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A Iniciativa CLEAR  
Centros de Aprendizagem em Avaliação e Resultados

➜ A iniciativa promove o uso de evidências na tomada de decisão, 
através da promoção de práticas de Monitoramento e Avaliação (M&A)

➜ O Clear é parte da Iniciativa Global de Avaliação (GEI), uma coalizão de 
diversos doadores, coordenada pelo Banco Mundial e pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) que busca reunir parceiros 
locais e internacionais para ampliar os esforços de M&A globalmente

➜ Os centros regionais estão em instituições acadêmicas no México, Brasil, 
África do Sul, Senegal, Índia, China



Iniciativa Global de Avaliação (GEI) 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Os centros CLEAR pelo mundo
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Linhas de Atuação

DESENVOLVENDO A 
CULTURA DE TOMADA 

DE DECISÃO COM 
BASE EM EVIDÊNCIA

GERANDO 
EVIDÊNCIAS

DISSEMINANDO 
CONHECIMENTO EM 

M&A

● Manuais de M&A

● Avaliações

● Análise de dados

● Pesquisa aplicada

● Seminários de M&A

● Mesas redondas

● Síntese de evidências

● Publicações diversas

● Assistência técnica
● Diagnóstico de 

necessidades

● Sistemas de M&A

● Assessoria para 
avaliações

DESENVOLVENDO 
HABILIDADES  

EM M&A

● Cursos abertos

● Cursos customizados

● Workshops

● Mentorias



Por que monitorar e avaliar?



Uma política pública é sempre resultado de 
um processo que envolve várias escolhas! 

Objetivo: aumentar as chances da política ser desenhada 
e implementada da forma mais apropriada dentro do 
contexto existente, e atingir seus objetivos com o menor 
custo possível. 

A promoção da política pública com base em evidência é a 
prática de usar todo o conjunto de informações robustas 
existentes no processo de tomada de decisão. 



O MONITORAMENTO e AVALIAÇÃO (M&A) são ferramentas 
essenciais para o planejamento e a gestão de políticas públicas 

baseadas em evidência. 

Mas o que exatamente é o Monitoramento e a Avaliação?

E como o Monitoramento e Avaliação podem ser gerar 
evidências para auxiliar na tomada de decisões?



O que é Monitoramento?

É o acompanhamento de indicadores 
selecionados, com o objetivo de medir 
o progresso de todas as etapas de 
uma política.

Utilizado para rastrear mudanças de 
desempenho ao longo do tempo, 
identificar tendências e padrões.

O que é Avaliação?

É uma pesquisa que busca respostas 
sobre um programa ou política.

Pode responder a perguntas sobre 
desenho, implementação, resultados, 
impactos, custos...

Existem várias metodologias diferentes. 
A escolha da metodologia depende da 
pergunta que queremos responder. 



O Ciclo da Política Pública



Como gerar evidências ao longo do ciclo da política pública? 



Monitoramento e Avaliação de 
Políticas no Brasil
Seguindo o modelo do México, Chile e Reino Unido, o 
Brasil tem avançado recentemente no desenvolvimento 
de iniciativas e sistemas de monitoramento e avaliação 
que institucionaliza a avaliação de políticas dentro do 
governo. 

Iniciativas pioneiras: Governo Federal e Governo do 
Espírito Santo. 



Sistemas de M&A



Sistemas de monitoramento e avaliação (M&A): 
tomada de decisão com base em evidência

É um conjunto de normas, diretrizes e atividades para guiar a tomada de 
decisão com base em evidência. Permite a geração de informações 
valiosas através do uso ferramentas de monitoramento e avaliação para 
medir e orientar ações do governo de forma regular e sistemática ao 
longo do ciclo da política pública.



medir resultados 
produzidos pelo 

governo

aperfeiçoar políticas 
públicas, identificando o 
que funciona, o que não 

funciona e por quê

auxiliar a decisão sobre 
alocação de recursos 

orçamentários

promover transparência 
e accountability 

Objetivos dos sistemas de M&A



Tipos de sistemas de M&A

Independentes

Foco em transparência, controle 
social e prestação de contas. Envolve 

a criação de um órgão específico 
para coordená-lo.

Centralizados

Ferramenta de gerenciamento e de 
gestão orçamentária com 

coordenação conduzida por órgãos 
centrais.

Descentralizados

Foco na melhoria dos programas. M&A 
é executado pelos próprios 

departamentos responsáveis pela 
implementação/execução dos 

programas.



Panorama dos 
sistemas de M&A



Panorama internacional e nacional dos sistemas de M&A
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Brasil
Estudos de caso



BRASIL

Guias de Avaliação do Governo Federal

46 avaliações realizadas:
Ciclos 2019, 2020 e 2021

Correspondem a R$ 1,153 trilhão 
do financiamento das políticas federais

Produziram mais de 80 propostas de 
recomendações a 45 unidades do governo federal 



ESPÍRITO SANTO
Governança do sistema de  

M&A do Espírito Santo 

10 avaliações realizadas:
Ciclos 2018, 2019, 2020 e 2021

4 Guias de M&A lançados:
Monitoramento

Avaliação ex ante
Avaliação ex post

Avaliação executiva



Institucionalização de 
sistemas de M&A no Nordeste



O Brasil vem avançando recentemente na institucionalização de 
sistemas de M&A nos governos federal e subnacionais. 

Em 2021, com a Emenda Constitucional 109, a avaliação de políticas 
públicas ganha força no Brasil. Um passo importante para a 

institucionalização de monitoramento e avaliação nos governos.

O Programa Clear Nordeste é uma oportunidade de cooperação 
regional como foco em sistemas e capacidades de M&A no Nordeste do 

Brasil.

Crescente demanda dos governos por 
implementar práticas e sistemas de M&A
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