
APRESENTAÇÃO

O livro Políticas públicas: avaliando mais de meio trilhão de reais em gastos públicos 
é mais um esforço do Ipea para difundir a necessidade de se avaliar a eficiência e 
a efetividade do gasto público. No atual momento de ajuste fiscal, é primoridial 
à administração pública saber quais programas têm cumprido seu papel, e quais 
devem ser aprimorados ou extintos. A obra se insere na agenda de governo para 
fortalecer a implementação de políticas públicas baseadas em evidências.

Ao todo são vinte capítulos que endereçam diversos temas relacionados às 
políticas de governo. Em comum, tais capítulos buscam fazer uso de métodos 
quantitativos e/ou qualitativos para verificar se determinados problemas econômicos, 
sociais ou ambientais estão sendo mitigados em decorrência da ação da política. 
Estuda-se, também, se existe espaço para que determinada intervenção governamental 
seja capaz de melhorar o bem-estar social do país.

Ao longo do livro são avaliados diversos programas governamentais; entre eles 
podemos destacar: i) o Programa de Sustentação do Investimento (PSI) com um 
custo total acima de R$ 300 bilhões;1 ii) o programa de desoneração de folha de 
pagamentos que, no período 2012 a 2017, custou R$ 92,2 bilhões;2 iii) o Profrota 
pesqueira que, até 2008, já havia custado R$ 140 milhões; iv) o Regime Especial 
de Incentivos para Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI) que, entre 2011 e 
2014, custou R$ 8 bilhões;3 v) o programa um computador por aluno (PROUCA) 
que custou R$ 118 milhões; e vi) o Plano Agrícola e Pecuário (PAP), conhecido 
também como Plano Safra, que em termos nominais teve um custo de R$ 130,6 
bilhões para o ano safra 2016/2017.

Na medida em que este livro não reflete a opinião do Ipea, o objetivo é tão 
somente trazer ao debate diversos problemas da realidade brasileira. Além disso, 
o livro visa referendar e confirmar o papel do Ipea como um importante centro 
nacional de debate e avaliação das políticas públicas no país.
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1. Entre 2001 e 2016, em valores de 2016, estima-se que R$ 45 bilhões foram gastos com subsídios a esse programa.
2. Para mais informações, ver: <https://goo.gl/GM2QmZ>.
3. Para mais informações, ver: <https://goo.gl/xEZ34N>.


