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Trabalhos Desenvolvidos no Âmbito da Avaliação e Análise de Políticas 

Públicas – Relatório Anual 2018 

Introdução 

O Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos – IMB, 

focado em sua missão de pensar em Goiás, se esmera na realização de trabalhos que 

possam contribuir para o planejamento e a elaboração de políticas e ações públicas no 

estado. Dentro dessa premissa, o monitoramento e a avaliação (M&A) de programas 

governamentais assume importância como fator para determinar a continuidade e a 

melhoria das políticas desenvolvidas. Nesse sentido, é necessário que se vá além de 

avaliações de programas e ações públicas específicas, implementando proposituras 

mediante análises de situações/fenômenos que precisam ser conhecidos para uma 

melhor atuação. Com isso, focando também em temas e assuntos determinados, avalia-

se toda a gama de políticas públicas envolvidas no quadro em análise. 

Assim, o M&A é encarado em sua vertente mais abrangente, na qual se 

enquadram tanto o processo de avaliação ex post, que mediria os resultados de 

programas e ações já em andamento ou finalizados, quanto os trabalhos desenvolvidos 

para diagnosticar um quadro específico da realidade e assim subsidiar o planejamento de 

ações que possam se transformar em políticas públicas de forma mais precisa. Trabalhos 

estes de natureza apriorística são fundamentais para o alcance de melhores resultados 

sem dispêndios de volumes altos de recursos, pois o poder público saberá como, onde e 

com qual intensidade atuar. 

Dito isso, é imprescindível informar que o IMB disponibiliza, em fluxo contínuo, 

uma gama de trabalhos capazes de subsidiar a tomada de decisão não só em nível 

estadual, mas também pelos agentes públicos municipais. Disponibilizam-se informações 

acerca do mercado de trabalho em análises mensais do Caged, trimestrais da Pnad 
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Contínua e anuais da Rais; da área educacional pela Pnad Contínua e Censo Escolar da 

Educação Básica; da economia na divulgação do PIB do estado e dos municípios e em 

diversas publicações que abrangem os setores da indústria, dos serviços e da 

agropecuária. Além de análises, há o Banco de Dados Estatísticos do Estado de Goiás – 

BDE que permite o acesso a inúmeros dados estatísticos com possibilidade de 

sistematização de acordo com a necessidade do usuário. Vale também informar a 

disponibilização de base cartográfica versando sobre diversos temas e possibilitando a 

visualização e localização de determinado fenômeno. 

 

 

Relatório de trabalhos (não contínuos) que versam sobre Monitoramento e Avaliação 

de Políticas Públicas 

 Informe Técnico – Agronegócio Goiano – janeiro/18: objetivou analisar temas 

relacionados à agropecuária de Goiás com foco na participação e evolução do 

emprego formal nesse setor. Sua importância reside no fato de caracterizar o 

trabalhador diretamente ligado a cadeia produtiva do agronegócio nas três 

vertentes da produção: antes da porteira, dentro da porteira e fora da porteira. 

Além disso, se justifica por ser a agropecuária a principal atividade de 35% dos 

municípios goianos; 

 Estudos do IMB – A Vulnerabilidade Social nos Municípios Goianos – janeiro/18: 

o estudo agrupa os municípios segundos as características de vulnerabilidade 

social. Este agrupamento permite um melhor direcionamento das políticas 

públicas para o combate da vulnerabilidade em Goiás, na medida em que os 

municípios são organizados de acordo com as condições comuns de carência; 

 Estudos do IMB – Determinação de fatores associados ao abandono escolar: 

uma análise do Ensino Médio Goiano – março/18 – o trabalho examina as 
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variáveis do Censo Escolar da Educação Básica da matrícula inicial e do 

rendimento ao final do ano letivo. Procura identificar, dentro de uma série de 

variáveis, quais têm efeito sobre a chance do aluno desistir dos estudos. Assim, 

fornece ao gestor público, incluindo o gestor escolar, um diagnóstico pelo qual 

pode-se elaborar ações para se prevenir o abandono escolar; 

 Informe Técnico – Imigrantes estrangeiros no mercado de trabalho formal de 

Goiás: 2014 a 2016 – maio/18: com base nas informações da Rais/MTb, este 

Informe apresentou um panorama descritivo dos trabalhadores estrangeiros em 

Goiás. O trabalho foi uma demanda do Gabinete de Gestão de Assuntos 

Internacionais da Casa Civil, que necessitava de informações sobre os estrangeiros 

no estado de Goiás para subsidiar o planejamento de ações específicas voltadas a 

esse público. Além disso, trata-se de um tema relevante diante da atual 

conjuntura internacional com deslocamentos de refugiados e de pessoas fugindo 

de condições precárias em seus países de origem; 

 Informe Técnico – Análise da fecundidade em Goiás: 2000 a 2016 – maio/18: 

teve como objetivo apresentar a dinâmica da fecundidade no território goiano, 

inclusive com exposição por município. O tema da fecundidade faz parte do 

estudo da transição demográfica que, por sua vez, se torna relevante pela 

necessidade dos gestores públicos se aterem ao fenômeno da diminuição de 

crianças e aumento de idosos, o que tem consequências sérias em diversas áreas 

como educação (diminuição de alunos), saúde e previdência (mais idosos 

sobrecarrega o sistema de saúde e o de aposentadoria); 

 Informe Técnico – Caracterização da Economia Criativa em Goiás – junho/18: 

trabalho demandado pela Superintendência de Economia Criativa e Solidária da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de 

Agricultura, Pecuária e Irrigação – SED. Tal Superintendência desejava conhecer o 

real quadro do segmento da economia criativa para, a partir disso, propor ações 
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visando o fortalecimento da área. A economia criativa representa 7% do PIB 

goiano e está presente de maneira desigual no estado. O Informe caracteriza os 

trabalhadores nos diferentes segmentos dessa parte da economia e traz também 

o espraiamento sobre o território goiano; 

 Estudos do IMB – Panorama das internações por condições sensíveis à atenção 

primária em Goiás – Julho/18: o estudo apresenta o quadro das internações em 

Goiás focando naquelas que seriam evitáveis pela atenção à saúde primária. O 

trabalho traz as informações regionalizadas de modo a permitir conhecer as 

particularidade de cada porção do estado e assim saber precisamente as ações 

necessárias em saúde básica para cada região; 

 Informe Técnico – Mortes evitáveis na infância – outubro/18: as taxas de 

mortalidade infantil – menores de um ano, e na infância – menores de 5 anos são 

importantes indicadores para acompanhar o desenvolvimento humano em uma 

localidade, seja país, estado ou município, pois indica sobre as condições de vida e 

a assistência à saúde. Assim, a redução dessas mortalidades costumam ser 

objetivos de políticas públicas dos governos; 

 Estudos do IMB – Déficit habitacional em Goiás: uma análise do CadÚnico nos 

anos de 2017 e 2018 – Novembro/18: o objetivo do trabalho foi o de mensurar o 

déficit habitacional nos municípios goianos utilizando o Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Esse indicador, além de medir 

o alcance dos programas habitacionais, fornece para o poder público subsídios 

para formulação de políticas públicas voltadas à questão da moradia. 

 Energias renováveis: análise da geração fotovoltaica no Brasil e Goiás – 

Dezembro/18: apresenta os conceitos e tipos de energias e analisa a oferta e a 

demanda energética em Goiás no tocante à energia solar fotovoltaica. O trabalho 

permite verificar o momento do estado e suas possibilidade na produção de 
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energias modernas, como a biomassa, a eólica e a energia solar na geração de 

eletricidade, melhorando os aspectos socioeconômicos e ambientais; 

 Avaliação de Eficiência das Escolas Estaduais do Estado de Goiás – janeiro/18: o 

estudo permite avaliar o nível de eficiência das escolas públicas estaduais no ano 

de 2016, em todas as etapas de ensino, utilizando-se o custo aluno mensal e o 

desempenho nas provas do SAEGO e do Enem. Avalia, portanto, a qualidade do 

gasto público direcionado às escolas e, com isso, permite visualizar alternativas 

para melhoria das despesas por comparar os estabelecimentos de ensino de 

mesma natureza; 

 Uma avaliação do Programa Jovem Cidadão – janeiro/18: o estudo avaliou o 

impacto do Programa Jovem Cidadão na empregabilidade do jovem beneficiário. 

Focou-se na inserção no mercado de trabalho formal e utilizou-se como grupo de 

controle os jovens que intencionaram entrar no Programa mas que não foram 

beneficiados; 

 Desenvolvimento e manutenção do PGE Mapas – A partir da necessidade da 

Procuradoria do Patrimônio Público e Meio Ambiente (PPMA), da Procuradoria 

Geral do Estado (PGE), de dinamizar e melhorar a análise processual por meio do 

georreferenciamento de informações, realizou-se um acordo de cooperação 

técnica entre aquele órgão e o IMB. O acordo objetivou a estruturação de um 

banco de dados georreferenciado e a elaboração de plataforma WebGis (o PGE 

Mapas), apresentando informações dos processos judiciais de usucapião e da 

associação destas a documentos e mapas históricos que apresente os imóveis 

rurais sistematizados.  

 

Além desses produtos enquadrados em publicações próprias ou como um 

produto de geoprocessamento, vale destacar a continuidade no apoio à melhoria dos 

relatórios da Ouvidoria do SUS, que em 2018 ocupou-se do relatório anual que havia sido 
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descontinuado pelo órgão; há, ainda, duas intervenções nos trabalhos da OVG no tocante 

ao Programa Restaurante Cidadão: na primeira, foram identificadas as possibilidades de 

informações para subsidiar a eleição de critérios para a instalação dos restaurantes em 

localidades específicas; e, na segunda, apresentou-se alternativas e sugestões para a 

melhoria da avaliação do programa para cada restaurante e na própria coleta e 

sistematização de manifestações de usuários na sede da OVG. 

Merece menção também a análise do processo de meritocracia no tocante ao 

perfil dos gerentes, comparando os que passaram pelo processo seletivo com aqueles de 

livre nomeação. Além disso, houve a tabulação do exame da avaliação realizada com os 

gerentes que permitiu apontamento das áreas que merecem atenção no sentido de 

capacitação dos gerentes. 


