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Produção de conhecimento

Um sistema de informação é o conjunto de funções que 
têm como objetivo transformar dados (matéria-prima) em 
informações que o usuário – no caso você, gestor – possa 
utilizar. Tem o papel de responder às novas necessidades 
de informação e comunicação.



Produção de conhecimento

- Política de monitoramento (Portaria nº 2.527, de 
10/10/2018).

- Indicadores:

- Pesquisas estatísticas

- Indicados pelas Secretarias





• Atendimento às necessidades de informações estratégicas para gestores;

• Adaptação conforme os parâmetros escolhidos para filtrar ou definir o 
formato e conteúdo da informação a ser mostrada;

• Recursos gráficos que permitem acompanhar o desempenho dos 
programas;

• Acesso rápido às informações dos programas e ações sociais para os 
quais se tem dados disponíveis.

Produção de conhecimento



Informações 
territorializadas Padrões de oferta de serviços e 

benefícios (tipo, volume, localização, 
qualidade, forma de acesso)

(OFERTA)

PRODUZIR, SISTEMATIZAR E ANALISAR 

Vulnerabilidade e risco de famílias e 
indivíduos 

(DEMANDA)

Produção de conhecimento



PRODUÇÃO, 
SISTEMATIZAÇÃO 

E ANÁLISE 

• Quem e quantos são os usuários?

• Quais suas características, e quais 
fatores e processos os 
vulnerabilizam?

(raça/cor, renda, trabalho, etnia ou comunidade 
tradicional, deficiência, situação de rua, condições de 
moradia, situações de violência e violação de direitos)

• Quais são suas demandas?

• Onde estão?



• Será que o CRAS 1304 Sul (Palmas/TO) atende grande 
parte das famílias cadastradas no Cadastro Único 
georreferenciadas a 2 km de raio do CRAS?

• E o CRAS Elizabeth Paranhos (Porto Velho/RO)? 

Produção de conhecimento

PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE 



9

Cruzamento MOPS x CECAD
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Cruzamento MOPS x CECAD



• Será que o CRAS 1304 Sul (Palmas/TO) atende grande 
parte das famílias cadastradas no Cadastro Único 
georreferenciadas a 2 km de raio do CRAS?

• Por que essa diferença?

• Alguma relação moradia x trabalho?
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Cruzamento MOPS x CECAD

CRAS Elizabeth 
Paranhos
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15

Cruzamento MOPS x CECAD



• E o CRAS Elizabeth Paranhos (Porto Velho/RO)? 

• Por que essa diferença?

• Também alguma relação moradia x trabalho?

• Que outras razões justificam essa diferença?



• Quantas famílias estão cadastradas no Cadastro Único?

• Quantas pessoas estão cadastradas no Cadastro Único?

• Qual a distribuição das famílias cadastradas no Cadastro Único 
por faixa de renda?

• Qual a taxa de atualização das famílias no Cadastro Único?

Produção de conhecimento

PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE 





























• Qual o perfil das pessoas / famílias cadastradas no Cadastro 
Único?

Produção de conhecimento

PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE 







• Como está a gestão local do Programa Bolsa Família e do 
Cadastro Único?

• Qual o IDG-M de Palmas/TO e seus fatores de 
condicionalidades?

Produção de conhecimento

PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE 





Manaus/AM



Produção de conhecimento

PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE 

• Houve algum pico de cadastramento de pessoas no Cadastro 
Único no primeiro semestre de 2018?

• Qual o município que apresentou a maior diferença no 
número de pessoas cadastradas de um mês para o outro? E de 
um ano para o outro?



Estudos

Cadastro de Abril/18 – Mai/18

Cadastro de Dez/16 – Dez/17



Tupirantins / TO

Janeiro/2019 Janeiro/2019



Tupirantins / TO



Estudos



Mojuí dos Campos / PA



Mojuí dos Campos / PA



Cadastro de Jan/18 – Mar/18

Cadastro de Out/17 – Dez/17

Outras análises



Cruzália / SP

Colinas / RS





Outubro/2017 Novembro/2017

Cruzália / SP



Janeiro/2018 Fevereiro/2018

Colinas / RS



Produção de conhecimento

PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE 

• Qual a distribuição de concessão, bloqueio e cancelamento na 
Região Norte?



Concessões

Cancelamentos

Bloqueios



Produção de conhecimento

PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE 

• Qual o comportamento do atendimento a usuários de drogas 
nos CREAS ao longo do tempo?

• E no CREAS, CÓD. 11721001557?



RMA/ BRASIL





RMA/ PALMAS - TO





RMA/ PALMAS/ CREAS CÓD. 11721001557





• Atuação em contextos de desastres:

• Diagnóstico da ocorrência, mediante acesso a informações;

• Subsidiar tomada de decisão em ações de prevenção de riscos sociais.

 Qual o comportamento dos atendimentos no serviço da assistência social 
de Mariana após o desastre da barragem?

Produção de conhecimento

PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE 



Volume de atendimentos dos CRAS do município de Mariana / MG

Número de 
atendimentos nos 
serviços da assistência 
social de Mariana 
dobrou nos dois 
meses após o evento.



Quantidade de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família do município de Mariana/MG

Houve um aumento 
de 15% na 
quantidade de 
beneficiários do 
Programa Bolsa 
Família.



• Atuação em contextos de desastres:

 Qual o dimensionamento de demandas sociais emergenciais localizados 
entre a barragem de Brumadinho e o lago de Três Marias (MG)?

Produção de conhecimento

PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE 



Municípios a jusante de Brumadinho /MG ao longo do rio Paraopeba 

12 municípios com 
potencial alta de 
vulnerabilidade, que 
estão localizados entre 
a barragem de 
Brumadinho e o lago de 
Três Marias (MG), com 
o georreferencimento
de cerca de 40 mil 
famílias de baixa renda 
que moram nos 
municípios situados ao 
longo do Rio 
Paraopeba.



Município de Esmeraldas/MG, distribuição das famílias do Cadastro 



Município de 
Esmeraldas/MG, 
distribuição das famílias do 
Cadastro 



Município de 
Esmeraldas/MG, 
distribuição das famílias do 
Cadastro 



Município de 
Esmeraldas/MG, 
distribuição das famílias do 
Cadastro (Bairros tratados)



Quantitativo do tratamento dado ao nome dos bairros dos 
municípios localizados entre a barragem de Brumadinho e o lago de 
Três Marias (MG)





Tecnologia utilizada



https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal/index.php?grupo=183



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

monitoramento.sagi@mds.gov.br

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

