAP

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Informações tabuladas 

para o Brasil sem análise 
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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 



ENAP

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Ano 2009 
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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Dado os baixos percentuais de 

pessoas com o ensino superior 

no Maranhão e em Alagoas, 

vale a pena investir em 

instituições de ensino superior 

no Rio ou no Nordeste? 
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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

1,279919 

3,418771 
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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Está estagnado o ensino médio? 
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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Queda de pessoas com 

idade de 15 a 19 anos. 

Porém, no Nordeste  incrementos de 15,91% na faixa de 14 a 15 anos e 

de 17,09% na faixa de 16 a 17 anos fazendo o ensino médio. 
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Fontes de Informação: Séries Prontas (IETS) 
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Fontes de Informação: Séries Prontas (IETS) 
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Fontes de Informação: Séries Prontas (IPEA) 
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Fontes de Informação: Séries Prontas (IPEA) 
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Fontes de Informação: Séries Prontas (IPEA) 
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Fontes de Informação: Séries Prontas (IPEA) 
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Fontes de Informação: Séries Prontas (LAESER) 
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Pesquisas no SIDRA 
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DataSus 
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DataSus 
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DataSus 
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DataSus 
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DataSus 
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DataSus 
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DataSus 
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DataSus 
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DataSus 
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DataSus 
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DataSus 
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DataSus 
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DataSus 

Idade da mãe 
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DataSus 
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DataSus 
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DataSus 
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DataSus 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério do Trabalho 
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Ministério da Educação  
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Ministério da Educação 
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Ministério da Educação 
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Ministério da Educação 
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Ministério da Educação 
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Ministério da Educação 
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Ministério da Educação 
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Ministério da Educação 
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Ministério da Educação 
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Ministério da Educação 
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Ministério da Educação 
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Ministério da Educação 
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Ministério da Educação 
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Ministério da Educação 



ENAP

Ministério da Educação 
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Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) 

 Informações municipais sobre: 

• Estrutura administrativa 

• Nível de participação e formas de controle social (conselhos municipais) 

• Instrumentos de planejamento municipal (Plano Plurianual, Plano Diretor, 

Lei de Parcelamento do solo, etc) 

• Justiça e segurança (delegacia de mulheres, juizado de pequenas 

causas, etc) 

• Cultura e lazer (bibliotecas públicas, livrarias, jornais locais, ginásios de 

esporte, etc) 

 

 Indicadores para: 

• Grau de participação e controle popular da ação pública 

• Estágio de desenvolvimento institucional do planejamento e gestão 

pública municipal 
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Quais são os indicadores necessários 
para o Diagnóstico de Políticas e 

Programas ? 
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Ciclo de Políticas Públicas 
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Estrutura de um Diagnóstico 

Análise do público-alvo a atender 

 Tendências do crescimento demográfico  

 Perspectivas de crescimento futuro da população e público 

 atendido 

 Características educacionais, habitacionais e saúde da 

 população   

 Condição de atividade da força de trabalho, ocupação e 

 rendimentos 

 Beneficiários de outros programas sociais 

 

Análise do contexto econômico regional 

 Tendências do desenvolvimento regional (indústria, 

comércio,  agropecuária) 

 Perspectivas de investimento público e privado 

 Infraestrutura viária, transporte e comunicações 

 Estrutura do emprego e ocupações mais e menos dinâmicas 
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Estrutura de um Diagnóstico 

Análise dos condicionantes ambientais  

 Identificação de áreas de Proteção e restrições   

 Passivos e agravos ambientais 

 Oportunidades de exploração do turismo e desenv. 

sustentável 

 

Análise da Capacidade de Gestão Local 

 Estrutura administrativa já instalada 

 Quantidade e Características do pessoal técnico envolvido 

ou  disponível 

 Experiência anterior na gestão de programas 

 

Análise da Participação Social 

 Comissões de Participação Popular/Social existentes 

 Histórico/Cultura de Participação 
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Estrutura de um Diagnóstico 
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Estrutura de um Diagnóstico 
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Estrutura de um Diagnóstico 
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Estrutura de um Diagnóstico 
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Estrutura de um Diagnóstico 
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Estrutura de um Diagnóstico 
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Estrutura de um Diagnóstico 
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Como escolher os indicadores ? 
 

 Propriedades e Tipologias de 
Indicadores 
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Propriedades dos Indicadores 

1. Relevância Social   

2. Validade 

3. Confiabilidade 

4. Cobertura 

5. Sensibilidade 

6. Especificidade 

7. Periodicidade na atualização 

8. Desagregabilidade 

9. Factibilidade para obtenção 

10. Comunicabilidade 

11. Replicabilidade de sua construção 

12. Historicidade 
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Propriedades dos Indicadores 
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SEADE 

Propriedades dos Indicadores 
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Propriedades dos Indicadores 
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Propriedades dos Indicadores 
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Propriedades dos Indicadores 
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Propriedades dos Indicadores 
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                                                                          Propriedades dos Indicadores 
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 Indicador simples/composto 

 Indicador descritivo/normativo 

 Indicador quantitativo/qualitativo 

 Indicador objetivo/subjetivo 

 Indicador insumo/fluxo/produto 

 Indicador esforço/resultados 

 Indicador performance/estoque 

 Indicador eficiência/eficácia/efetividade social 

 Indicador absoluto/relativo 

 

Classificação de Indicadores 
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Indicadores objetivos e subjetivos 
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Indicador-insumo 

Recurso: quantidade 

de médicos por mil 

habitantes ou gasto 

monetário per capita 

em saúde 

 

Indicador-

processo 

Uso dos 

recursos: 

Consultas ao 

mês por 

Criança até 

1 ano 

 

 

Indicador-

produto 

Resultado efetivo: 

Taxa de 

morbidade ou 

mortalidade 

infantil por causa 

específica  

 

  

 

Ciclo de formulação e avaliação 

Indicador-

impacto 

Desdobramentos 

Mais abrangentes 

Melhora do nível 

nutricional 

Melhora do 

desemprenho 

escolar 

Economia futura 

em gastos com 

saúde 

  

 

Indicadores seg. natureza processual 
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 Insumo    →      Processo   →    Resultado    →    Impacto 

 

 

 

Gasto Público 

em Programas 

de 

Transferência 

de Renda 

% 

Famílias 

cadastrada

s 

% famílias 

atendidas 

Proporção 

de 

Indigentes  

Taxa de 

evasão 

escolar 

Redução da 

desnutrição 

infantil 

Indicadores seg. natureza processual 
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Indicador 1 

 

Método de 

aglutinação 

 

  

  

  

  

  

  

 

Índice 

composto ou 

sintético 

 

Indicador 2 

 

Indicador 3 

 Índice de custo de vida 

Indice de Desenvolvimento 

Humano 

Que dimensões utilizar ? 

Como combinar ? 

Que pesos atribuir ? 

Indicadores analíticos ou sintéticos 


