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Contexto

 Novo Governo

 Grave crise econômica

 Prioridade: geração de empregos

 Atração e destravamento da iniciativa privada para investimentos e 
parceria na prestação de serviços públicos

 Melhoria do ambiente de negócios

 Estabilidade e qualidade regulatória

 Desburocratização 

CDES
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Panorama

Fonte: STN e Bacen. Elaboração: STN.

 Pressão da sociedade por serviços melhores e Estado mais eficiente será ainda maior

 Portanto, 
Precisamos fazer melhores escolhas

Precisamos gastar melhor os recursos públicos

Novo Regime Fiscal, Nova Lógica
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Novo Regime Fiscal, Nova Lógica

 PEC do Teto (EC 95)

 Reforma da Previdência

Controle dos Gastos



Novo Regime Fiscal, Nova Lógica

Precisamos gastar melhor os recursos públicos

Precisamos fazer melhores escolhas

Precisamos ser mais eficientes

Precisamos de mais atuação da iniciativa privada (livre 
iniciativa, livre concorrência)



Melhores Escolhas, Maior Eficiência

Análise de impacto regulatório de todos os órgãos do 
governo

Avaliação de políticas públicas (ex ante e ex post)

REFORMA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
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Esforços significativos são realizados pelos 
Ministérios

Redizendo as conclusões do estudo do TCU*:

 baixa institucionalização dos sistemas de 
avaliação na administração federal direta;
 baixa capacidade de produzir informações 
sobre o desempenho e os resultados dos 
programas;
 evidências de pouca relevância para a revisão e 
garantia de efetividade dos programas;
 ações de monitoramento e avaliação são 
realizados , mas sem foco, sem acompanhamento 
de resultados e sem uma estruturação coordenada 
e planos de ação bem delimitados.

 M&A articulados e coordenados no Executivo 
federal, incentivando os demais entes;

 Diretrizes definidas para avaliações ex ante e ex
post;

 Rito bem definido para novas políticas que 
acarretem aumento de despesas;

 Inclusão de análises de impacto regulatório;
 Planos de trabalho elaborados com setoriais para 

o aprimoramento das políticas públicas;
 Organização e compartilhamento de informações;
 Integração do monitoramento e da avaliação com 

o ciclo orçamentário.

Aproximação com as experiências 
internacionais, já instituídas, em geral, 
desde a década de 90. Exemplos: UK, 
Canadá, Chile, México e Colômbia.

* Diagnóstico e Perfil de Maturidade dos Sistemas de Avaliação de Programas Governamentais da Administração Federal Direta, 2011.

Onde estamos? Onde queremos chegar?
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Sistemas de Monitoramento & Avaliação (M&A) objetivam integrar 
indicadores que perpassam todas as etapas constituintes de uma política 
pública e utilizar esse processo no ciclo orçamentário.

Etapas podem ser destacadas em: 

 diagnóstico e desenho; 

 implementação; e 

 resultados de curto, médio e longo prazos.

Exemplo estudado recentemente foi o do modelo do Reino Unido – parceria 
da STN com a Embaixada Britânica.

Na América Latina, os exemplos de destaque são Chile, Colômbia e México.

A seguir, dois exemplos para mostrar o que ainda não temos!

Benchmark internacional



 Centro de coordenação do sistema: Tesouro Britânico

 Estabelece guias de avaliação  a serem seguidos

 Green Book - avaliação prévia

Magenta book - avaliação ex post

 Recebe as avaliações dos setoriais para a consolidação 
fiscal

 Setoriais podem executar avaliações ou contratá-las

 Supervisão: National Office Audit (“TCU”)

 Parlamento acompanha as avaliações do Executivo

 Resposta setorial: necessidade de ser eficiente com o 
uso dos recursos públicos é mais importante que a 
forma pelo qual o sistema de M&A está estruturado

Reino Unido



Reino Unido

Fonte: Evaluation Strategy 2015-16.

Concepção sistêmica e integrada da avaliação 
no Executivo

Sistema de M&A monitorado pelo órgão de 
controle - NAO

Estratégias 
bianuais de 

avaliação
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Outubro ano t: 
Comissão 
interministerial 
elege cerca de 20 
programas 

Novembro/dezem
bro ano t: 
Congresso aprova  
seleção de 
programas a 
serem avaliados

Outubro ano t+1: Envio ao Congresso da 
relação dos novos programas e publicidade 
para a sociedade dos resultados dos 
programas avaliados, referentes a t

www.dipres.gob.cl

 Instituição desde 1997

 Cronograma e papéis bem definidos

 Coordenação de avaliações para a elaboração 
orçamentária 

 Entre as linhas de avaliação, tem-se a 
avaliação de impacto

 Atividade coordenada de M&A não exclui as 
atividades de M&A dos gestores das políticas

 Publicidade ampla dos resultados das 
avaliações

Chile



 Instituição do Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas Federais –
CMAP por meio de Portaria Interministerial – DOU 08/04/2016

 Objetivos:

 aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações do Poder Executivo federal para 
que alcancem melhores resultados; e

 aprimorar a alocação de recursos e melhorar a qualidade do gasto público.
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MF

CGU
Casa 
Civil

MP

• Estabelece Diretrizes
• Define áreas e programas
• Aprova planos de trabalho
• Organiza e compartilha 

informações
• Gestão dos resultados e da 

comunicação
• Integração com o processo 

decisório
Apoio: IPEA, IBGE, ENAP, ESAF

Cmap: Experiência recente do governo federal

I - análise do desenho e dos seus 
mecanismos de implementação; 
II - análise das estratégias de 
financiamento;
III - mapeamento de riscos à 

consecução das metas e objetivos;
IV - análise de eficiência, eficácia, 

impacto, equidade e sustentabilidade, 
bem como seu alinhamento às diretrizes 
expressas no Plano Plurianual;
V - avaliação da capacidade institucional 
dos órgãos e entidades para a 
implementação, o monitoramento e a 
avaliação; e 
VI - proposição de alternativas e ajustes 
no desenho e na implementação.

Políticas selecionadas para serem tratadas no Cmap



 Bolsa Família
 Cruzamento de dados cadastrais: 1,1 milhão de famílias detectadas

 CadÚnico
 Fortalecimento por meio da obrigatoriedade no cadastro para concessão, 

manutenção e revisão dos benefícios de programas sociais, e da sua 
atualização a cada 2 anos

 Benefício de Prestação Continuada
 Inscrição no CadÚnico e revisão periódica do benefício

 Auxílio-doença
 existência de 500 mil benefícios concedidos ou reativados judicialmente com 

perícia há mais de dois anos ou sem perícia médica => “intensivão” de perícias 
médicas

 Seguro-defeso e Registro Geral da Atividade Pesqueira
 cerca de 66% dos favorecidos não eram exclusivamente pescadores

 melhorias nos critérios de concessão instituídos pelo Ministério da Agricultura 

Cmap: Resultados



 Mais Médicos
 profissionais que integram o Programa não podem ser aqueles que já trabalham 

com atenção básica municipal, como Saúde da Família, pois há riscos de um 
programa prejudicar o outro

 elaboração de ferramenta para o monitoramento tempestivo das equipes
 implementação o Índice de Qualidade e Gestão para avaliar o grau de 

cumprimento das responsabilidades do gestor municipal em relação à ampliação 
da cobertura de equipes na atenção básica

 Lei Rouanet
 atraso na análise da prestações de contas de projetos culturais
 existência de possíveis conflitos de interesse entre proponentes, fornecedores e 

investidores
 concentração de recursos em regiões e segmentos e grupos de proponentes com 

interesses comuns
 Ministério da Cultura implementa, em conjunto com os órgãos de controle, um 

intenso programa de revisão e aperfeiçoamento dos controles e fiscalização

 Atuação estreita com os setoriais
 Resultados alcançados em curto prazo de existência

Cmap: Resultados



 Processo coordenado no Executivo

 Linhas de avaliação bem definidas

 Resultados fornecidos tempestivamente para serem levados 
em consideração na elaboração orçamentária

 Learning by Doing: processo gradual para que seja efetivo e 
construído com legitimidade

 Elaboração de guias
 grupo técnico do Executivo está elaborando, em parceria com 

Clear/FGV, guia de avaliação ex ante e de avaliação ex post

 Capacitações nas diferentes abordagens de avaliação, 
envolvendo as escolas de governo

Maior institucionalidade do sistema por Decreto

Lições apreendidas e propostas

Avaliações de:
 diagnóstico e desenho;
 implementação e processo;
 resultados e impacto.



Verificar e mensurar a efetividade 
e os efeitos da política sobre os 

beneficiários diretos e a 
sociedade. Ex. avaliações de 

impacto.

Monitorar e avaliar os 
processos de execução da 

política.
Ex. eficiência, indicadores 
físicos e orçamentários, 

etc.

Existe adequação entre os 
insumos/componentes e 
os resultados esperados 
da política?
Ex. Metodologia de 
Modelo Lógico.

Avaliação ex-ante
A política proposta responde a 
um problema bem definido e 
relevante? Está claro o 
objetivo da ação do Estado? O 
desenho  pode alcançar 
eficazmente este objetivo? 
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Programa de Financiamento Estudantil 
Problema – desigualdade no acesso ao Ensino 
Superior (ES)?
Focalização - quem são os grupos de renda que 
possuem habilidade mas não acessam o ES por falta 
de renda e restrição ao crédito? Indicadores e 
evidências.
Objetivo - aumentar a empregabilidade e a renda 
dos indivíduos desses grupos com o aumento da 
inserção no ES? O financiamento garante isso? 
Incentivos – há uma boa estrutura de incentivos?
...

O diagnóstico de desigualdade no acesso ao 
ES se mantem? Cursos em determinadas 
instituições ou em determinados cursos 
geram os resultados esperados de melhora da 
empregabilidade e da renda? Existe uma 
teoria que relaciona os insumos e os 
resultados?

Quantos contratos de financiamento foram 
firmados e qual o custo desses contratos? Houve 
aumento de orçamento e perda de escala? 
Avaliação da entrega do produto, identificação e 
compreensão das ineficiências.

Os resultados de aumento da inserção dos 
grupos elegíveis, da empregabilidade e da 
renda ocorreram devido ao programa de 
financiamento? Tem que gerar impacto.

Concepção integrada de M&A

Avaliação de impacto 
regulatório
Inclusão das AIRs para 
melhorar a qualidade da 
regulação no Brasil

Regulação de baixa qualidade gera
custos excessivos para as empresas, os quais são 
repassados para os consumidores, e
redução no nível de atividade econômica.



 Avaliações coordenadas pelo sistema não concorrem com as 
avaliações realizadas independentemente pelos setoriais, ao 
contrário, incentiva prática de avaliação

 gestores buscarão avaliar mais as suas políticas para detectar 
possíveis aprimoramentos antes da avaliação do sistema

 gestores buscarão melhores resultados para a negociação na 
elaboração orçamentária e na execução financeira

 Maior sistematização e análise dos dados administrativos contribui 
para a sua divulgação, o que propicia maior oferta de avaliações 
externas

 Oferta de avaliações executadas nas instituições de pesquisa poderão 
ser utilizadas na elaboração de meta-análises, evidenciando os 
resultados das políticas não avaliadas nesse sistema coordenado

Externalidades de sistema de M&A



19

 Projeto de lei que substituirá a Lei 4.320/64: aprovado pelo senado

em 07/06/2016 e encaminhado à Câmara para apreciação:

 Grupo técnico - Casa Civil, MP, MF, IPEA e CGU -> aprimoramento e
consolidação da proposta no âmbito do Executivo.

 Capítulo de Avaliação de Políticas Públicas:
 Proposta de instituir sistema de M&A de políticas públicas no âmbito do

Poder Executivo Federal, como norma geral;

 Incentivo aos entes federados para implementação de sistemas de
monitoramento e avaliação de políticas públicas, com assistência técnica
da União;

 Objetivos bem definidos:

 instituir a avaliação de propostas de criação, expansão e reformulação de
políticas públicas

 aperfeiçoar as políticas em andamento;

PLP 295 – Nova Lei de Finanças



Muito Obrigada!

Fabiana Rodopoulos
Subchefe Adjunta 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG)
Casa Civil da Presidência da República 
Palácio do Planalto, 4º andar, sala 414
70150-900 | Brasília – DF
Tel.: +55 (61) 3411-1453/1426


