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Ações de planejamento, monitoramento e avaliação baseada em evidências são 
indiscutivelmente necessárias ao bom desempenho de qualquer política estatal 
voltada a assegurar direitos e o bem-estar da sociedade. O foco dessas ações pode 
diferir, a depender do aspecto que se pretenda garantir, reforçar ou aperfeiçoar, 
mas antever e acompanhar continuamente os resultados da sua implementação 
será sempre fundamental.

Ao longo desta publicação buscou-se mostrar o resultado dos estudos, das 
análises, das avaliações e das propostas desenvolvidas no âmbito do Comitê de 
Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas Federais (CMAP). Foi uma 
oportunidade para identificar medidas que pudessem sanar fragilidades e promover 
avanços mais significativos em políticas públicas de grande impacto econômico, 
social e cultural.

De um modo geral, além de ressaltar a importância de uma cultura de 
avaliação, as análises apresentadas no decorrer deste livro evidenciam a importância 
da adoção de técnicas de cruzamento de informações entre cadastros, registros 
administrativos e bases de dados do governo federal. Para tanto, a interoperabilidade 
governamental e a instituição de uma prática que estimule o compartilhamento de 
bancos de dados entre órgãos e entidades da administração pública se fazem cada 
vez mais prementes. Isso é exemplificado e evidenciado aqui pelos trabalhos que 
auxiliaram o processo de revisão periódica das condições de elegibilidade que dão 
acesso a benefícios sociais. A verificação da permanência do contexto que configurou 
o acesso aos benefícios se mostrou importantíssimo para o Programa de Revisão dos 
Benefícios por Incapacidade (PRBI) e para a minimização de inclusões indevidas 
no Cadastro Único para o grupo familiar do Benefício de Prestação Continuada 
(BPC). Se implementadas de forma sistemática e periódica, essas medidas de 

1. Técnico de planejamento e pesquisa e chefe da Assessoria Técnica da Presidência (Astec) do Ipea.
2. Coordenadora-geral da Coordenação-Geral de Políticas Sociais (CGPSO) da Secretaria de Planejamento e Assuntos 
Econômicos (Seplan) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). 
3. Técnico de planejamento e pesquisa do Ipea.
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verificação podem ensejar adequações relevantes nos processos de concessão e 
revisão dos benefícios – com potencial redução de despesa do governo federal 
e maior focalização no público-alvo da política.

É interessante notar que, no mesmo ano em que foi institucionalizado o 
CMAP, foi publicada a Emenda Constitucional no 95, que instituiu o Novo Regime 
Fiscal. Esse modelo estabeleceu limites individualizados para a despesa primária 
anual, determinando que o gasto público do ano corrente deveria corresponder ao 
gasto no exercício anterior, corrigido pela inflação. Nesse contexto, as avaliações 
desenvolvidas pelo CMAP ganharam papel ainda mais central. Em face da 
qualidade do trabalho desempenhado e dos reflexos concretos que os resultados 
trouxeram a determinadas políticas, é importante que se reconheça a necessidade 
de fortalecimento e institucionalização desse comitê, no sentido de garantir a 
continuidade e o aprimoramento do que vem sendo desenvolvido. Com essa 
clareza, o governo federal vem envidando esforços para editar um decreto que 
reinstituirá o CMAP, respaldado em uma estrutura mais sólida, com forma de 
atuação oficializada e entregas periódicas predefinidas.

O fortalecimento do CMAP é primordial para difundir a cultura da avaliação 
de políticas públicas na administração pública federal. Isso se dará necessariamente a 
partir de um grupo técnico que reúna instituições responsáveis pela operacionalização 
das políticas alocativa e fiscal, como os ministérios do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão e da Fazenda, respectivamente; e instituições capazes de promover e facilitar 
a interlocução técnica entre os executores das políticas públicas, como o Ministério 
da Transparência e a Controladoria-Geral da União, a Casa Civil da Presidência da 
República e o Ipea. Além disso, é essencial o estímulo à participação de diferentes 
atores da administração pública federal, sobretudo daqueles diretamente responsáveis 
ou envolvidos na execução das políticas examinadas.

O processo de avaliação de políticas públicas envolvendo órgãos centrais e 
setoriais tende a tornar o resultado da avaliação mais consistente, pois soma os 
recursos das instituições envolvidas. Por exemplo, o órgão central pode contribuir 
com capacidades institucionais para a realização da avaliação e visão global do 
governo, ao passo que os órgãos setoriais podem cooperar com conhecimentos 
específicos, dados e informações relevantes sobre a política, ambos auxiliados por 
órgãos técnicos. 

Com tudo isso em vista, considera-se que a realização de avaliações envolvendo 
as equipes dos órgãos centrais e setoriais é uma boa prática a ser incentivada, o que 
demanda coordenação e articulação constante entre os atores. Assim, pode ser útil 
a criação de subcomitês gestores de avaliação formados por órgãos e entidades da 
administração pública federal, cuja competência técnica seja adequada ao objetivo 
de avaliar a política selecionada, à proposição de alternativas de solução para os 
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problemas eventualmente identificados ou à implementação de melhorias no 
programa avaliado.

Outro ponto a ser priorizado é a publicização dos resultados das avaliações por 
meio de relatórios anuais. Essa prática contribuiria para transparência da atuação 
governamental, em sintonia com o que sugerem os princípios da administração 
pública. Além disso, incentivaria a participação social, a partir do uso da informação 
por órgãos de diferentes esferas de governo e entidades da sociedade civil, assim 
como o aprofundamento da análise por membros da academia.

Finalmente, reconhecendo a atuação produtiva que o CMAP vem 
demonstrando desde sua criação, cumpre recomendar que as avaliações promovidas 
pelo comitê se estendam para outras políticas. Embora até o momento o foco 
principal tenha se dado ao redor de políticas sociais, ele não precisa se restringir a 
elas – qualquer ação governamental só tem a ganhar com sua discussão no âmbito do 
CMAP. Cabe ressaltar o preconizado por sua portaria de instituição, que estabelece 
como objetivos: o aperfeiçoamento de políticas públicas, programas e ações do 
Poder Executivo federal para que alcancem melhores resultados; o aprimoramento 
da alocação de recursos; e a melhoria da qualidade do gasto público, sem discriminar 
a natureza da política, do programa ou da ação objeto de avaliação.


