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Objetivo 
 

O objetivo dessa disciplina é a de sistematizar as noções básicas e introduzir as potencialidades 

e limites da aplicação dos Indicadores nas diversas etapas do ciclo de formulação e avaliação de 

Políticas Públicas no Brasil. Ao apresentar as diferentes fontes de dados, pesquisas, relatórios 

sociais e sítios de informação estatística e indicadores procura-se oferecer aos estudantes os 

insumos básicos para elaboração de diagnósticos socioeconômicos abrangentes que subsidiam 

a proposição de programas sociais, bem como permitir a construção de sistemas de indicadores 

que viabilizem o monitoramento contínuo da ação governamental. 

 

Ementa 
 

As atividades de formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas vêm requerendo, 

em nível crescente, o uso de informações estatísticas e indicadores referidos às diferentes áreas 

de atuação governamental. Indicadores fornecem bases mais consistentes para justificar a 

demanda de recursos para um determinado projeto social a ser encaminhado a alguma instância 

de governo ou agência de fomento, para sustentar tecnicamente a relevância dos programas 

especificados nos Planos Plurianuais ou para monitorar periodicamente os efeitos da ação 

governamental. Diagnósticos socioeconômicos com escopo abrangente e com detalhamento 

geográfico adequado são insumos básicos para orientar o planejamento governamental e para 

formulação de programas públicos mais ajustados à natureza e gravidade dos problemas sociais 

vivenciados. Sistemas de Monitoramento, por sua vez, contribuem para a gestão mais eficiente 

dos programas sociais. Enfim, os indicadores socioeconômicos são a base informacional de 

Diagnósticos para Programas Sociais e Sistemas de Monitoramento. Além da aplicabilidade nas 

atividades inerentes à gestão de políticas públicas, nos últimos anos, os indicadores vêm sendo 

usados para conferir maior transparência, accountability e controle social do gasto público. Os 



órgãos de controle, como as controladorias e tribunais de contas, passaram a avaliar o 

desempenho dos programas e dos órgãos públicos com base não apenas na legalidade dos atos, 

mas nos indicadores de desempenho estabelecidos. Respondendo a essas demandas o IBGE, as 

agências e departamentos de estatísticas dos Ministérios e várias outras instituições públicas 

vêm produzindo e organizando um conjunto mais amplo de dados e indicadores sociais, 

econômicos e ambientais, disponibilizando-o em diferentes suportes e formatos como 

publicações, CD-ROMs e aplicativos de consulta na Internet. 
 
Conceitos básicos sobre Indicadores Sociais: 
 

 Introdução histórica; 
 

 Indicadores Sociais: do conceito às medidas; 
 

 Indicadores e os diagnósticos socioeconômicos; 
 

 Principais Pesquisas e Fontes de Dados e de Indicadores Sociais; 
 

 Principais produtores de dados e indicadores no Brasil; 
 

 Os Censos Demográficos; 
 

 As Pesquisas Amostrais e Institucionais do IBGE; 
 

 Registros Administrativos, Cadastros Públicos e Dados de Programas; 
 

 Introdução às fontes de dados e indicadores econômicos; 
 

 Dados e Indicadores Econômicos; 
 

 Principais boletins de conjuntura; e 
 

 Principais pesquisas econômicas do IBGE. 
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