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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicadores

Para Ferreira (2006), os indicadores são elementos de informação que buscam representar

um elemento do mundo real por meio de um valor. Os indicadores têm como princípio

fundamental o seu poder de síntese e representação.

Um indicador pode ser composto por diversas variáveis ou indicadores

Os indicadores abrangem os processos e atividades e dependem de um conjunto de

métricas

Compreender a realidade e mudanças ( recorte ) passado\presente\futuro

Intervenção da realidade ( planejamento, monitoramento e controle )

Delimitado num instante de tempo ( caso discreto )

Em movimento ( caso contínuo)

Dimensão espacial, socioeconômico, política e cultural
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Função dos Indicadores

Os indicadores servem para:  

monitorar e avaliar os resultados das ações governamentais sobre as condições de vida e bem-

estar da população, alimentando o processo decisório com informações qualificadas;

Os indicadores possibilitam conhecer verdadeiramente a situação que se deseja modificar, 

estabelecer as prioridades, escolher os beneficiados, identificar os objetivos e traduzi-los em 

metas e, assim, melhor acompanhar o andamento dos trabalhos, avaliar os processos, adotar os 

redirecionamentos necessários e verificar os resultados e os impactos obtidos; 

Localizar oportunidades e problemas; 

Estudar comportamentos e inter-relações. 
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Propriedade Desejável  dos Indicadores

Confiabilidade da informação - utilizar dados de fontes confiáveis (secundários) ou coletados

com metodologia adequada (primários). É desejável que os dados sejam rastreáveis, permitindo a

identificação de sua origem.

Comunicabilidade – focar em aspectos práticos e claros, fáceis de comunicar e que contribuam 

para envolver os interessados nos processos de monitoramento e avaliação. 

Disponibilidade e Periodicidade - para que os indicadores estejam disponíveis nas tomadas de 

decisões, escolher dados que sejam de fácil coleta e atualização, com baixo custo, atualizados 

com a mesma metodologia ao longo do tempo, permitindo a formação de bases históricas, em 

frequência compatível às necessidades de sua utilização. 

Desagregação - os indicadores devem ser capazes de atender à necessidade de

avaliar diferentes estratos sociais ou localidades, possibilitando ações específicas a

cada grupo, segundo seus padrões de comportamento

Especificidade com Sensibilidade - os indicadores não devem ser nem tão amplos,

que não orientem a decisão a ser tomada, nem tão específicos, que só os entendam

quem os formulou; devem, também, ser capazes de captar a maioria das variações

sobre o fenômeno de interesse
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Fontes de Dados

. 
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Tipos de Dados

Primários: são dados administrativos ou de pesquisa coletados diretamente do

informante. Deve-se ter o cuidado de utilizar metodologia que permita obter informações

confiáveis e atualizáveis. Ex : PMAS

Secundários: são dados coletados e disponibilizados por outras instituições. É importante

considerar a credibilidade da instituição fornecedora e conhecer a metodologia de coleta,

para compreender suas limitações e as restrições de uso. Ex : IBGE
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Cronologia de Indicadores

. 
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Exemplo de Uso de Indicadores

A partir da definição do objetivo programático de, por exemplo, melhorar a saúde da 

população, é necessário refletir e delinear quais dados traduzem o conceito abstrato “saúde”. Por 

exemplo,    Usar fonte de Dados : Datasus,  periocidade coleta : mensal, Ferramenta: Excel,  

Responsável : equipe Vigilância,  Período de Avaliação de Impactos: Trimestral

• Anos de vida da população;

• Número de nascidos vivos;

• Número de leitos na cidade;

• Número de médicos;

• Número de estabelecimentos de saúde;

• Número de internações por doença relacionadas ao saneamento básico.

Combinados na forma de taxas, proporções, índices ou mesmo em valores absolutos, esses dados se 
transformam em indicadores sociais.
No caso da saúde, teríamos os seguintes indicadores:
• Esperança de vida ao nascer;
• Taxa de mortalidade infantil;
• Número de leitos por mil habitantes;
• Número de empregos médicos por mil habitantes;
• Número de estabelecimentos de saúde por mil habitantes;
• Número de internações por doenças relacionadas ao saneamento

ambiental inadequado – DRSAI – por cem mil habitantes.
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Etapas de Construção de Indicadores
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Plano para definição de indicadores

1º Passo : Definir objetivos e Metas Pretendidas com a política, plano, programa, projeto ou

ações a serem implementados, pode-se, então, partir para o estabelecimento dos indicadores

Além de os indicadores permitirem conhecer a situação de interesse por ocasião do início 
dos trabalhos (marco zero), assim como os impactos obtidos ao final, também poderão 
monitorar o andamento das atividades, os processos e os produtos

2º Passo : O que medir ?       O que pretende alcançar

3º Passo: Por que medir?                 Objetivo: 

4º Passo   Como medir?           Metodologia

5º Passo Onde e quando coletar?

6º Passo        Como interpretar?
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Modelo de Métricas

. 
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Particularidades Territoriais

O importante é conhecer a particularidade do território

Forças: Comunidade de Bairro, Associações, Igrejas, etc
Fraquezas : Ponto de Tráfico de Drogas, problema de iluminação, etc

Necessidade de mapeamento, organização das informações

Importante sistematizar os dados: Utilizar ferramentas tecnológicas:   Excel , BD, etc
Formatos:  quantitativos e qualitativos

Usar os indicadores para o desenvolvimento do mapa de vulnerabilidades e riscos do território

É importante também o georeferenciamento do território ( sistemas informatizados; Terraview, 
Mapinfo, etc.

Obs: Identificar e mapear os elementos qualitativos: cultura, valores, expectativas da 
população,etc
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Visão Sistêmica
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Características de Indicadores

Segundo Tironi et al (1991) um indicador deve, preferencialmente, possuir as seguintes

características: a) ser de formulação simples; b) apresentar um grau satisfatório de cobertura e

de resultados gerados; c) ser calculado com dados confiáveis e facilmente obtidos; d) deve

referir-se, preferencialmente, as etapas dos processos no sentido de serem críticas aos

resultados, quanto serem interfaces de atendimento a necessidades dos usuários.

Os indicadores podem ser expressos por

 Taxas

 Proporções

 Médias

 Índices



DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Expressão dos Indicadores

Média   =    Soma da Renda de Idosos do Bairro  XXXXXX   =         90.000
Número  de idosos do Bairro XXXXXXXX                                100          900 Reais

Desvio Padrão     ex:   x1 = 800       x2 =  900        x3= 1000        Renda dos Idosos ( nº = 3)
Média  Ẋ   = 900 Reais

−100 ^2 + 0 ^2 + ( 100)^2 =   81,64   para cima ou para baixo em relação a média
3     

Variação de  =  R$  981,64    ou      R$ 818,36 

Razão 10 meninos fora da escola
100    Universo de meninos de um bairro        =  0,1 * 100 =  10%
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Expressão dos Indicadores

Proporção :  nº de pessoas com renda percapita de até 50,00             524
população do Bairro                                                              6500   = 0,081 x 

100=            8,61 %   população em extrema pobreza 

Taxa  =     nº de óbitos de crianças até 5 anos                 5                taxa = 0,005    por mil 
crianças nascidas vivas

Universo de crianças nascidas vivas           1000         

Incidência =  nº de casos de HIV             68 taxa = 0,00068            
População 100.000

68 casos  para uma população de   100.000 pessoas   

Obs. : Os dados sozinhos não dizem muita coisa, é preciso fazer correlações 
comparações com outros dados\ no tempo, etc.
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Exemplo de Correlação de Indicadores

Variável    x    =  corresponde a anos de desemprego
Variável  y    =   corresponde a anos sem estudar ou fazer alguma atualização
( universo =  3 pessoas )
X1 = 1     x2 = 2    x 3 =  3        1+2+3/3         média = 2
2-1 = 1      2-2 = 0         2-3 = -1

Y1 = 3      y2 = 5    y3 = 7 3+5+7/3         média = 5
5-3 =2     5-5 = 0     5-7 = -2

Escala de Análise de Correlação

-1   totalmente oposto
0  não tem relação nenhuma
1 Fortemente relacionado
Aqui no caso é fortemente
Relacionado o desemprego com
A falta de estudos
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Importância da Amostragem

Amostra: é a parcela da população amostral efetivamente selecionada para a realização 
do estudo, segundo um processo de seleção adequado

Vantagens da pesquisa por amostragem em relação ao censo: a) é mais barata; b) é mais 
rápida; c) é mais fácil de ser controlada por envolver operações menores

Desvantagens da pesquisa por amostragem em relação ao censo: a) o censo pode ser 
mais vantajoso quando a população é pequena e/ou as informações são de fácil 
obtenção. b) os resultados da pesquisa por amostragem carregam erro; c) se a população 
for muito heterogênea o erro pode ser muito grande (e a precisão muita baixa). Neste 
caso pode ser necessária uma amostra muito grande.
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Metadados

Metadados:  são informações que descrevem os indicadores, facilitando o 

entendimento de seu uso e viabilidade, bem como sua recuperação por outros que não 

os responsáveis inicialmente por sua construção. Compõem uma ficha técnica do 

indicador:

1. Nome
2. Definição
3. Interpretação e uso
4. Restrições de uso (se houver)
5. Fórmula de cálculo
6. Variáveis que permitem o cálculo
7. Unidades de medida
8. Desagregação e subgrupos
9. Periodicidade de cálculo
10. Responsável pela geração e divulgação dos dados que alimentam
o indicador
11. Intervalo de validade e/ou interpretação
12. Fonte das variáveis (onde e como elas são capturadas).
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Exemplo de Metadados  preenchido
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Continuidade dos Metadados
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Variáveis População Vulnerável

Principais variáveis de população vulnerável      NOB / SUAS      2005

1.Famílias com serviços de infraestrutura inadequados:
1.1.Abastecimento de água provenientes de poço ou nascente ou outra forma
1.2.Sem banheiro ou sanitário
1.3.Destino do lixo inadequado conforme legislação
1.4.Mais de 2 moradores por dormitório

2.Famílias com renda familiar per capita inferior ¼ salário mínimo:

3.Família com renda familiar per capita inferior ½ salário mínimo:

4.Família no qual há um chefe de família mulher sem cônjuge:
4.1. Com filhos menores de15anos
4.2.Ser analfabeta

5.Família no qual há uma pessoa com 16anos ou mais:
5.1.Desocupada (procurando trabalho)
5.2.Com quatro ou menos anos de estudo
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Continuidade Variáveis da População Vulnerável

6.Família na qual uma pessoa de 10 a15 anos trabalhe

7.Família na qual há uma pessoa de 4 a 14anos que não estude

8.Família com renda familiar per capita inferior a ½ salário mínimo

8.1.Com pessoa com deficiência
8.2.Com pessoa de 60 anos ou mais
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Vulnerabilidade e Risco 

Vulnerabilidade Social 

Conceito: Pessoas em situação de exclusão. 

Indicador: Número de pessoas que ganham menos de meio salário mínimo (renda familiar per capita).

Índice: IDH - Combinação entre três dimensões distintas: saúde, renda e educação. Tais dimensões 
são medidas por uma cesta de indicadores, com diferentes pesos, que medem a expectativa de vida 
ao nascer, as taxas de alfabetização e de escolarização, e o PIB per capita, calculado pela paridade do 
poder de compra. 

Sobre a relação entre vulnerabilidade e risco, Reppold et al. (2002) afirmam que, frente a situações 
adversas, o “comportamento dos sujeitos perante esses eventos depende de sua vulnerabilidade” 
(p. 10), ou seja, há uma predisposição ou mesmo resposta pouco adequada à situação. Um dos 
fatores de risco para o desenvolvimento psicológico e social é o baixo nível socioeconômico. Em 
famílias pobres, operam como fatores de alto risco, além do baixo nível socioeconômico, 2 a 
remuneração parental, baixa escolaridade, famílias numerosas e ausência de um dos pais.
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Discussão em grupo      até    5 pessoas

Cite alguns bons exemplos de indicadores  sociais  ?

De que forma os indicadores contribuem para a Política de Assistência Social 
? 

Qual o papel dos indicadores na vigilância sócio assistencial



DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Referências

Caderno de estudos curso de indicadores para diagnóstico do suas e do
Plano Brasil Sem Miséria     UFRGS \ MDS     2015

Indicadores para diagnóstico, monitoramento e avaliação de programas sociais no 
Brasil
Paulo de Martino Jannuzzi 2005

Serviço Social da Indústria. Departamento Regional do Estado do Paraná. 
Observatório Regional Base de Indicadores de Sustentabilidade.
Construção e Análise de Indicadores. / Serviço Social da Indústria. Departamento 
Regional do Estado do Paraná.
Observatório Regional Base de Indicadores de Sustentabilidade. – Curitiba: [s.n.], 
2010

Capacita Suas/PE    ASCES /UNITA   




