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PANORAMA E A AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS NO GOVERNO FEDERAL 



Fonte: STN e Bacen. Elaboração: STN. 

 Pressão da sociedade por mais e melhores serviços será ainda maior 
 

  Para isso, precisamos: 
fazer melhores escolhas; 
gastar melhor os recursos públicos; 
ser mais eficientes! 
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NOVO REGIME FISCAL, NOVA LÓGICA 



Avaliação de políticas públicas (ex ante e ex post) 
 
Análise de impacto regulatório nas agências 

 
 
 

  
 

 REFORMA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Maior racionalidade no processo de subsídio à tomada 
de decisão e na condução das políticas públicas 

MELHORES ESCOLHAS, MAIOR EFICIÊNCIA 
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AVANÇAMOS DESDE 2016 

 

 Instituição do Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas Federais – 
CMAP (Portaria Interministerial, 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. 

 Publicação do Decreto nº 9.046, de 5/5/2017 sobre contratação plurianual, possível 
embrião para planejamento de médio prazo 

 

MF 

CGU Casa 
Civil 

MP 
• Estabelece Diretrizes 
• Define áreas e programas a serem 

avaliados 
• Aprova planos de trabalho 
• Organiza e compartilha 

informações 
• Integração com o processo 

decisório 
Apoio: IPEA, IBGE, ENAP, ESAF 

IPEA contribui ativamente com 
o desenvolvimento de diversas 
avaliações. Ex.:   
- Impacto do Pronatec 
- Impacto do Farmácia Popular 
- Desenho e gestão do PBF 
- Desenho e Gestão do Seguro Defeso 
- ... 

ONDE ESTAMOS? 
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 Bolsa Família 
 Cruzamento de dados cadastrais: 1,1 milhão de famílias detectadas 
 Grupo de Trabalho Interministerial: definida metodologia de cruzamento de dados 
 Novas famílias elegíveis beneficiadas – fila não andava a 2 anos e andou 

 Benefício de Prestação Continuada (BPC) 
 Decreto n° 8.805/2016 

 Obrigatoriedade da inscrição no CPF e no CadÚnico para ser elegível 
 Benefício só é mantido com atualização do cadastro a cada 2 anos 

 Portaria interministerial MPDG, MF e MDSA n° 2/2016 
 Priorização da inscrição no CadÚnico 
 Cruzamento contínuo dos dados e reavaliação médica e social, quando necessário 
 Revisão da elegibilidade ao BPC será continua 

 Seguro-defeso e Registro Geral da Atividade Pesqueira 
 Decreto nº 8.967/2017 

 necessidade de revisão continuada dos Defesos 
 cruzamento das bases de dados está sendo realizado, com a respectiva suspensão de pagamento 

CMAP – EXEMPLOS 

Agenda temática 
SUS legal, PL cruzamento de dados para concessão de benefícios, 
Piso Salarial, Abono, Farmácia Popular, SINE, 
Interoperabilidade dos dados, Lei de inovação... 
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 Diretrizes e guias de orientação definidos para avaliações ex ante e ex post; 
 Rito bem definido para novas políticas que acarretem aumento de despesas; 
 Análises de impacto regulatório; 
 Planos de trabalho elaborados com setoriais para o aprimoramento das políticas 

públicas; 
 Organização e compartilhamento de informações; 
 Integração do M&A com a gestão das finanças públicas; 
 M&A articulados e coordenados no Executivo federal, incentivando os demais 

entes. 
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Aproximação com as experiências internacionais, já instituídas, em geral, 
desde a década de 90. Principais referências: Chile e Reino Unido. 

 

MELHORES PRÁTICAS => COORDENAÇÃO DAS AVALIAÇÕES E DOS USOS DE SEUS RESULTADOS 

ONDE QUEREMOS CHEGAR? 



GUIAS DE ORIENTAÇÃO 
  MELHORES PRÁTICAS 



Reino Unido 
 
 

Centro de coordenação: Tesouro Britânico 
Estabelece guias de orientação  
Green Book - análise ex ante 
Magenta Book – avaliação ex post 
Setoriais podem executar ou contratar as 
avaliações 
Recebe as avaliações dos setoriais para a 
consolidação fiscal 
Supervisão: National Office Audit (“TCU”) 
Parlamento acompanha as avaliações do 
Executivo 

 
 

Fonte: Evaluation Strategy 2015-16. 

MELHORES PRÁTICAS 



Chile 
 
 

Centro de coordenação: Comitê interministerial 
Operacional: Diretoria de Orçamento (Dipres – MF +MP)  
Estabelece: 
Guias de orientação  
Instrucciones: Processo de evaluacion ex ante de diseño 
Evaluación Ex-post: Conceptos y Metodologías 
Linhas de avaliação ex post, com processo iniciado a partir 
de linha de avaliação rápida 
 Janela de oportunidade para envio de propostas de criação, 
reformulação e expansão de políticas públicas   

Protocolo de acordo entre 
Executivo e Legislativo 

Execução das 
avaliações 

Publicação do Informe 
de Finanças Públicas 

Agenda anual de avaliação 

MELHORES PRÁTICAS 



 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 de orientação 
 Capacitações nas diferentes abordagens de avaliação, envolvendo 

as escolas de governo 
 

Maior institucionalidade do sistema de M&A 
 Com normatização para análises ex antes e de impacto 

regulatório 
Conteúdos são semelhantes, com a distinção do foco da política de 

regulamentação da política de ação governamental direta 
 

 Subsídios para as decisões políticas 

LIÇÕES APREENDIDAS E PROPOSTAS 



PAPEL DOS GUIAS DE ORIENTAÇÃO 



 Definir e compartilhar as referências de avaliação entre os 
órgãos do governo federal 
 

 Trazer um roteiro prático a ser seguido nas avaliações 
executadas no âmbito do centro de governo 
 

 Estabelecer checklist, ou, critérios e indicadores mínimos para 
as análises ex antes 
 

 Estabelecer linha de avaliação executiva para as avaliações ex 
post, 
  respostas rápidas para o aperfeiçoamento das políticas públicas e 

para o aprofundamento das avaliações a partir de outras abordagens 
 

 Trazer exemplos práticos para aplicação das abordagens 
propostas 

O PAPEL DOS GUIAS NAS MELHORES PRÁTICAS 



INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 



 Grupo técnico constituído em ago/2016 para elaborar proposta de 
instituição do Siapre: 
 Casa Civil da Presidência da República 

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais 
 Ministério da Fazenda 

Secretaria do Tesouro Nacional 
Secretaria de Acompanhamento Econômico 
Secretaria de Política Econômica 
Secretaria da Receita Federal 

 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
Secretaria-Executiva 
Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos 
Secretaria de Orçamento Federal 

 Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União 
Secretaria Federal de Controle Interno  

 Fundação de Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
 

 

GRUPO TÉCNICO COM ÓRGÃOS DE GOVERNO 



 
 

Requisitos de análise ex ante: 
 

 I - diagnóstico do problema; 
II - identificação dos objetivos, ações e público-alvo; 
III - análise de desenho, estratégia de 
implementação e focalização; 
IV - estratégias de monitoramento e avaliação, 
incluídos os indicadores necessários e as estratégias 
de controle; 
V - adequação ao Plano Plurianual;  
VI - adequação orçamentária e financeira;  
VII - modelo de gestão e arranjo institucional; 
VIII - identificação dos instrumentos e dos 
resultados esperados da política; 
IX - identificação dos riscos e das ações para mitigá-
los; 
X - riscos de ocorrência de efeitos colaterais 
negativos da política pública sobre o público alvo 
ou sobre outros públicos; 
XI - análise de outras políticas existentes e 
anteriores com objetivos correlatos. 

Referenciais para a avaliação ex post: 
 

I - avaliação de diagnóstico e de desenho, de modo 
a analisar o problema, os objetivos, as ações e a 
estratégia de execução e avaliação da política 
pública, em especial as que não foram avaliadas 
previamente à sua criação, à sua expansão ou à sua 
reformulação; 
II - avaliação de implementação e de processo, para 
monitorar a evolução dos indicadores desde a 
utilização dos insumos até a entrega dos produtos 
da política pública; 
III - avaliação dos resultados e do impacto da 
política pública sobre a sociedade, conforme seus 
propósitos; e 
IV - avaliação do modelo de gestão e arranjo 
institucional 
V- Avaliação de Custo-Benefício 

Pontos consensuados pelos órgãos em reunião 
realizada em 13/01/2017 
Implementação pode ocorrer por etapas 

DEFINIÇÕES DO GRUPO TÉCNICO DE GOVERNO 



 Reuniões do grupo técnico com início em ago/2016 
 após provocação do Cmap e 
 a partir das discussões do PLP 295/2016, que dispõe de capítulo sobre avaliação de 

políticas públicas 
 

 Trabalho coordenado pela Casa Civil 
 

 Concepção dos guias elaborada pelos órgãos de governo e validada 
no Cmap  
 

 Reuniões resultaram na definição da estrutura e dos tópicos de guias 
de avaliação 
 

 Clear/FGV-SP entrou para o projeto em jan/2017 
 por meio do projeto “Better Public Spending”, desenvolvido pela Secretaria do 

Tesouro Nacional e financiado pela Embaixada Britânica 
 

 Todos os envolvidos estão trabalhando na elaboração dos guias 
 

PROCESSO DE ELABORAÇÃO 



GUIA DE ANÁLISE EX ANTE & CHECKLIST 



ANÁLISE EX ANTE 
CAPÍTULO 1 - O PAPEL DA ANÁLISE EX ANTE 
 Quando e como executar a análise ex ante 
 Checklist 
  

CAPÍTULO 2 - DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 
 Identificação do problema 
 Causas potenciais do problema  
 Dados quantitativos acerca do problema 
 Alinhamento com metas e compromissos 

internacionais 
 Razões para que o governo federal intervenha 
 Políticas adotadas para enfrentar o problema 
 

CAPÍTULO 3 - OBJETIVOS, AÇÕES, PÚBLICO-ALVO E 
RESULTADOS ESPERADOS  
 Objetivos 
 Ações 
 Público-alvo 
 Identificação e caracterização da população 
 Cobertura do programa e seleção dos beneficiários 
 Resultados esperados 

 

CAPÍTULO 4 - MODELO LÓGICO, FUNDAMENTAÇÃO 
 Modelo Lógico e Indicadores 
 Fundamentação 
 Atores envolvidos 
 Relação com outras políticas públicas 

   

CAPÍTULO 5 - ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO 
 Modelo de governança, gestão e arranjos institucionais 
 Plano de comunicação 
 Instrumentos normativos 
 Cronograma de execução 
 Análise SWOT  
 Plano de Riscos 

 

CAPÍTULO 6 - ESTRATÉGIA DE MONITORAMENTO, 
AVALIAÇÃO E CONTROLE 
 Instrumentos de monitoramento e avaliação 
 Controle social 
 Fortalecimento da regulação/supervisão 
 Articulação entre programas sociais 
 Auditoria e Fiscalização 

 

CAPÍTULO 7 - ANÁLISE DE RETORNO ECONÔMICO 
 Custo-benefício estimado 
 Ponderações - fatores imateriais 
 

CAPÍTULO 8 - IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E 
FINANCEIRO 



 
 

CHECKLIST 
I. Diagnóstico que se pretende solucionar 
Apresentar: 

• qual problema ou necessidade a proposta visa solucionar; 
• causas que acarretam ou agravaram o problema; 
• evidenciar a existência do problema na realidade brasileira bem como em  perspectiva internacional, quando 

cabível; 
• quais as justificativas para a intervenção do governo federal no problema; 
• levantamento de políticas anteriormente adotadas para combater o mesmo problema e as razões pelas quais 

foram descontinuadas, quando cabível. 

II. Identificação dos objetivos, das ações, do público-alvo e dos resultados esperados 

Apresentar: 

• objetivo(s) da proposta; 
• resultados esperados e impactos para a sociedade; 
• público-alvo que se quer atingir; 
• principais ações a serem implementadas e condições técnicas, estruturais e operacionais para sua execução; 
• resultados e impactos esperados; 
• relação  existente entre a(s) causa(s) do  problema,  as ações propostas e  os resultados esperados;  
• existência de  políticas públicas semelhantes já implantadas no Brasil ou em outros países, reconhecidas 

como casos de sucesso. 

Proposta de reedição do Decreto 4.176/2002, com pontos obrigatórios constando no 
Anexo II 



 
 

CHECKLIST 
III. Análise de desenho, estratégia de implementação e de focalização 
Apresentar: 

• quais são os agentes públicos e privados envolvidos e como atuarão na proposta; 
• possíveis articulações com outras políticas em curso no Brasil; 
• possíveis impactos ambientais; 
• período de  vigência da  proposta; 
• características e estimativas da população elegível à política pública; 
• critérios de priorização da população elegível, definidos em função da limitação orçamentária e financeira;  
• processo de seleção dos beneficiários. 

V. Impacto orçamentário e financeiro  
Avaliar:  

•  estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que a proposta entrar em vigor e nos dois 
subsequentes;   

• correspondente compensação, para efeito de adequação orçamentária e financeira e  
• compatibilidade com as disposições constitucionais e legais que regem a matéria, quando a proposição, direta ou 

indiretamente, importar ou autorizar diminuição de receita ou aumento de despesa da União. 

IV. Estratégia de monitoramento, avaliação e controle 
Apresentar: 

• Indicadores de monitoramento e avaliação; 
• como serão realizados o monitoramento e a avaliação; 
• como se dará a transparência e a publicação das informações e dos dados; e 
• quais serão os mecanismos de controle.  



GUIA DE AVALIAÇÃO EX POST & AVALIAÇÃO 
EXECUTIVA 



PROCESSO DE AVALIAÇÃO EX POST 

PORTA DE ENTRADA 
AVALIAÇÃO EXECUTIVA 

AVALIAÇÃO DE 
IMPACTO 

AVALIAÇÃO DE 
IMPLEMENTAÇÃO 
E FOCALIZAÇÃO AVALIAÇÃO DE 

DESENHO 

AVALIAÇÃO DA 
GOVERNANÇA, 

DA GESTÃO E DO 
ARRANJO 

INSTITUCIONAL 

AVALIAÇÃO DE 
CUSTO-

BENEFÍCIO 

- Avaliação rápida 
- Respostas já podem ser usadas 
para: 
i) o aprimoramento da política e 
ii) a elaboração orçamentária 

Seleção de abordagem para 
aprofundamento 

Exemplo usado no Cmap: 
Abono Salarial 
 



PARTE A – AVALIAÇÃO EXECUTIVA 

1 - DIAGNÓSTICO OU NECESSIDADES 
 Qual é o problema que a política está tentando 

combater? 
 Como o Brasil se encontra, comparativamente a outros 

países, em relação a este problema? 
 Quais as origens e as causas potenciais do problema? 
 Quais as consequências do problema? 
  

2 - APRESENTAÇÃO GERAL DA POLÍTICA 
 Qual é a política? 
 Qual é o contexto e as normas que definem a política? 
 Desde quando a política está em execução? 
 Quais os principais componentes e processos da 

política? 
 Quais são as instituições públicas e privadas que 

participam da execução da política? 
 Qual a abrangência territorial  da política? 
 

3 - MARCO LÓGICO E INDICADORES  
 Qual a racionalidade por trás do desenho da política?  
 Quais os resultados e impactos esperados? 
 Quais os principais indicadores para medir o progresso 

da política? 
 Quais os objetivos e metas incialmente estabelecidos 

para a política?  
 

4 – FOCALIZAÇÃO E COBERTURA 
 Execução Orçamentária 
 Indicadores de Eficiência do Gasto 

 

5 - DESEMPENHO DO PROGRAMA 
 As metas estipuladas para os indicadores foram 

cumpridas?  
 Os resultados previstos foram alcançados? 
 A cobertura planejada foi realizada? 
 Houve problemas na implementação?  
 Todas as atividades planejadas foram concretizadas? 
 O cronograma original da política foi cumprido? 
 Quais as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da 

política?  
 

6 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 A política resolve o problema para o qual foi criado? 
 A política tem um custo razoável? 
 A política cumpriu as metas originalmente 

estabelecidas? 
 O público- alvo está bem delimitado? A  focalização está 

adequada? 
 Análises adicionais mais aprofundadas são 

recomendadas? 
 
 

PRELIMINAR! 



 
 

PARTE B – AVALIAÇÕES DE APROFUNDAMENTO 
1 – AVALIAÇÃO DE DESENHO 
Análise do Marco Lógico 
 O diagnóstico do problema que originou o desenho da política foi específico o suficiente? 
 As conexões lógicas entre os elementos do programa são plausíveis? 
 Há clareza sobre os resultados que o programa deve atingir e como? 
Mecanismos de incentivos 
 Os incentivos gerados pela política estão alinhados com os seus objetivos? 
 Existe espaço para aperfeiçoamento dos mecanismos de incentivos dentro da política? 
 
  

2 – AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO E DE PROCESSO 
 Os processos operacionais da política são adequados para a consecução dos objetivos? 
 Existem fatores que estão obstruindo a efetividade da política? 
 É necessária a reformulação de procedimentos a fim de melhorar a execução da política? 
 O público-alvo definido é adequado? 
 Quais os critérios de focalização da política? 
 A focalização planejada foi realizada? 
 Existem erros de focalização? 

 
 

3 – AVALIAÇÃO DE IMPACTO  
 Qual o impacto do programa sobre os beneficiários? 
 Qual parcela da evolução nos indicadores de interesse pode ser atribuída somente e exclusivamente à política? 

 
 

4 – AVALIAÇÃO DE RETORNO ECONÔMICO 
 Qual o custo da política em relação a seus resultados e impactos? 

 

5 – ANÁLISE DE EFICIÊNCIA 
 

 



DESAFIOS E PRÓXIMOS PASSOS 



Deixar material como um guia didático e de fácil 
aplicação 

 

Publicar o guia como uma orientação de governo 
 

Uso dos resultados na gestão das finanças públicas 
 

Capacitações para uso amplo dos guias nos 
diferentes órgãos do governo 
 

Difundir a cultura da avaliação e a proposta do 
guias nos entes da federação 

DESAFIOS 



ANÁLISE EX ANTE 
 Itens obrigatórios a serem respondidos pelos setoriais, 

vinculados ao Decreto 4.176 
 Processo de implementação por etapas 
Curto prazo: atuação dos setoriais e da SAG por meio do 

Decreto 4.176 
 Longo prazo: análise mais aprofundada e com articulação 

entre os órgãos de governo 
 

AVALIAÇÃO EX POST 
 Utilização do guia no âmbito do Cmap 
 Avaliar possibilidade de uso dos instrumentos do guia no 

relatório de gestão e na avaliação do Plano Plurianual 
 

PRÓXIMOS PASSOS 



Muito Obrigada! 

FABIANA RODOPOULOS 
Subchefe Adjunta de Finanças Públicas 
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 
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