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Uma prefeita ou um prefeito de uma cidade média acaba de assumir e logo encontra

um problema que pode definir seu mandato. O deslizamento de um morro causa o

desaparecimento de várias famílias e uma demanda urgente para a gestão municipal.

Não há cadastro dos moradores. No “olhômetro” a prefeitura organiza uma fila para

atender as pessoas que buscam o aluguel social. Não há um manual pronto para guiar

o poder público neste momento. A ausência de dados prejudica o trabalho da

assistência social e gera descontentamento entre as vítimas do acidente.

Esse relato é ficcional, mas está muito perto da realidade em alguns lugares no Brasil. A

falta de informações, sistematização, monitoramento e o improviso nas escolhas de

políticas ainda estão presentes com alguma frequência na gestão pública. As cobranças

da mídia e da sociedade para que soluções rápidas sejam implementadas muitas vezes

geram decisões imediatistas, que acabam se mostrando contraproducentes.

Cidadãos e sociedade civil devem cobrar transparência e
avaliação das políticas públicas entregues

Na verdade, esse cenário de pressão deveria alimentar um trabalho preventivo e

alicerçado em um bom planejamento, como uma bússola que indica às lideranças

públicas o caminho do método, da ciência e do bom uso dos dados e das evidências

em todo o ciclo das políticas públicas, da identificação do problema, passando pela

tomada de decisão e formulação, à implementação.

Como são escassos os estudos que utilizam critérios objetivos para estimar o real valor

de decisões passadas, governantes e gestores públicos podem ficar sem senso de

direção na hora de tomar decisão e agir de forma ineficiente em momentos de crises. E

pior: podem se perder e cair num círculo vicioso permanente.



Por outro lado, lideranças do setor público que monitoram e avaliam bem suas políticas

públicas têm mais capacidade de prever problemas e mais chances de intervir de

maneira eficaz em benefício de toda a sociedade no curto, médio e longo prazo.

Mesmo se o esforço de processos avaliativos demorar ou trouxer resultados negativos

num primeiro momento, eles têm grande poder de orientar as ações no presente e no

futuro.

Avaliar tem valor para o próprio governante e para outros que decidam seguir trilhas

semelhantes, independentemente de coloração política e ideológica. O que está em

jogo é a eficiência da política pública, uma entrega que faça diferença na vida da

população.

O programa Renda Melhor Jovem (RMJ) do governo estadual do Rio de Janeiro, por

exemplo, foi eficaz na redução da evasão escolar de estudantes das escolas públicas de

ensino médio. O resultado, no entanto, só foi conhecido porque pesquisadores da PUC-

Rio levantaram os dados para avaliá-lo. Graças aos resultados da tese de doutorado de

Vitor Pereira, de 2017, atualmente existem propostas para incorporar à estrutura do

Bolsa Família elementos similares ao RMJ. Antes disso, o programa fluminense foi

copiado pela prefeitura de Niterói, onde também obteve bom desempenho. Pode-se

dizer que a avaliação do RMJ beneficiou futuros gestores, mas sem a elaboração desse

esforço avaliativo, o acúmulo de experiência e a transferência das boas práticas de

gestão teriam sido nulos.

Mas há a questão: governantes costumam lançar mão de conhecimento científico e de

evidências que podem ser usadas como subsídios para formulação e implementação

de políticas públicas quando estão disponíveis? Na série dinamarquesa da Netflix

Borgen, a primeira-ministra Birgitte Nyborg usualmente se posiciona sobre os temas a

partir da leitura de artigos e do conhecimento de experiências em outros países. Mas e

no mundo real? Diana Moreira, pesquisadora da Universidade California-Davis, e

coautores processaram informações de mais de 2 mil cidades brasileiras para verificar

como prefeitos e prefeitas respondem à existência de estudos específicos que medem

a efetividade de desenhos de programas sociais.

De acordo com os autores, prefeitos e prefeitas valorizam evidências de avaliações de

impacto. Estão dispostos não apenas a pagar por elas, mas principalmente a ajustar



seu posicionamento a partir do aprendizado com os resultados. O estudo mostrou

ainda que apresentar evidência robusta para um prefeito ou uma prefeita aumenta a

probabilidade de implementação da política.

Essas decisões baseadas em evidências provavelmente teriam maior apoio popular. No

levantamento do Barômetro das Américas, feito em parceria entre FGV Clear, FGV

Cepesp e Universidade de Vanderbilt em 2019, estimou-se que 84% da população

adulta brasileira concorda que o governo deveria levar em consideração estudos feitos

por professores e cientistas das universidades quando escolhe uma política pública.

Problemas da ausência de evidências que ainda persistem na gestão pública brasileira

podem ser endereçados de várias formas. Existem razões de diversas ordens que

limitam o uso de evidências de forma mais ampla e institucionalizada. Aqui listamos ao

menos quatro. Primeiramente, há o desconhecimento das possibilidades e benefícios

do uso de evidências nas diversas etapas do ciclo da política ou das evidências que

estão disponíveis e poderiam ser usadas.

Em segundo lugar, há limitações relacionadas às capacidades e competências dos

gestores públicos para fazerem uso de evidência. Há ainda aquelas situações

relacionadas ao contexto que facilitam ou dificultam o uso de evidências nas decisões

de política pública, como a existência de bases de dados acessíveis ou a apresentação

das evidências de maneira amigável. Finalmente, há motivações para o (não) uso de

evidências que podem gerar receios de descontinuidade do programa, da associação

entre o sucesso da política e o sucesso do gestor, entre outras.

Para aumentar a motivação de gestores públicos ao uso de evidências, cidadãos e

sociedade civil devem cobrar transparência e monitoramento e avaliação das políticas

públicas entregues por todas as esferas governamentais. Líderes públicos que avaliam

seus programas e eventualmente os adaptam para contemplar os resultados da

avaliação, ou que tomam com responsabilidade a decisão de descontinuá-los, devem

ser reconhecidos. Nesse contexto, é muito importante fortalecer a cultura de

monitoramento e avaliação de políticas públicas. Por isso, o Instituto Mobilidade e

Desenvolvimento Social (IMDS), o FGV Clear e a Escola Nacional de Administração

Pública (Enap) se juntaram para criar o Prêmio Evidência e o Troféu IMDS - Mobilidade



Social (eventos.fgv.br/premioevidencia), iniciativas para valorizar políticas públicas

baseadas em evidência e com impacto social relevante.
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