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Casos de destaque 

Os governos estaduais e do DF estão continuamente 

colocando em prática diversas iniciativas para a superação 

dos desafios que permeiam a gestão pública. Apesar das 

diferenças de perfis das unidades federativas, existem 

desafios comuns a todos. A troca de experiências, em 

especial as exitosas, pode ajudar na evolução da gestão 

pública, pois acelera a curva de aprendizagem para a 

solução de problemas e a melhoria da qualidade de vida da 

população. 

A partir da trajetória dos indicadores contemplados no 

IDGE, foi possível identificar grandes avanços de algumas 

UFs na superação de seus desafios. Foram selecionados 

seis casos de sucesso, de acordo com os critérios: (I) 

priorização das maiores evoluções positivas dos 

indicadores na década analisada; (II) as UFs que mais 

avançaram, considerando-se em segundo lugar a posição 

alcançada no último ano; e (III) melhoria do indicador no 

último período. 

Para aprofundar o conhecimento sobre as experiências, 

foram coletadas informações com representantes dos 

governos estaduais nas áreas em questão, complementadas 

por análise documental. 

1

Ceará | IDEB EF I
Maior evolução do IDEB do EF I

O CE apresentou o maior 

crescimento no IDEB do EF I 

entre 2007 e 2017. 

Em 2007, o estado ocupava a 

16ª posição, com índice de 3,8. 

Foram implantadas várias 

iniciativas com forte articulação 

estado-municípios e mecanismos 

de incentivo, resultando em um 

IDEB de 6,2, 6ª posição em 2017. 

No ranking da rede pública, o 

estado ficou em 5º lugar (no da 

rede privada ficou nos últimos 

lugares). No CE, como nos 

demais 25 estados, a maior parte 

da rede é municipal, com 76% 

das matrículas. 

O estado teve também o maior 

avanço do IDEB do EF II. 

# UF 2007 # UF 2017

1 SP 5 1 SP 6,6

2 PR 5 2 MG 6,5

3 DF 5 3 PR 6,5

4 SC 4,9 4 SC 6,5

5 MG 4,7 5 DF 6,3

6 ES 4,6 6 CE 6,2

7 RS 4,6 7 GO 6,1

8 RJ 4,4 8 ES 6

9 MT 4,4 9 MT 5,9

10 MS 4,3 10 RO 5,8

11 GO 4,3 11 AC 5,8

12 RR 4,1 12 RJ 5,8

13 TO 4,1 13 RS 5,8

14 RO 4 14 MS 5,7

15 AC 3,8 15 TO 5,6

16 CE 3,8 16 RR 5,5

17 MA 3,7 17 AM 5,4

18 AM 3,6 18 PI 5,3

19 PE 3,6 19 PE 5,2

20 PI 3,5 20 AL 5,2

21 AP 3,4 21 PB 5,1

22 RN 3,4 22 BA 5,1

23 PB 3,4 23 RN 5

24 SE 3,4 24 SE 4,9

25 BA 3,4 25 MA 4,8

26 AL 3,3 26 PA 4,7

27 PA 3,1 27 AP 4,6

- BR 4,2 - BR 5,8

IDEB ENSINO FUNDAMENTAL I 
Rede total 

Rondônia | IDEB EF II
Maior evolução do IDEB do EF II

O 5º melhor IDEB do EF II em 

2017 foi o de RO (4,9). Em 2007, 

o estado ficava em 18º lugar, com 

índice de 3,4, tendo registrado o 

maior avanço no ranking na 

década, junto com o CE. Em 2017, 

RO também ficou em 5º lugar no

ranking da rede pública. 

O avanço do IDEB no estado foi

fruto de um trabalho focado na 

melhoria do fluxo, da qualidade e 

da gestão. Em RO, a maior parte 

das matrículas nessa etapa de

ensino se encontrava na rede 

estadual (74,3%). Em 2017, o 

estado apresentou o segundo 

maior IDEB da rede estadual do 

EF II, inferior apenas ao de GO. 

# UF 2007 # UF 2017

1 SP 4,3 1 SP 5,3

2 SC 4,3 2 GO 5,3

3 PR 4,2 3 SC 5,2

4 MG 4 4 CE 5,1

5 ES 4 5 RO 4,9

6 DF 4 6 PR 4,9

7 RS 3,9 7 MT 4,9

8 MS 3,9 8 DF 4,9

9 AC 3,8 9 MS 4,8

10 RJ 3,8 10 AC 4,7

11 MT 3,8 11 MG 4,7

12 GO 3,8 12 ES 4,7

13 RR 3,7 13 RJ 4,7

14 TO 3,7 14 TO 4,6

15 AP 3,5 15 RS 4,6

16 PI 3,5 16 AM 4,5

17 CE 3,5 17 PI 4,5

18 RO 3,4 18 PE 4,4

19 AM 3,3 19 AL 4,2

20 PA 3,3 20 RR 4,1

21 MA 3,3 21 MA 3,9

22 RN 3,1 22 PB 3,9

23 SE 3,1 23 SE 3,9

24 PB 3 24 PA 3,8

25 BA 3 25 AP 3,8

26 PE 2,9 26 RN 3,8

27 AL 2,7 27 BA 3,7

- BR 3,8 - BR 4,7

IDEB ENSINO FUNDAMENTAL II  
Rede total 

Goiás | IDEB EM
Maior avanço no Ensino Médio e 
melhor índice da rede estadual

O estado teve o maior 

crescimento do índice e a maior 

variação de posições (15 posições

na década). Em 2007, GO estava 

na 17ª posição, com 3,1 no IDEB do 

Ensino Médio.

Várias ações foram realizadas no 

estado com foco na melhoria da 

qualidade do ensino e na gestão 

escolar, resultando em um IDEB 

de 4,3, que permitiu alcançar a 2ª 

posição em 2017. 

No ranking do IDEB do Ensino 

Médio da rede estadual, GO estava

em primeiro lugar em 2017. A rede 

estadual abrangeu 81,6% das 

matrículas nesse nível de ensino.

# UF 2007 # UF 2017

1 PR 4 1 ES 4,4

2 SC 4 2 GO 4,3

3 DF 4 3 SP 4,2

4 SP 3,9 4 CE 4,1

5 MG 3,8 5 PE 4,1

6 MS 3,8 6 SC 4,1

7 RS 3,7 7 DF 4,1

8 ES 3,6 8 RO 4

9 AC 3,5 9 PR 4

10 RR 3,5 10 MG 3,9

11 CE 3,4 11 RJ 3,9

12 RO 3,2 12 AC 3,8

13 TO 3,2 13 TO 3,8

14 PB 3,2 14 MS 3,8

15 RJ 3,2 15 SE 3,7

16 MT 3,2 16 RS 3,7

17 GO 3,1 17 PI 3,6

18 MA 3 18 AM 3,5

19 PE 3 19 RR 3,5

20 BA 3 20 MA 3,5

21 AM 2,9 21 PB 3,5

22 PI 2,9 22 AL 3,5

23 RN 2,9 23 MT 3,5

24 AL 2,9 24 AP 3,2

25 SE 2,9 25 RN 3,2

26 AP 2,8 26 PA 3,1

27 PA 2,7 27 BA 3

- BR 3,5 - BR 3,8

IDEB ENSINO MÉDIO
Rede total 
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Casos de destaque 

Os governos estaduais e do DF estão continuamente 

colocando em prática diversas iniciativas para a superação

dos desafios que permeiam a gestão pública. Apesar das

diferenças de perfis das unidades federativas, existem

desafios comuns a todos. A troca de experiências, em 

especial as exitosas, pode ajudar na evolução da gestão 

pública, pois acelera a curva de aprendizagem para a 

solução de problemas e a melhoria da qualidade de vida da 

população. 

A partir da trajetória dos indicadores contemplados no 

IDGE, foi possível identificar grandes avanços de algumas

UFs na superação de seus desafios. Foram selecionados 

seis casos de sucesso, de acordo com os critérios: (I) 

priorização das maiores evoluções positivas dos 

indicadores na década analisada; (II) as UFs que mais

avançaram, considerando-se em segundo lugar a posição 

alcançada no último ano; e (III) melhoria do indicador no 

último período. 

Para aprofundar o conhecimento sobre as experiências, 

foram coletadas informações com representantes dos 

governos estaduais nas áreas em questão, complementadas 

por análise documental.

139

Ceará | IDEB EF I
Maior evolução do IDEB do EF I

O CE apresentou o maior

crescimento no IDEB do EF I 

entre 2007 e 2017. 

Em 2007, o estado ocupava a 

16ª posição, com índice de 3,8. 

Foram implantadas várias

iniciativas com forte articulação

estado-municípios e mecanismos

de incentivo, resultando em um 

IDEB de 6,2, 6ª posição em 2017. 

No ranking da rede pública, o

estado ficou em 5º lugar (no da

rede privada ficou nos últimos

lugares). No CE, como nos 

demais 25 estados, a maior parte 

da rede é municipal, com 76% 

das matrículas. 

O estado teve também o maior 

avanço do IDEB do EF II. 

# UF 2007 # UF 2017

1 SP 5 1 SP 6,6

2 PR 5 2 MG 6,5

3 DF 5 3 PR 6,5

4 SC 4,9 4 SC 6,5

5 MG 4,7 5 DF 6,3

6 ES 4,6 6 CE 6,2

7 RS 4,6 7 GO 6,1

8 RJ 4,4 8 ES 6

9 MT 4,4 9 MT 5,9

10 MS 4,3 10 RO 5,8

11 GO 4,3 11 AC 5,8

12 RR 4,1 12 RJ 5,8

13 TO 4,1 13 RS 5,8

14 RO 4 14 MS 5,7

15 AC 3,8 15 TO 5,6

16 CE 3,8 16 RR 5,5

17 MA 3,7 17 AM 5,4

18 AM 3,6 18 PI 5,3

19 PE 3,6 19 PE 5,2

20 PI 3,5 20 AL 5,2

21 AP 3,4 21 PB 5,1

22 RN 3,4 22 BA 5,1

23 PB 3,4 23 RN 5

24 SE 3,4 24 SE 4,9

25 BA 3,4 25 MA 4,8

26 AL 3,3 26 PA 4,7

27 PA 3,1 27 AP 4,6

- BR 4,2 - BR 5,8

IDEB ENSINO FUNDAMENTAL I 
Rede total 

Rondônia | IDEB EF II
Maior evolução do IDEB do EF II

O 5º melhor IDEB do EF II em 

2017 foi o de RO (4,9). Em 2007, 

o estado ficava em 18º lugar, com

índice de 3,4, tendo registrado o

maior avanço no ranking na

década, junto com o CE. Em 2017,

RO também ficou em 5º lugar no

ranking da rede pública.

O avanço do IDEB no estado foi

fruto de um trabalho focado na 

melhoria do fluxo, da qualidade e 

da gestão. Em RO, a maior parte 

das matrículas nessa etapa de

ensino se encontrava na rede 

estadual (74,3%). Em 2017, o 

estado apresentou o segundo 

maior IDEB da rede estadual do 

EF II, inferior apenas ao de GO. 

# UF 2007 # UF 2017

1 SP 4,3 1 SP 5,3

2 SC 4,3 2 GO 5,3

3 PR 4,2 3 SC 5,2

4 MG 4 4 CE 5,1

5 ES 4 5 RO 4,9

6 DF 4 6 PR 4,9

7 RS 3,9 7 MT 4,9

8 MS 3,9 8 DF 4,9

9 AC 3,8 9 MS 4,8

10 RJ 3,8 10 AC 4,7

11 MT 3,8 11 MG 4,7

12 GO 3,8 12 ES 4,7

13 RR 3,7 13 RJ 4,7

14 TO 3,7 14 TO 4,6

15 AP 3,5 15 RS 4,6

16 PI 3,5 16 AM 4,5

17 CE 3,5 17 PI 4,5

18 RO 3,4 18 PE 4,4

19 AM 3,3 19 AL 4,2

20 PA 3,3 20 RR 4,1

21 MA 3,3 21 MA 3,9

22 RN 3,1 22 PB 3,9

23 SE 3,1 23 SE 3,9

24 PB 3 24 PA 3,8

25 BA 3 25 AP 3,8

26 PE 2,9 26 RN 3,8

27 AL 2,7 27 BA 3,7

- BR 3,8 - BR 4,7

IDEB ENSINO FUNDAMENTAL II  
Rede total 

Goiás | IDEB EM
Maior avanço no Ensino Médio e 
melhor índice da rede estadual

O estado teve o maior 

crescimento do índice e a maior 

variação de posições (15 posições

na década). Em 2007, GO estava 

na 17ª posição, com 3,1 no IDEB do 

Ensino Médio.

Várias ações foram realizadas no 

estado com foco na melhoria da 

qualidade do ensino e na gestão 

escolar, resultando em um IDEB 

de 4,3, que permitiu alcançar a 2ª 

posição em 2017. 

No ranking do IDEB do Ensino 

Médio da rede estadual, GO estava

em primeiro lugar em 2017. A rede 

estadual abrangeu 81,6% das 

matrículas nesse nível de ensino.

# UF 2007 # UF 2017

1 PR 4 1 ES 4,4

2 SC 4 2 GO 4,3

3 DF 4 3 SP 4,2

4 SP 3,9 4 CE 4,1

5 MG 3,8 5 PE 4,1

6 MS 3,8 6 SC 4,1

7 RS 3,7 7 DF 4,1

8 ES 3,6 8 RO 4

9 AC 3,5 9 PR 4

10 RR 3,5 10 MG 3,9

11 CE 3,4 11 RJ 3,9

12 RO 3,2 12 AC 3,8

13 TO 3,2 13 TO 3,8

14 PB 3,2 14 MS 3,8

15 RJ 3,2 15 SE 3,7

16 MT 3,2 16 RS 3,7

17 GO 3,1 17 PI 3,6

18 MA 3 18 AM 3,5

19 PE 3 19 RR 3,5

20 BA 3 20 MA 3,5

21 AM 2,9 21 PB 3,5

22 PI 2,9 22 AL 3,5

23 RN 2,9 23 MT 3,5

24 AL 2,9 24 AP 3,2

25 SE 2,9 25 RN 3,2

26 AP 2,8 26 PA 3,1

27 PA 2,7 27 BA 3

- BR 3,5 - BR 3,8

IDEB ENSINO MÉDIO
Rede total 
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PRINCIPAIS APRENDIZADOS A PARTIR DAS EXPERIÊNCIAS
PESQUISADAS 

Elaboração de diagnóstico preciso do problema.

Territorialização das ações e foco em públicos 

prioritários.

Melhoria e compartilhamento de dados.

Articulação com os municípios.

Integração das ações entre as áreas de governo.

Utilização de modelos de gestão e monitoramento 

com uso intensivo de dados e foco em resultados.

Continuidade de políticas bem-sucedidas.

Envolvimento de lideranças estaduais.

3

Alagoas | Mortalidade infantil
Maior redução da mortalidade infantil

O estado de AL teve a maior 

queda do índice de mortalidade 

infantil e o maior avanço de 

posições no ranking na década 

(sete posições).

Em 2006, exibia a terceira maior 

taxa de mortalidade infantil do 

país (21,5). Com a implantação de 

várias iniciativas com foco na 

gestação e nos cuidados 

neonatais, reduziu-se esse 

número para 14,3 por mil 

nascidos vivos. Com isso, AL 

chegou à 18ª posição em 2016. 

Apesar dos avanços, ainda há 

grandes desafios no estado, pois 

a taxa continua alta e acima da 

média brasileira. 

# UF 2006 # UF 2016

1 SC 12,6 1 SC 8,8

2 DF 12,8 2 RS 10,2

3 RS 13,1 3 DF 10,3

4 SP 13,4 4 PR 10,5

5 PR 14,0 5 SP 11,1

6 RN 14,6 6 MG 11,5

7 GO 14,7 7 ES 11,7

8 RJ 15,3 8 TO 12,5

9 ES 15,4 9 PB 12,6

10 MG 16,3 10 CE 12,6

11 MT 16,7 11 RN 12,8

12 MA 17,5 12 MS 12,9

13 TO 17,8 13 GO 13,0

14 PB 18,0 14 RO 13,4

15 CE 18,1 15 RJ 13,6

16 AM 18,3 16 MT 13,8

17 PE 18,7 17 PE 13,9

18 MS 18,8 18 AL 14,3

19 RO 19,3 19 MA 15,0

20 PI 19,6 20 AC 15,2

21 PA 20,0 21 SE 15,4

22 AC 20,7 22 PA 15,7

23 RR 21,2 23 AM 16,0

24 SE 21,2 24 BA 16,0

25 AL 21,5 25 PI 16,2

26 BA 21,7 26 AP 18,3

27 AP 21,8 27 RR 18,5

- BR 16,4 BR 12,7

TAXA DE MORTALIDADE 
INFANTIL 

Espírito Santo | Taxa de 
homicídios 
Maior avanço no número de posições 
e segunda maior redução na taxa de 
homicídios

O ES teve o maior avanço de 

posições na década (16) e a 

segunda maior redução do índice 

(em SP foi maior). Em 2006, o 

estado estava na 25ª posição, com 

taxa de homicídios de 50,9 por 

100 mil habitantes. 

Com a implantação de várias 

iniciativas de focalização, 

integração e prevenção, o estado 

melhorou seus resultados e 

alcançou a 9ª posição em 2016, 

com taxa de homicídios de 32 por 

100 mil habitantes. 

O estado teve também o maior 

avanço da década, entre todas as 

unidades da federação, no ranking 

sintético de segurança. 

# UF 2006 # UF 2016

1 SC 11,2 1 SP 10,9

2 PI 13,8 2 SC 14,2

3 RN 14,9 3 PI 21,8

4 MA 15,7 4 MG 22,0

5 TO 17,2 5 MS 25,0

6 RS 18,1 6 DF 25,5

7 SP 20,4 7 PR 27,4

8 AM 21,1 8 RS 28,6

9 MG 21,4 9 ES 32,0

10 CE 21,8 10 PB 33,9

11 PB 22,8 11 MA 34,6

12 AC 23,0 12 MT 35,7

13 BA 23,7 13 AM 36,3

14 GO 26,3 14 RJ 36,4

15 RR 27,5 15 TO 37,6

16 DF 27,7 16 RO 39,3

17 PA 29,2 17 RR 39,7

18 SE 29,2 18 CE 40,6

19 MS 29,7 19 AC 44,4

20 PR 29,8 20 GO 45,3

21 MT 31,4 21 BA 46,9

22 AP 32,8 22 PE 47,3

23 RO 37,4 23 AP 48,7

24 RJ 47,5 24 PA 51,0

25 ES 50,9 25 RN 53,4

26 PE 52,6 26 AL 54,2

27 AL 53,1 27 SE 64,7

- BR 26,6 BR 30,3

TAXA DE HOMICÍDIOS

Distrito Federal | Óbitos 
no trânsito
Maior avanço no número de posições 
nos óbitos no trânsito

O DF apresentou o maior avanço 

de posições na taxa de óbitos no 

trânsito entre 2006 e 2016 (12

posições). Em 2006, ocupava a 

17ª posição, com taxa de óbitos 

no trânsito de 21,5 por 100 mil 

habitantes. 

Por meio de um trabalho 

integrado de diversos atores e 

de ações de intervenção, 

fiscalização e conscientização, o

DF reduziu a taxa de óbitos no 

trânsito para 14,6 por 100 mil 

habitantes. Dessa forma, passou 

a ocupar a 5ª posição entre as

UFs em 2016. 

# UF 2006 # UF 2016

1 BA 12,7 1 AM 11,8

2 AC 13,7 2 AP 12,5

3 AM 14,1 3 SP 13,1

4 MA 14,5 4 RJ 13,7

5 PA 15,3 5 DF 14,6

6 RN 16,0 6 AC 15,3

7 PE 17,7 7 RS 16,1

8 SP 18,1 8 BA 16,3

9 RS 18,6 9 MG 17,3

10 AL 18,8 10 RN 17,6

11 SE 18,9 11 PE 20,1

12 MG 19,4 12 PA 20,8

13 PB 19,6 13 SE 21,0

14 AP 19,8 14 ES 21,1

15 RJ 20,2 15 RR 21,2

16 CE 20,8 16 AL 21,7

17 DF 21,5 17 SC 22,1

18 PI 23,4 18 CE 23,0

19 TO 24,9 19 MS 23,8

20 GO 26,2 20 PR 24,5

21 ES 26,9 21 MA 24,6

22 RR 27,0 22 PB 25,5

23 MT 28,7 23 GO 26,7

24 PR 29,1 24 RO 27,4

25 RO 29,3 25 MT 32,1

26 MS 30,3 26 PI 32,8

27 SC 32,9 27 TO 36,4

- BR 19,9 BR 18,6

TAXA DE ÓBITOS NO TRÂNSITO 
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PRINCIPAIS APRENDIZADOS A PARTIR DAS EXPERIÊNCIAS 
PESQUISADAS 

Elaboração de diagnóstico preciso do problema.

Territorialização das ações e foco em públicos 

prioritários.

Melhoria e compartilhamento de dados.

Articulação com os municípios.

Integração das ações entre as áreas de governo.

Utilização de modelos de gestão e monitoramento 

com uso intensivo de dados e foco em resultados.

Continuidade de políticas bem-sucedidas.

Envolvimento de lideranças estaduais.
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Alagoas | Mortalidade infantil
Maior redução da mortalidade infantil

O estado de AL teve a maior 

queda do índice de mortalidade 

infantil e o maior avanço de 

posições no ranking na década 

(sete posições).

Em 2006, exibia a terceira maior 

taxa de mortalidade infantil do

país (21,5). Com a implantação de 

várias iniciativas com foco na 

gestação e nos cuidados 

neonatais, reduziu-se esse 

número para 14,3 por mil 

nascidos vivos. Com isso, AL 

chegou à 18ª posição em 2016.

Apesar dos avanços, ainda há 

grandes desafios no estado, pois 

a taxa continua alta e acima da 

média brasileira. 

# UF 2006 # UF 2016

1 SC 12,6 1 SC 8,8

2 DF 12,8 2 RS 10,2

3 RS 13,1 3 DF 10,3

4 SP 13,4 4 PR 10,5

5 PR 14,0 5 SP 11,1

6 RN 14,6 6 MG 11,5

7 GO 14,7 7 ES 11,7

8 RJ 15,3 8 TO 12,5

9 ES 15,4 9 PB 12,6

10 MG 16,3 10 CE 12,6

11 MT 16,7 11 RN 12,8

12 MA 17,5 12 MS 12,9

13 TO 17,8 13 GO 13,0

14 PB 18,0 14 RO 13,4

15 CE 18,1 15 RJ 13,6

16 AM 18,3 16 MT 13,8

17 PE 18,7 17 PE 13,9

18 MS 18,8 18 AL 14,3

19 RO 19,3 19 MA 15,0

20 PI 19,6 20 AC 15,2

21 PA 20,0 21 SE 15,4

22 AC 20,7 22 PA 15,7

23 RR 21,2 23 AM 16,0

24 SE 21,2 24 BA 16,0

25 AL 21,5 25 PI 16,2

26 BA 21,7 26 AP 18,3

27 AP 21,8 27 RR 18,5

- BR 16,4 BR 12,7

TAXA DE MORTALIDADE 
INFANTIL 

Espírito Santo | Taxa de 
homicídios 
Maior avanço no número de posições 
e segunda maior redução na taxa de 
homicídios

O ES teve o maior avanço de 

posições na década (16) e a 

segunda maior redução do índice 

(em SP foi maior). Em 2006, o 

estado estava na 25ª posição, com 

taxa de homicídios de 50,9 por 

100 mil habitantes. 

Com a implantação de várias

iniciativas de focalização, 

integração e prevenção, o estado 

melhorou seus resultados e 

alcançou a 9ª posição em 2016, 

com taxa de homicídios de 32 por 

100 mil habitantes. 

O estado teve também o maior 

avanço da década, entre todas as 

unidades da federação, no ranking 

sintético de segurança. 

# UF 2006 # UF 2016

1 SC 11,2 1 SP 10,9

2 PI 13,8 2 SC 14,2

3 RN 14,9 3 PI 21,8

4 MA 15,7 4 MG 22,0

5 TO 17,2 5 MS 25,0

6 RS 18,1 6 DF 25,5

7 SP 20,4 7 PR 27,4

8 AM 21,1 8 RS 28,6

9 MG 21,4 9 ES 32,0

10 CE 21,8 10 PB 33,9

11 PB 22,8 11 MA 34,6

12 AC 23,0 12 MT 35,7

13 BA 23,7 13 AM 36,3

14 GO 26,3 14 RJ 36,4

15 RR 27,5 15 TO 37,6

16 DF 27,7 16 RO 39,3

17 PA 29,2 17 RR 39,7

18 SE 29,2 18 CE 40,6

19 MS 29,7 19 AC 44,4

20 PR 29,8 20 GO 45,3

21 MT 31,4 21 BA 46,9

22 AP 32,8 22 PE 47,3

23 RO 37,4 23 AP 48,7

24 RJ 47,5 24 PA 51,0

25 ES 50,9 25 RN 53,4

26 PE 52,6 26 AL 54,2

27 AL 53,1 27 SE 64,7

- BR 26,6 BR 30,3

TAXA DE HOMICÍDIOS

Distrito Federal | Óbitos 
no trânsito 
Maior avanço no número de posições 
nos óbitos no trânsito

O DF apresentou o maior avanço 

de posições na taxa de óbitos no 

trânsito entre 2006 e 2016 (12 

posições). Em 2006, ocupava a 

17ª posição, com taxa de óbitos 

no trânsito de 21,5 por 100 mil 

habitantes. 

Por meio de um trabalho 

integrado de diversos atores e 

de ações de intervenção, 

fiscalização e conscientização, o 

DF reduziu a taxa de óbitos no 

trânsito para 14,6 por 100 mil 

habitantes. Dessa forma, passou 

a ocupar a 5ª posição entre as 

UFs em 2016. 

# UF 2006 # UF 2016

1 BA 12,7 1 AM 11,8

2 AC 13,7 2 AP 12,5

3 AM 14,1 3 SP 13,1

4 MA 14,5 4 RJ 13,7

5 PA 15,3 5 DF 14,6

6 RN 16,0 6 AC 15,3

7 PE 17,7 7 RS 16,1

8 SP 18,1 8 BA 16,3

9 RS 18,6 9 MG 17,3

10 AL 18,8 10 RN 17,6

11 SE 18,9 11 PE 20,1

12 MG 19,4 12 PA 20,8

13 PB 19,6 13 SE 21,0

14 AP 19,8 14 ES 21,1

15 RJ 20,2 15 RR 21,2

16 CE 20,8 16 AL 21,7

17 DF 21,5 17 SC 22,1

18 PI 23,4 18 CE 23,0

19 TO 24,9 19 MS 23,8

20 GO 26,2 20 PR 24,5

21 ES 26,9 21 MA 24,6

22 RR 27,0 22 PB 25,5

23 MT 28,7 23 GO 26,7

24 PR 29,1 24 RO 27,4

25 RO 29,3 25 MT 32,1

26 MS 30,3 26 PI 32,8

27 SC 32,9 27 TO 36,4

- BR 19,9 BR 18,6

TAXA DE ÓBITOS NO TRÂNSITO 
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Ceará: maior avanço no IDEB do Ensino 
Fundamental I na década
Articulação estado-municípios e incentivos

O CE é conhecido nacionalmente por seu trabalho na área 

de educação. Por meio de um esforço intensivo entre 

estado, municípios e escolas, o IDEB do Ensino 

Fundamental I apresentou aumento crescente na década, 

alcançando a nota 6,2 em 2017. Tal resultado colocou o 

estado na 6ª posição em relação às demais UFs. 

Em 2007, o CE estava na 16ª posição no IDEB do EF I, com 

nota 3,8. Na época, foi identificado que apenas cerca de 

30% das crianças no final do segundo ano do EF I estavam 

alfabetizadas. 

Nesse contexto, estado e municípios implementaram uma 

política conjunta com o objetivo principal de alfabetizar 

cada criança cearense na idade certa. Assim nasceu o PAIC 

– Programa de Alfabetização na Idade Certa, inspiração

para uma iniciativa do Ministério da Educação: o Pacto

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAC).

Foram desenvolvidas várias ações no estado que 

resultaram no aumento da proficiência dos alunos e do 

fluxo escolar. Entre as iniciativas, destacaram-se: 

• Monitoramento e avaliação das escolas, com definição de 

metas a serem alcançadas no curto, médio e longo prazo, e 

gestão intensiva das secretarias municipais de Educação e 

das escolas.

• Premiação das escolas municipais com os melhores

desempenhos. O prêmio, denominado Escola Nota 10, 

funciona como política indutora para que as escolas 

melhorem seus resultados e também como política apoiadora 

de escolas com resultados mais baixos.

• Incentivo financeiro aos municípios por meio da vinculação 

do repasse do ICMS aos resultados da educação.

5

Fonte: Macroplan, com base na entrevista realizada com Marcio Brito, coordenador de Cooperação com os Municípios da Secretaria de Educação do Ceará.

• Implantação de uma política pública conjunta entre

estado e municípios com foco na alfabetização de

crianças, o Programa de Alfabetização na Idade Certa

(PAIC), financiado com recursos do estado.

• Unificação e reestruturação dos currículos pedagógicos,

considerando as diferenças entre as crianças e a

consolidação do processo de alfabetização.

• Elaboração de material didático de referência para as

escolas com a participação dos professores da rede,

mais próximos do perfil e da aprendizagem alunos. Os

materiais didáticos estão em constante reconstrução em

função das necessidades das crianças.

• Formação de gestores escolares e de professores em

práticas e rotinas pedagógicas.

• Avaliação de desempenho dos alunos por meio de prova

anual unificada, a fim de balizar e consolidar os resultados

obtidos nas escolas. Avaliação realizada três vezes ao ano

para mensurar de forma micro o desempenho dos alunos.

• Desenvolvimento da leitura por parte dos alunos, a

partir de uma ação conjunta entre as secretarias de

Educação e Cultura que promove e adota nas escolas

acervos literários produzidos por autores cearenses.

• Manutenção das ações empreendidas, todas já 

consolidadas por meio de leis estaduais.

• Fortalecimento do assessoramento e do apoio aos 

municípios, pois os bons resultados nessa etapa de 

ensino têm reflexos nas etapas seguintes.

IDEB ENSINO FUNDAMENTAL I
Ceará – Rede total 

NOTA MÉDIA PADRONIZADA X 
TAXA DE APROVAÇÃO 
Ceará – Rede total

PRINCIPAIS INICIATIVAS REALIZADAS

Política pública conjunta entre estado e municípios.

Unificação e reestruturação dos currículos pedagógicos.

Elaboração de material didático de referência. 

Formação de gestores escolares e de professores.

Avaliação de desempenho dos alunos.

Desenvolvimento da leitura dos alunos.

Monitoramento e avaliação das escolas.

Premiação das escolas e incentivos financeiros aos 

municípios.

Desafios da Gestão Estadual | DGE 2018

Fonte: Macroplan com base nos dados do 

INEP.
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Ceará: maior avanço no IDEB do Ensino 
Fundamental I na década
Articulação estado-municípios e incentivos

O CE é conhecido nacionalmente por seu trabalho na área 

de educação. Por meio de um esforço intensivo entre 

estado, municípios e escolas, o IDEB do Ensino 

Fundamental I apresentou aumento crescente na década, 

alcançando a nota 6,2 em 2017. Tal resultado colocou o 

estado na 6ª posição em relação às demais UFs.

Em 2007, o CE estava na 16ª posição no IDEB do EF I, com

nota 3,8. Na época, foi identificado que apenas cerca de 

30% das crianças no final do segundo ano do EF I estavam

alfabetizadas. 

Nesse contexto, estado e municípios implementaram uma 

política conjunta com o objetivo principal de alfabetizar 

cada criança cearense na idade certa. Assim nasceu o PAIC

– Programa de Alfabetização na Idade Certa, inspiração 

para uma iniciativa do Ministério da Educação: o Pacto

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAC).

Foram desenvolvidas várias ações no estado que 

resultaram no aumento da proficiência dos alunos e do 

fluxo escolar. Entre as iniciativas, destacaram-se: 

• Monitoramento e avaliação das escolas, com definição de 

metas a serem alcançadas no curto, médio e longo prazo, e

gestão intensiva das secretarias municipais de Educação e

das escolas.

• Premiação das escolas municipais com os melhores

desempenhos. O prêmio, denominado Escola Nota 10,

funciona como política indutora para que as escolas 

melhorem seus resultados e também como política apoiadora

de escolas com resultados mais baixos.

• Incentivo financeiro aos municípios por meio da vinculação

do repasse do ICMS aos resultados da educação.

143

Fonte: Macroplan, com base na entrevista realizada com Marcio Brito, coordenador de Cooperação com os Municípios da Secretaria de Educação do Ceará.

• Implantação de uma política pública conjunta entre 

estado e municípios com foco na alfabetização de 

crianças, o Programa de Alfabetização na Idade Certa 

(PAIC), financiado com recursos do estado.

• Unificação e reestruturação dos currículos pedagógicos, 

considerando as diferenças entre as crianças e a 

consolidação do processo de alfabetização. 

• Elaboração de material didático de referência para as

escolas com a participação dos professores da rede,

mais próximos do perfil e da aprendizagem alunos. Os

materiais didáticos estão em constante reconstrução em 

função das necessidades das crianças. 

• Formação de gestores escolares e de professores em 

práticas e rotinas pedagógicas.

• Avaliação de desempenho dos alunos por meio de prova

anual unificada, a fim de balizar e consolidar os resultados 

obtidos nas escolas. Avaliação realizada três vezes ao ano 

para mensurar de forma micro o desempenho dos alunos.

• Desenvolvimento da leitura por parte dos alunos, a 

partir de uma ação conjunta entre as secretarias de 

Educação e Cultura que promove e adota nas escolas 

acervos literários produzidos por autores cearenses.

• Manutenção das ações empreendidas, todas já

consolidadas por meio de leis estaduais.

• Fortalecimento do assessoramento e do apoio aos

municípios, pois os bons resultados nessa etapa de

ensino têm reflexos nas etapas seguintes.

IDEB ENSINO FUNDAMENTAL I
Ceará – Rede total 

NOTA MÉDIA PADRONIZADA X 
TAXA DE APROVAÇÃO 
Ceará – Rede total

PRINCIPAIS INICIATIVAS REALIZADAS

Política pública conjunta entre estado e municípios.

Unificação e reestruturação dos currículos pedagógicos.

Elaboração de material didático de referência. 

Formação de gestores escolares e de professores.

Avaliação de desempenho dos alunos.

Desenvolvimento da leitura dos alunos.

Monitoramento e avaliação das escolas.

Premiação das escolas e incentivos financeiros aos 

municípios.

Desafios da Gestão Estadual | DGE 2018

Fonte: Macroplan com base nos dados do 

INEP.
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Rondônia: Maior avanço no ranking do 
IDEB do Ensino Fundamental II
Fluxo, qualidade e gestão 

O 5º melhor desempenho no IDEB do Ensino Fundamental II 

em 2017, com nota 4,9, foi verificado em RO. Em 2007, RO 

tinha um IDEB do EF II de 3,4 e ocupava a 18ª posição.  

O baixo desempenho da rede em 2007 devia-se à distorção 

entre idade e ano dos alunos. Foram implementadas várias 

políticas públicas para melhorar o fluxo, a qualidade e a 

gestão da rede estadual, que equivale a 74,3% das matrículas 

nesse nível de ensino.  

Os resultados das políticas implementadas podem ser 

observados no aumento crescente da nota do IDEB, em 

especial entre 2015 e 2017, com melhorias significativas no 

desempenho e no fluxo dos alunos. Entre as iniciativas 

realizadas no estado, destacaram-se: 

• Implantação da política de correção do fluxo escolar para

ajustar a distorção idade/ano (um dos principais problemas

identificados na rede). A medida permitiu aos alunos cursar

em apenas dois anos o Ensino Fundamental II, acelerando a

aprendizagem.

• Implementação de uma política de progressão parcial 

para ajustar a idade dos alunos ao ano e combater a 

reprovação, com apoio aos alunos no aprendizado dos

componentes curriculares reprovados no ano anterior. 

• Melhoria da proficiência em Língua Portuguesa dos alunos, 

com trabalhos no contra turno através do programa Fórmula 

da Vitória, em parceria com o Instituto Ayrton Senna.

• Aumento da permanência dos alunos nas escolas para 

fortalecer o processo pedagógico e o vínculo com a escola,

com a adesão ao programa Mais Educação, do Ministério da 

Educação, a implantação do programa de educação em 

tempo integral (projeto Guaporé de Educação Integral) e 

ações em parceria com a Gerência de Esporte. 

• Fortalecimento do processo de acompanhamento

pedagógico com a implementação de um comitê gestor

de políticas públicas, por meio do qual o representante de 

cada município e os coordenadores regionais de 

educação se reúnem a cada dois meses para avaliar os

resultados e replanejar as ações. 

• Pacto entre as secretarias de Educação, as 

coordenadorias e as escolas por meio do Todos Unidos 

no Pacto pela Aprendizagem, que visa à melhoria dos 

resultados por meio de feedback e apoio contínuo às

equipes que implementam os projetos na ponta.

7

Fonte: Macroplan com base nos dados do INEP.Fonte: Macroplan, com base na entrevista realizada com Elcilene Neves de Araújo Ribas, 

gerente de Educação Básica da Secretaria de Educação de Rondônia. 

IDEB ENSINO FUNDAMENTAL II
Rondônia – Rede total 

NOTA MÉDIA PADRONIZADA X TAXA DE APROVAÇÃO 
Rondônia - Rede total

18º
3,4

19º
3,5

17º
3,7

15º
3,9

15º
4,2

5º
4,9

0

1

2

3

4

5

6

2007 2009 2011 2013 2015 2017

ID
E

B
 E

F
 I

I 
-

R
e
d

e
 t

o
ta

l
2007
2009

2011 2013

2015

2017

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

5,6

70,0% 75,0% 80,0% 85,0% 90,0% 95,0% 100,0%

N
o

ta
 m

é
d

ia
 p

a
d

ro
n

iz
a
d

a

Taxa de aprovação

• Dar continuidade às ações já empreendidas.

• Fortalecer as políticas de melhoria da aprendizagem

e de correção da distorção idade/ano.

• Fortalecer o combate à evasão e à repetência.

• Melhorar o Ensino Médio.

Desafios para a próxima gestão 

Desafios da Gestão Estadual | DGE 2018

PRINCIPAIS INICIATIVAS REALIZADAS

Correção do fluxo escolar.

Política de progressão parcial.

Foco na melhoria da proficiência dos alunos.

Implantação da educação em tempo integral. 

Fortalecimento do processo de 

acompanhamento pedagógico.

Gestão com foco em resultados. 

146
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Rondônia: Maior avanço no ranking do
IDEB do Ensino Fundamental II
Fluxo, qualidade e gestão 

O 5º melhor desempenho no IDEB do Ensino Fundamental II 

em 2017, com nota 4,9, foi verificado em RO. Em 2007, RO 

tinha um IDEB do EF II de 3,4 e ocupava a 18ª posição.

O baixo desempenho da rede em 2007 devia-se à distorção 

entre idade e ano dos alunos. Foram implementadas várias

políticas públicas para melhorar o fluxo, a qualidade e a 

gestão da rede estadual, que equivale a 74,3% das matrículas 

nesse nível de ensino.

Os resultados das políticas implementadas podem ser 

observados no aumento crescente da nota do IDEB, em 

especial entre 2015 e 2017, com melhorias significativas no 

desempenho e no fluxo dos alunos. Entre as iniciativas

realizadas no estado, destacaram-se: 

• Implantação da política de correção do fluxo escolar para 

ajustar a distorção idade/ano (um dos principais problemas 

identificados na rede). A medida permitiu aos alunos cursar 

em apenas dois anos o Ensino Fundamental II, acelerando a 

aprendizagem.

• Implementação de uma política de progressão parcial

para ajustar a idade dos alunos ao ano e combater a

reprovação, com apoio aos alunos no aprendizado dos

componentes curriculares reprovados no ano anterior.

• Melhoria da proficiência em Língua Portuguesa dos alunos, 

com trabalhos no contra turno através do programa Fórmula

da Vitória, em parceria com o Instituto Ayrton Senna.

• Aumento da permanência dos alunos nas escolas para

fortalecer o processo pedagógico e o vínculo com a escola,

com a adesão ao programa Mais Educação, do Ministério da

Educação, a implantação do programa de educação em

tempo integral (projeto Guaporé de Educação Integral) e

ações em parceria com a Gerência de Esporte.

• Fortalecimento do processo de acompanhamento

pedagógico com a implementação de um comitê gestor

de políticas públicas, por meio do qual o representante de

cada município e os coordenadores regionais de

educação se reúnem a cada dois meses para avaliar os

resultados e replanejar as ações.

• Pacto entre as secretarias de Educação, as

coordenadorias e as escolas por meio do Todos Unidos

no Pacto pela Aprendizagem, que visa à melhoria dos

resultados por meio de feedback e apoio contínuo às

equipes que implementam os projetos na ponta.
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Fonte: Macroplan com base nos dados do INEP.Fonte: Macroplan, com base na entrevista realizada com Elcilene Neves de Araújo Ribas, 

gerente de Educação Básica da Secretaria de Educação de Rondônia.

IDEB ENSINO FUNDAMENTAL II
Rondônia – Rede total 

NOTA MÉDIA PADRONIZADA X TAXA DE APROVAÇÃO 
Rondônia - Rede total
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• Dar continuidade às ações já empreendidas.

• Fortalecer as políticas de melhoria da aprendizagem

e de correção da distorção idade/ano.

• Fortalecer o combate à evasão e à repetência.

• Melhorar o Ensino Médio.

Desafios para a próxima gestão 

Desafios da Gestão Estadual | DGE 2018

PRINCIPAIS INICIATIVAS REALIZADAS

Correção do fluxo escolar.

Política de progressão parcial.

Foco na melhoria da proficiência dos alunos.

Implantação da educação em tempo integral. 

Fortalecimento do processo de 

acompanhamento pedagógico.

Gestão com foco em resultados. 

8
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Goiás: maior avanço no IDEB do Ensino Médio na 
década e melhor índice da rede estadual 
Qualidade do ensino e gestão escolar 

Em 2017, GO apresentou o segundo melhor desempenho 

no IDEB do Ensino Médio, com nota 4,3, considerando a 

rede total. Esse resultado se deveu, principalmente, ao 

desempenho da rede estadual (o equivalente a 81,6% das 

matrículas), que obteve a melhor nota entre as UFs.  

Tais resultados decorreram de um trabalho intenso do 

governo estadual e dos profissionais da educação para 

melhorar a gestão escolar e a qualidade do ensino. 

No início da década analisada, GO tinha uma rede 

desestruturada, em que cada região adotava um modelo 

pedagógico. Isso dificultava o apoio da Secretaria de 

Educação na estruturação do material didático, no 

monitoramento do trabalho em sala de aula e na formação 

dos professores. Nesse contexto, com IDEB de 3,1 em 2007, 

o estado ocupava a 17ª posição entre as UFs.

Com as iniciativas implementadas, GO melhorou a 

proficiência dos alunos num primeiro momento. Em 

seguida, trabalhou na melhoria do fluxo escolar e, mais

• Definição de metas para as escolas e elaboração, em 

conjunto com o tutor da escola, de um plano estruturado 

para o alcance das metas, tendo por base um diagnóstico 

que mapeie os desafios que a escola pretende superar.

• Engajamento da liderança estadual na área de educação. A 

partir da estruturação do programa Goiás Mais 

Competitivo e Inovador, o governador passou a 

acompanhar, a cada dois meses, as ações de todo o 

governo, inclusive as da Secretaria de Educação, o que 

gerou ganhos de desempenho ao longo do tempo.

• Envolvimento da rede municipal para a melhoria do 

rendimento dos alunos do EF por meio da disponibilização

às secretarias municipais de Educação da estratégia 

utilizada pelo governo estadual e do material estruturado.

9

recentemente, houve um trabalho intensivo para melhorar 

a proficiência dos alunos, com engajamento do governador 

na área de educação. Entre as iniciativas realizadas, 

destacaram-se:  

• Elaboração de um modelo de gestão educacional

estruturado, com definição de um currículo de referência

para todas as escolas estaduais.

• Implantação de um sistema estadual de avaliação anual

e censitária, que complementa a avaliação nacional

bianual, para analisar as ações implementadas na rede

com mais frequência.

• Acompanhamento do desenvolvimento dos alunos, por

meio de avaliação bimestral de habilidades e

competências, e produção de material didático

direcionado para a melhoria das habilidades necessárias.

• Formação continuada de gestores e coordenadores

pedagógicos, por meio de um coaching denominado

Tutoria Educacional, para desenvolvimento de

competências administrativas e de liderança.

Fonte: Macroplan, com base na entrevista realizada com Marcelo Jeronimo Rodrigues Araújo, superintendente de Gestão Pedagógica da Secretaria de Educação de Goiás. 

PRINCIPAIS INICIATIVAS REALIZADAS

Estruturação de um modelo de gestão educacional.

Implantação de um sistema estadual de avaliação 

anual e censitária.

Acompanhamento do desenvolvimento dos alunos.

Formação continuada de gestores e coordenadores 

pedagógicos.

Definição de metas para as escolas e plano 

estruturado para o alcance das metas.

Engajamento da liderança estadual.

Envolvimento da rede municipal.

• Continuidade do trabalho realizado.

• Reforma do Ensino Médio, com ampliação do número 

de oferta de escolas em tempo integral.

• Ampliação do número de vagas no entorno de 

Brasília e oferta do Ensino Médio noturno.

• Manutenção dos investimentos no quadro de pessoal, 

incluindo as escolas e a estrutura meio da secretaria 

de Educação.

Desafios para a próxima gestão IDEB ENSINO MÉDIO
Goiás - Rede total 

NOTA MÉDIA PADRONIZADA 
X TAXA DE APROVAÇÃO 
Goiás - Rede total
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Fonte: Macroplan com base nos dados do 
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Goiás: maior avanço no IDEB do Ensino Médio na 
década e melhor índice da rede estadual 
Qualidade do ensino e gestão escolar 

Em 2017, GO apresentou o segundo melhor desempenho 

no IDEB do Ensino Médio, com nota 4,3, considerando a

rede total. Esse resultado se deveu, principalmente, ao 

desempenho da rede estadual (o equivalente a 81,6% das 

matrículas), que obteve a melhor nota entre as UFs.

Tais resultados decorreram de um trabalho intenso do

governo estadual e dos profissionais da educação para 

melhorar a gestão escolar e a qualidade do ensino.

No início da década analisada, GO tinha uma rede 

desestruturada, em que cada região adotava um modelo 

pedagógico. Isso dificultava o apoio da Secretaria de 

Educação na estruturação do material didático, no 

monitoramento do trabalho em sala de aula e na formação 

dos professores. Nesse contexto, com IDEB de 3,1 em 2007, 

o estado ocupava a 17ª posição entre as UFs.

Com as iniciativas implementadas, GO melhorou a 

proficiência dos alunos num primeiro momento. Em

seguida, trabalhou na melhoria do fluxo escolar e, mais

• Definição de metas para as escolas e elaboração, em

conjunto com o tutor da escola, de um plano estruturado

para o alcance das metas, tendo por base um diagnóstico

que mapeie os desafios que a escola pretende superar.

• Engajamento da liderança estadual na área de educação. A

partir da estruturação do programa Goiás Mais

Competitivo e Inovador, o governador passou a

acompanhar, a cada dois meses, as ações de todo o

governo, inclusive as da Secretaria de Educação, o que

gerou ganhos de desempenho ao longo do tempo.

• Envolvimento da rede municipal para a melhoria do

rendimento dos alunos do EF por meio da disponibilização

às secretarias municipais de Educação da estratégia

utilizada pelo governo estadual e do material estruturado.
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recentemente, houve um trabalho intensivo para melhorar 

a proficiência dos alunos, com engajamento do governador 

na área de educação. Entre as iniciativas realizadas, 

destacaram-se: 

• Elaboração de um modelo de gestão educacional 

estruturado, com definição de um currículo de referência

para todas as escolas estaduais.

• Implantação de um sistema estadual de avaliação anual 

e censitária, que complementa a avaliação nacional 

bianual, para analisar as ações implementadas na rede 

com mais frequência.

• Acompanhamento do desenvolvimento dos alunos, por 

meio de avaliação bimestral de habilidades e 

competências, e produção de material didático

direcionado para a melhoria das habilidades necessárias.

• Formação continuada de gestores e coordenadores

pedagógicos, por meio de um coaching denominado

Tutoria Educacional, para desenvolvimento de 

competências administrativas e de liderança.

Fonte: Macroplan, com base na entrevista realizada com Marcelo Jeronimo Rodrigues Araújo, superintendente de Gestão Pedagógica da Secretaria de Educação de Goiás. 

PRINCIPAIS INICIATIVAS REALIZADAS

Estruturação de um modelo de gestão educacional.

Implantação de um sistema estadual de avaliação 

anual e censitária.

Acompanhamento do desenvolvimento dos alunos.

Formação continuada de gestores e coordenadores 

pedagógicos.

Definição de metas para as escolas e plano 

estruturado para o alcance das metas.

Engajamento da liderança estadual.

Envolvimento da rede municipal.

• Continuidade do trabalho realizado.

• Reforma do Ensino Médio, com ampliação do número

de oferta de escolas em tempo integral.

• Ampliação do número de vagas no entorno de

Brasília e oferta do Ensino Médio noturno.

• Manutenção dos investimentos no quadro de pessoal,

incluindo as escolas e a estrutura meio da secretaria

de Educação.

Desafios para a próxima gestão IDEB ENSINO MÉDIO
Goiás - Rede total 

NOTA MÉDIA PADRONIZADA 
X TAXA DE APROVAÇÃO  
Goiás - Rede total
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Fonte: Macroplan com base nos dados do 

INEP.
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Alagoas: maior redução da 
mortalidade infantil na década
Foco na gestação e nos cuidados neonatais

AL apresentou em 2016 uma taxa de mortalidade infantil de 

14,3 por mil nascidos vivos, ficando na 18ª posição em relação 

às demais UFs. 

Apesar de ainda exibir uma taxa de mortalidade infantil alta e 

acima da média brasileira, AL foi a UF que mais reduziu os 

óbitos infantis na década. Em 2006, a taxa era de 21,5 por mil 

nascidos vivos, terceira pior do Brasil, sendo 76% dos óbitos 

por causas evitáveis, conforme dados do DataSUS. 

Esse resultado era reflexo, principalmente, de: deficiências no 

número de leitos na UTI NEO (Unidade de Tratamento 

Intensivo Neonatal) e na UCI NEO (Unidade de Cuidados 

Intermediários Neonatal); falta de qualificação dos profissionais 

na assistência aos neonatos de risco e prematuros; aumento de 

cesarianas e redução de partos normais; ausência de 

habilitação de novos hospitais para serviços de alto risco; e 

fragilidades na rede de assistência pediátrica. 

Para superar os desafios identificados, o estado implantou 

várias iniciativas com foco na gestação e nos cuidados 

neonatais. Entre as ações realizadas, destacaram-se:

• Ampliação do número de leitos pediátricos, de Unidades 

de Tratamento Intensivo (UTI) e de Unidades de 

Cuidados Intermediários (UCI) neonatais. 

• Universalização das casas de parto e centros de parto 

normal com enfermeiros obstétricos e qualificação dos 

profissionais em reanimação neonatal.
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• Ampliação do acompanhamento pré-natal, com o

aumento da cobertura de atenção básica para as

gestantes e os recém-nascidos.

• Qualificação do pré-natal de alto risco e risco habitual.

• Implantação do mapa de vinculação da gestante ao local

do parto, eliminando a peregrinação pelas maternidades

no momento do parto.

• Qualificação dos profissionais neonatologistas (médicos

e enfermeiros).

• Estratégias de fortalecimento do aleitamento materno.

• Criação de comitê estadual de investigação de óbitos

infantis e implantação de um fórum de discussão entre

gestores municipais, gestores estaduais e serviços de

assistência materno-infantil.

• Programa de identificação e divulgação de experiências

exitosas nos municípios e nos serviços de saúde.

Fontes: Macroplan, com base na entrevista realizada com Carlos Christian Reis Teixeira, secretário estadual de Saúde de Alagoas. UNICEF (2012). Avanços e Desafios: A Redução da 
Mortalidade Infantil em Alagoas, <http://www.conselhodacrianca.al.gov.br/sala-de -imprensa/publicacoes/avancos_e_dasafios_mortalidade_alagoas.pdf>. 

• Redução da mortalidade infantil, em especial as 

mortes por causas evitáveis. 

• Continuidades das ações e dos investimentos.

• Funcionamento do Hospital da Mulher e do Hospital 

da Criança e criação de referências regionais para o

pré-natal de alto risco.

• Redução da taxa de cesáreas e aumento da taxa de 

aleitamento materno exclusivo até os seis meses.

• Melhoria da qualidade da assistência pré-natal pela 

atenção primária em saúde.

• Implementação das boas práticas obstétricas e 

neonatais em todos os locais de nascimento

(maternidades, casas de parto e centros de parto 

normal).

Desafios para a próxima gestão 

PRINCIPAIS INICIATIVAS REALIZADAS

Ampliação do acompanhamento pré-natal.

Qualificação do pré-natal de alto risco.

Qualificação dos profissionais.

Fortalecimento do aleitamento materno.

Acompanhamento dos óbitos infantis.

Identificação e divulgação de experiências exitosas.

Ampliação do número de leitos.

100% das casas e centros de parto com enfermeiros 

obstétricos.

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL – ALAGOAS
Óbitos infantis por mil nascidos vivos

Fonte: Macroplan com base nos dados do DataSUS.
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Alagoas: maior redução da 
mortalidade infantil na década
Foco na gestação e nos cuidados neonatais

AL apresentou em 2016 uma taxa de mortalidade infantil de 

14,3 por mil nascidos vivos, ficando na 18ª posição em relação 

às demais UFs.

Apesar de ainda exibir uma taxa de mortalidade infantil alta e 

acima da média brasileira, AL foi a UF que mais reduziu os

óbitos infantis na década. Em 2006, a taxa era de 21,5 por mil 

nascidos vivos, terceira pior do Brasil, sendo 76% dos óbitos 

por causas evitáveis, conforme dados do DataSUS. 

Esse resultado era reflexo, principalmente, de: deficiências no 

número de leitos na UTI NEO (Unidade de Tratamento

Intensivo Neonatal) e na UCI NEO (Unidade de Cuidados 

Intermediários Neonatal); falta de qualificação dos profissionais 

na assistência aos neonatos de risco e prematuros; aumento de 

cesarianas e redução de partos normais; ausência de 

habilitação de novos hospitais para serviços de alto risco; e 

fragilidades na rede de assistência pediátrica. 

Para superar os desafios identificados, o estado implantou 

várias iniciativas com foco na gestação e nos cuidados

neonatais. Entre as ações realizadas, destacaram-se:

• Ampliação do número de leitos pediátricos, de Unidades

de Tratamento Intensivo (UTI) e de Unidades de

Cuidados Intermediários (UCI) neonatais.

• Universalização das casas de parto e centros de parto

normal com enfermeiros obstétricos e qualificação dos

profissionais em reanimação neonatal.
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• Ampliação do acompanhamento pré-natal, com o

aumento da cobertura de atenção básica para as

gestantes e os recém-nascidos. 

• Qualificação do pré-natal de alto risco e risco habitual. 

• Implantação do mapa de vinculação da gestante ao local 

do parto, eliminando a peregrinação pelas maternidades 

no momento do parto.

• Qualificação dos profissionais neonatologistas (médicos 

e enfermeiros).

• Estratégias de fortalecimento do aleitamento materno.

• Criação de comitê estadual de investigação de óbitos

infantis e implantação de um fórum de discussão entre 

gestores municipais, gestores estaduais e serviços de 

assistência materno-infantil.

• Programa de identificação e divulgação de experiências

exitosas nos municípios e nos serviços de saúde.

Fontes: Macroplan, com base na entrevista realizada com Carlos Christian Reis Teixeira, secretário estadual de Saúde de Alagoas. UNICEF (2012). Avanços e Desafios: A Redução da 
Mortalidade Infantil em Alagoas, <http://www.conselhodacrianca.al.gov.br/sala-de -imprensa/publicacoes/avancos_e_dasafios_mortalidade_alagoas.pdf>. 

• Redução da mortalidade infantil, em especial as

mortes por causas evitáveis.

• Continuidades das ações e dos investimentos.

• Funcionamento do Hospital da Mulher e do Hospital

da Criança e criação de referências regionais para o

pré-natal de alto risco.

• Redução da taxa de cesáreas e aumento da taxa de

aleitamento materno exclusivo até os seis meses.

• Melhoria da qualidade da assistência pré-natal pela

atenção primária em saúde.

• Implementação das boas práticas obstétricas e

neonatais em todos os locais de nascimento

(maternidades, casas de parto e centros de parto

normal).

Desafios para a próxima gestão 

PRINCIPAIS INICIATIVAS REALIZADAS

Ampliação do acompanhamento pré-natal.

Qualificação do pré-natal de alto risco.

Qualificação dos profissionais.

Fortalecimento do aleitamento materno.

Acompanhamento dos óbitos infantis.

Identificação e divulgação de experiências exitosas.

Ampliação do número de leitos.

100% das casas e centros de parto com enfermeiros 

obstétricos.

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL – ALAGOAS
Óbitos infantis por mil nascidos vivos

Fonte: Macroplan com base nos dados do DataSUS.
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Espírito Santo: maior avanço no ranking da 
taxa de homicídios na década
Foco, integração e prevenção 

Conforme dados do DataSUS, o ES apresentou em 2016 

uma taxa de homicídios de 32 por 100 mil habitantes, a 9ª 

menor do Brasil. Apesar de indicar um índice elevado e 

superior à média nacional, os avanços na década foram 

significativos. 

Em 2006, com taxa de 50,9 por 100 mil habitantes, o ES 

estava na 25ª posição entre as UFs. Até 2009 os homicídios 

aumentaram no estado, chegando a uma taxa de 56,9 por 

100 mil habitantes, a 2ª pior do Brasil. 

Esses resultados eram reflexos, principalmente, da falta de: 

políticas mais específicas com foco nos problemas 

relacionados à segurança; falta de integração entre as 

polícias; e debilidades na governança da política estadual 

de segurança pública. 

A construção de uma governança incluindo atores 

relevantes em todas as áreas de governo foi fundamental 

na estratégia de segurança pública do ES, que passou a 

contar com ações preventivas voltadas para os jovens. 

Política

• Adoção de um conceito de segurança pública que vai 

além das ações policiais, incluindo ações preventivas 

(reforço escolar, escola em tempo integral, ensino 

profissionalizante de jovens) com foco nos jovens em 

áreas mais vulneráveis (Ocupação Social).

• Reestruturação da instância de coordenação da 

segurança pública. 

• Identificação dos territórios mais vulneráveis à 

criminalidade e focalização das ações de prevenção e de 

intervenção policial nesses territórios. 

• Elaboração de um diagnóstico sobre as causas da 

criminalidade e definição de indicadores de processo e de 

resultado para o monitoramento (como apreensão de 

armas, prisão de homicidas etc.).

• Sistemática de monitoramento com informações 

compartilhadas. 

• Foco na prisão de homicidas contumazes em regiões com 

maiores índices de criminalidade. 

• Criação de Regiões Integradas de Segurança Pública (RISPs) 

para a atuação das polícias em operações integradas e 

responsabilização conjunta dos gestores policiais. 

• Reforço das estruturas de polícia judiciária.

• Reestruturação do sistema prisional.

Vale ressaltar que os dados fornecidos pelo DataSUS

apresentaram convergência com os dados do Fórum Brasileiro

de Segurança Pública nos últimos anos. Os dados do fórum, 

disponíveis para 2017, apontaram para um aumento da taxa de 

homicídios no ES (37,4 por 100 mil habitantes). Tal resultado 

pode ter sido impactado pela greve da Polícia Militar, ocorrida 

no início de 2017 no estado.
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prioritária do governo do estado, o Projeto Ocupação 

Social, coordenado pela Secretaria Estadual de Direitos 

Humanos (SEDH), promove oportunidades em educação, 

empreendedorismo e renda para os jovens moradores dos 

bairros com maior concentração histórica de homicídios.

Foram implementadas várias iniciativas de focalização, 

integração e prevenção que resultaram na queda dos 

homicídios. Apesar da redução, apenas em 2013 o estado 

conseguiu sair da posição de segunda pior taxa de 

homicídios do Brasil, com redução significativa até 2016. 

Destacaram-se as seguintes iniciativas realizadas: 

• Definição do combate aos homicídios como objetivo

estratégico.

Fonte: Macroplan, com base na entrevista realizada com André Garcia, ex-Secretário 

de Estado da Segurança Pública do Espírito Santo

PRINCIPAIS INICIATIVAS REALIZADAS

Governança e atuação integrada. 

Ações de prevenção e oportunidades para os 

jovens.

Diagnóstico e territorialização das ações.

Monitoramento com informações compartilhadas. 

Reforço das estruturas da polícia judiciária.

Reestruturação do sistema prisional.

• Continuidade das ações já empreendidas, em especial a 

apreensão de armas de fogo, a reestruturação do sistema 

prisional e a integração com as demais políticas públicas 

do estado.

• Eficiência dos gastos na área de segurança pública, dado

o cenário nacional de austeridade nas contas públicas.

Desafios para a próxima gestão 

TAXA DE HOMICÍDIOS – ESPÍRITO SANTO
Por 100 mil habitantes

Fonte: Macroplan com base nos dados do DataSUS
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Espírito Santo: maior avanço no ranking da 
taxa de homicídios na década
Foco, integração e prevenção 

Conforme dados do DataSUS, o ES apresentou em 2016

uma taxa de homicídios de 32 por 100 mil habitantes, a 9ª

menor do Brasil. Apesar de indicar um índice elevado e 

superior à média nacional, os avanços na década foram

significativos. 

Em 2006, com taxa de 50,9 por 100 mil habitantes, o ES 

estava na 25ª posição entre as UFs. Até 2009 os homicídios 

aumentaram no estado, chegando a uma taxa de 56,9 por 

100 mil habitantes, a 2ª pior do Brasil.

Esses resultados eram reflexos, principalmente, da falta de:

políticas mais específicas com foco nos problemas

relacionados à segurança; falta de integração entre as 

polícias; e debilidades na governança da política estadual 

de segurança pública. 

A construção de uma governança incluindo atores

relevantes em todas as áreas de governo foi fundamental 

na estratégia de segurança pública do ES, que passou a 

contar com ações preventivas voltadas para os jovens.

Política

• Adoção de um conceito de segurança pública que vai

além das ações policiais, incluindo ações preventivas

(reforço escolar, escola em tempo integral, ensino

profissionalizante de jovens) com foco nos jovens em

áreas mais vulneráveis (Ocupação Social).

• Reestruturação da instância de coordenação da

segurança pública.

• Identificação dos territórios mais vulneráveis à

criminalidade e focalização das ações de prevenção e de

intervenção policial nesses territórios.

• Elaboração de um diagnóstico sobre as causas da

criminalidade e definição de indicadores de processo e de

resultado para o monitoramento (como apreensão de

armas, prisão de homicidas etc.).

• Sistemática de monitoramento com informações

compartilhadas.

• Foco na prisão de homicidas contumazes em regiões com

maiores índices de criminalidade.

• Criação de Regiões Integradas de Segurança Pública (RISPs)

para a atuação das polícias em operações integradas e

responsabilização conjunta dos gestores policiais.

• Reforço das estruturas de polícia judiciária.

• Reestruturação do sistema prisional.

Vale ressaltar que os dados fornecidos pelo DataSUS

apresentaram convergência com os dados do Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública nos últimos anos. Os dados do fórum, 

disponíveis para 2017, apontaram para um aumento da taxa de 

homicídios no ES (37,4 por 100 mil habitantes). Tal resultado 

pode ter sido impactado pela greve da Polícia Militar, ocorrida 

no início de 2017 no estado.
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prioritária do governo do estado, o Projeto Ocupação 

Social, coordenado pela Secretaria Estadual de Direitos 

Humanos (SEDH), promove oportunidades em educação, 

empreendedorismo e renda para os jovens moradores dos 

bairros com maior concentração histórica de homicídios.

Foram implementadas várias iniciativas de focalização,

integração e prevenção que resultaram na queda dos 

homicídios. Apesar da redução, apenas em 2013 o estado 

conseguiu sair da posição de segunda pior taxa de 

homicídios do Brasil, com redução significativa até 2016.

Destacaram-se as seguintes iniciativas realizadas: 

• Definição do combate aos homicídios como objetivo 

estratégico.

Fonte: Macroplan, com base na entrevista realizada com André Garcia, ex-Secretário 

de Estado da Segurança Pública do Espírito Santo

PRINCIPAIS INICIATIVAS REALIZADAS

Governança e atuação integrada. 

Ações de prevenção e oportunidades para os 

jovens.

Diagnóstico e territorialização das ações.

Monitoramento com informações compartilhadas. 

Reforço das estruturas da polícia judiciária.

Reestruturação do sistema prisional.

• Continuidade das ações já empreendidas, em especial a

apreensão de armas de fogo, a reestruturação do sistema

prisional e a integração com as demais políticas públicas

do estado.

• Eficiência dos gastos na área de segurança pública, dado

o cenário nacional de austeridade nas contas públicas.

Desafios para a próxima gestão 

TAXA DE HOMICÍDIOS – ESPÍRITO SANTO
Por 100 mil habitantes

Fonte: Macroplan com base nos dados do DataSUS
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Distrito Federal: maior avanço no número de 
posições nos óbitos no trânsito
Trabalho integrado, intervenção, fiscalização e educação

A UF que mais reduziu a taxa de óbitos no trânsito por 100 mil 

habitantes na década foi o DF. Em 2006 a taxa era de 21,5, 

acima da média brasileira. Mas caiu para 14,6 em 2016, ficando 

com a quinta menor taxa de óbitos no trânsito do Brasil. 

As principais causas identificadas para a alta mortalidade no 

trânsito na década passada eram as dificuldades de realizar 

fiscalizações mais específicas, problemas de alcoolemia e falta 

de habilitação de motociclistas. 

Foram implementadas várias políticas públicas em um esforço 

conjunto entre os órgãos de trânsito, as áreas de segurança e 

de saúde, além de outras do governo, para trabalhar todos os 

fatores de risco relacionados ao trânsito. As principais 

estratégias adotadas no DF foram:

• Planejamento das ações com a identificação dos problemas

e a qualificação das ações, realizado de forma integrada

com os órgãos de trânsito, saúde, segurança, bombeiros,

mobilidade e assistência social.

• Mudanças regulatórias que fortaleceram as ações das instituições e 

facilitaram a realização de uma fiscalização mais focada em problemas 

recorrentes de trânsito.

• Criação da Superintendência de Trânsito no Departamento de Estradas de 

Rodagem (DER), permitindo o acompanhamento em tempo real do

trânsito em Brasília.

• Redução da burocracia por meio de uma cooperação técnica entre as 

instituições que atuam no trânsito para fiscalização e atuação nas vias.

• Aprimoramento das estatísticas e das pesquisas em parceria com a Secretaria

de Saúde e os órgãos de segurança, como a Polícia Civil, a Polícia Militar e o 

Corpo de Bombeiros.

• Implementação da Lei Seca e intensificação da fiscalização de forma 

recorrente e diária.

• Melhoria da sinalização, obras nas vias e redução de velocidade nos pontos 

com maior ocorrência de acidentes. 

16

Fonte: Macroplan com base nas entrevistas realizadas com Silvain Fonseca, diretor-geral adjunto do DETRAN DF, e Marcio Buzar, diretor-geral do DER DF.

• Campanhas de conscientização pelo uso e respeito da

faixa de pedestre; não consumo de álcool e drogas,

inclusive em grandes eventos, onde o consumo de álcool

é maior; uso do cinto de segurança; e não utilização do

celular. Para os futuros motoristas, há simulações de

situações reais no trânsito na “Transitolândia”, escola de

trânsito em que se ensinam medidas de segurança e

responsabilidade para condutores e pedestres. E são

realizados trabalhos nas escolas, com a disponibilização

de material e capacitação de professores para a

conscientização das crianças e dos jovens quanto à

segurança no trânsito.

TAXA DE ÓBITOS NO TRÂNSITO – DISTRITO FEDERAL
Por 100 mil habitantes

Fonte: Macroplan com base nos dados do DataSUS.
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PRINCIPAIS INICIATIVAS REALIZADAS

Planejamento das ações e atuação 

integrada.

Campanhas de conscientização.

Mudanças regulatórias. 

Acompanhamento em tempo real 

do trânsito.

Redução da burocracia para 

fiscalização e atuação nas vias.

Aprimoramento das estatísticas.

Implementação da Lei Seca. 

Melhoria nas vias.

• Continuidade e fortalecimento do trabalhado realizado.

• Trânsito como questão prioritária.

• Manutenção da prioridade dos investimentos em prevenção: estatísticas, educação, fiscalização e intervenções nas vias.

• Reforço às parcerias, em especial na área da saúde, para tratar a questão da alcoolemia.

Desafios para a próxima gestão 
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Distrito Federal: maior avanço no número de
posições nos óbitos no trânsito
Trabalho integrado, intervenção, fiscalização e educação

A UF que mais reduziu a taxa de óbitos no trânsito por 100 mil 

habitantes na década foi o DF. Em 2006 a taxa era de 21,5, 

acima da média brasileira. Mas caiu para 14,6 em 2016, ficando

com a quinta menor taxa de óbitos no trânsito do Brasil.

As principais causas identificadas para a alta mortalidade no 

trânsito na década passada eram as dificuldades de realizar 

fiscalizações mais específicas, problemas de alcoolemia e falta 

de habilitação de motociclistas. 

Foram implementadas várias políticas públicas em um esforço 

conjunto entre os órgãos de trânsito, as áreas de segurança e 

de saúde, além de outras do governo, para trabalhar todos os

fatores de risco relacionados ao trânsito. As principais 

estratégias adotadas no DF foram:

• Planejamento das ações com a identificação dos problemas 

e a qualificação das ações, realizado de forma integrada 

com os órgãos de trânsito, saúde, segurança, bombeiros,

mobilidade e assistência social.

• Mudanças regulatórias que fortaleceram as ações das instituições e

facilitaram a realização de uma fiscalização mais focada em problemas

recorrentes de trânsito.

• Criação da Superintendência de Trânsito no Departamento de Estradas de

Rodagem (DER), permitindo o acompanhamento em tempo real do

trânsito em Brasília.

• Redução da burocracia por meio de uma cooperação técnica entre as

instituições que atuam no trânsito para fiscalização e atuação nas vias.

• Aprimoramento das estatísticas e das pesquisas em parceria com a Secretaria

de Saúde e os órgãos de segurança, como a Polícia Civil, a Polícia Militar e o

Corpo de Bombeiros.

• Implementação da Lei Seca e intensificação da fiscalização de forma

recorrente e diária.

• Melhoria da sinalização, obras nas vias e redução de velocidade nos pontos

com maior ocorrência de acidentes.

153

Fonte: Macroplan com base nas entrevistas realizadas com Silvain Fonseca, diretor-geral adjunto do DETRAN DF, e Marcio Buzar, diretor-geral do DER DF.

• Campanhas de conscientização pelo uso e respeito da 

faixa de pedestre; não consumo de álcool e drogas, 

inclusive em grandes eventos, onde o consumo de álcool 

é maior; uso do cinto de segurança; e não utilização do

celular. Para os futuros motoristas, há simulações de 

situações reais no trânsito na “Transitolândia”, escola de 

trânsito em que se ensinam medidas de segurança e 

responsabilidade para condutores e pedestres. E são 

realizados trabalhos nas escolas, com a disponibilização

de material e capacitação de professores para a 

conscientização das crianças e dos jovens quanto à 

segurança no trânsito.

TAXA DE ÓBITOS NO TRÂNSITO – DISTRITO FEDERAL
Por 100 mil habitantes

Fonte: Macroplan com base nos dados do DataSUS.
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PRINCIPAIS INICIATIVAS REALIZADAS

Planejamento das ações e atuação 

integrada.

Campanhas de conscientização.

Mudanças regulatórias. 

Acompanhamento em tempo real 

do trânsito.

Redução da burocracia para 

fiscalização e atuação nas vias.

Aprimoramento das estatísticas.

Implementação da Lei Seca. 

Melhoria nas vias.

• Continuidade e fortalecimento do trabalhado realizado.

• Trânsito como questão prioritária.

• Manutenção da prioridade dos investimentos em prevenção: estatísticas, educação, fiscalização e intervenções nas vias.

• Reforço às parcerias, em especial na área da saúde, para tratar a questão da alcoolemia.
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