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Contextualização: o Plano Brasil Sem Miséria

O Plano Brasil Sem Miséria (BSM) é um grande esforço das três esferas de governo para supe-

rar a pobreza no Brasil. Criado em 2011, envolve mais de uma centena de ações e programas 

no território brasileiro, estruturados em três eixos de atuação: transferência de renda, acesso 
a serviços públicos e inclusão produtiva. Trata-se de um plano para proporcionar acesso a 

direitos sociais básicos para a população mais pobre do país, residente em localidades de 

difícil acesso, nas periferias das cidades e na extensa zona rural do país. Não se trata apenas 

de garantir níveis básicos de renda para sobrevivência, mas de viabilizar o acesso a creches, 

escolas, serviços de saúde e oportunidades de inclusão produtiva, por meio da oferta de qua-

lifi cação profi ssional, acesso a microcrédito produtivo, assistência técnica rural, entre outros.

Um dos grandes desafi os do Plano no seu início era a identifi cação dos bolsões de pobreza 

para diagnóstico de potenciais benefi ciários de programas de transferência de renda ou de 

acesso a serviços. Além disso, era necessário dispor de informações sobre locais para onde 

encaminhar benefi ciários atendidos nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 

ou Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), quando eles neces-

sitassem de atenção específi ca. Para tanto, era preciso que o agente público nos CRAS ou 

CREAS dispusesse de uma lista atualizada da localização e dos serviços disponíveis em ins-

tituições de ensino, postos de saúde, hospitais, centros de tratamento de dependentes quí-

micos, centros de população de rua, restaurantes comunitários, entre outros equipamentos 

para atendimento do público-alvo da assistência social. Também era necessário disponibilizar 

informações sobre oportunidades de capacitação e empregos existentes nos municípios bra-

sileiros, seja para consulta direta do cidadão ou de profi ssionais nos CRAS e em outros postos 

de serviços. 

A necessidade de ferramentas informacionais 

Muitos dos sistemas de informações existentes na web apresentam informações agregadas 

por município, mas a demanda dos gestores era por informações sobre a localização dos 

equipamentos de serviços públicos dentro do município e sobre a localização das populações 

mais vulneráveis em nível intramunicipal.

Daí a decisão de desenvolver o Mapa da Pobreza e o Mapa de Oportunidades e de Serviços 
Públicos. Com eles, o gestor e o técnico municipal da assistência social poderiam dirigir me-

lhor as ações de suas equipes para identifi car as áreas de intervenção social. Além disso, as 

ferramentas ajudam a dar orientações para a população de baixa renda sobre o atendimento 

por diversos serviços públicos, incluindo os que proporcionam acesso a direitos e busca de 

oportunidades de inclusão produtiva. Tais ferramentas teriam, pois, um papel importante nas 

estratégias de médio e longo prazo para superação da pobreza no Brasil.
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A busca de uma solução para construção dos mapas

Partindo do conhecimento acumulado em experiências anteriores da Secretaria de Avaliação 

e Gestão da Informação (SAGI), decidiu-se atender à demanda com duas aplicações modu-

lares e integradas:

 » Identifi cação de Domicílios Vulneráveis (IDV) e 

 » Mapa de Oportunidades e de Serviços Públicos (MOPS) 

Desenvolvidas por meio de software de código aberto, essas ferramentas contam com fun-

cionalidades e características que possibilitam seu uso de forma simples, em equipamentos 

de informática padrão, encontrados nos municípios mais pobres do país. As duas aplicações 

foram construídas e lançadas em 2011, com aprimoramentos nos anos seguintes, sobretudo 

com nova carga de informações e funcionalidades. Ambas estão disponibilizadas no Portal da 

SAGI: www.mds.gov.br/sagi.

Identifi cação de Domicílios Vulneráveis (IDV): a construção dos 
mapas de pobreza

O IDV é um aplicativo que constrói mapas municipais de pobreza a partir de dados do Censo 

Demográfi co de 2010, permitindo localizar, dimensionar e caracterizar, em diferentes escalas 

(estados, municípios, setores censitários1), a população em extrema pobreza e em outras si-

tuações de vulnerabilidade. Há várias camadas de indicadores sociais disponíveis, de acordo 

com a necessidade (ações de busca ativa para o Plano Brasil Sem Miséria, para orientar servi-

ços da assistência social, ações voltadas à juventude etc). O IDV permite construir, rapidamen-

te, para todos os municípios brasileiros, uma Cartografi a de Vulnerabilidade Social, conforme 

ilustrado nas Figuras 1 e 2.  

1 O setor censitário é a menor unidade territorial, formada por área contínua, integralmente contida em área urbana ou rural, com 
dimensão adequada à operação de pesquisas e cujo conjunto esgota a totalidade do território nacional, o que permite assegurar a plena 
cobertura do país (IPEA, 2011).

Figura 1: Exemplo de consulta às informações de setor censitário
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Figura 2: Cartograma de Vulnerabilidade Social, população com rendimento per capita 
até R$ 70,00

2 O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) tem o objetivo de expandir e democratizar a oferta de 
cursos de educação profi ssional e tecnológica no Brasil.

São muitas as informações carregadas, inclusive em setores censitários dos Censos Demo-

gráfi cos 2000 e 2010, como a quantidade de pessoas com rendimento per capita de até R$ 

70,00, de domicílios sem banheiro exclusivo dos moradores, de domicílios sem energia elétri-

ca, a quantidade de responsáveis familiares analfabetos, de crianças com idade de 0 a 6 anos 

e de pessoas com mais de 65 anos. Além desse tipo de informação, o usuário pode acessar a 

taxa de desemprego, o percentual de domicílios com Bolsa Família, a mortalidade de jovens 

e idosos de baixa renda em cada área. O IDV pode ser acessado pelo link: http://aplicacoes.
mds.gov.br/sagirmps/idv/ (versão apenas em português). 

Mapa de Oportunidades e de Serviços Públicos (MOPS)

Concebido e implementado no fi nal de 2011, o MOPS é um portal que reúne e organiza in-

formações sobre oportunidades de inclusão produtiva e disponibilidade de serviços, equipa-

mentos e programas públicos em municípios, microrregiões e estados no Brasil.

O Portal tem como objetivo integrar as informações sobre os equipamentos e serviços públi-

cos disponíveis nos municípios brasileiros nas áreas de assistência social, educação, saúde e 

trabalho. Também disponibiliza informações sobre vagas de emprego, oferta dos cursos do 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)2 e oportunidades de 

inclusão produtiva nos municípios. 

No MOPS, foi adotado o procedimento de carregar dados das instituições a partir dos regis-

tros administrativos e cadastros disponibilizados pelos ministérios ou, ainda, de “robôs” que 

buscam os dados nos seus respectivos sítios eletrônicos, garantindo, assim, que as informa-

ções estejam sempre atualizadas conforme as fontes dos dados. A Figura 3 ilustra o tipo de 

informação que o usuário do MOPS pode acessar. 
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Figura 3: Equipamentos e serviços públicos disponíveis em um município 

Acesse o MOPS em  http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/FerramentasSAGI/Mops/ (versão 

apenas em português). 

A integração do IDV com o MOPS permite cruzar informações da geolocalização dos CRAS, 

CREAS, Restaurantes Populares e Unidades Privadas de Assistência Social com informações 

censitárias. Assim, é possível saber se determinada unidade está localizada em área com 

grande concentração de crianças, idosos, analfabetos etc. Para cada instituição georreferen-

ciada, podem ser criados diagnósticos socioterritoriais de 1, 2 e 5 quilômetros, com os indica-

dores computados na área de abrangência defi nida. 

Figura 4: Exemplos de indicadores computados para áreas de abrangência de um CRAS
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Uma avaliação da utilidade das ferramentas, três anos depois

A estratégia de visualização centralizada de dados de fontes diversas, como o MDS, Ministério 

da Saúde, Ministério da Justiça, Ministério da Educação, Instituto Brasileiro de Geografi a e Es-

tatística, entre outros, é uma iniciativa inédita no Brasil. Todos os componentes que integram 

as ferramentas estão disponíveis na internet. O diferencial é a sua visualização integrada em 

um mesmo ambiente.

As atividades de identifi cação da população em extrema pobreza contribuíram para que os 

gestores e técnicos registrassem 2,5 milhões de famílias com renda muito baixa nos municí-

pios brasileiros e assegurassem a elas o acesso a programas e serviços de assistência social, 

saúde e educação. 

Da mesma forma, as vagas ofertadas em cursos do Pronatec, cujas informações estão no 

MOPS, têm sido preenchidas pelo público do Plano Brasil Sem Miséria. Em 2014, o Pronatec 

esteve presente em mais de 3 mil municípios, ofertando dezenas de cursos de qualifi cação 

profi ssional com carga horária de 160 horas ou mais.

Além disso, essas ferramentas têm tido papel auxiliar no processo de decisão sobre a localiza-

ção e a construção de equipamentos públicos e alocação de equipes. Permitiram, por exem-

plo, que o Ministério do Esporte pudesse classifi car por ordem de prioridade os equipamentos 

públicos para práticas de esportes pelo Brasil, usando como critério a proximidade com os 

bolsões de pobreza e a presença de crianças e jovens. As ferramentas despertaram também 

o interesse do Ministério da Saúde, para alocação de equipes médicas pelo território nacional, 

e do Ministério das Cidades, para registro dos empreendimentos de programas habitacionais 

para famílias de baixa renda. 

Por fi m, o IDV e o MOPS têm orientado decisões críticas na operação de ações do Plano Brasil 

Sem Miséria. Técnicos e gestores municipais têm feito uso efetivo das duas aplicações. Por um 

lado, identifi cando os bolsões de concentração da população mais pobre nos municípios. E, 

por outro, prestando informações às famílias de baixa renda sobre como acessar programas 

sociais e oportunidades de inserção e mobilidade no mercado de trabalho. 
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