
INTRODUÇÃO

É cada vez mais premente a necessidade de avaliação das ações governamentais 
com base em evidências empíricas. Isso permite aprimorar o desenho de políticas 
e programas de forma a buscar resultados e benefícios concretos para os atores 
envolvidos. O planejamento adequado e a análise sistemática das políticas públicas 
são pré-requisitos para que a atuação estatal seja efetiva, eficaz e eficiente em seu 
papel de fomentar o desenvolvimento econômico e reduzir as desigualdades sociais 
brasileiras. Sabendo disso, os órgãos centrais do governo federal criaram, em 2016, 
o Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas Federais (CMAP), 
por meio da Portaria Interministerial no 102, de 7 de abril de 2016. O objetivo 
do comitê é aperfeiçoar as políticas públicas, os programas e as ações do Poder 
Executivo federal, além de aprimorar a qualidade do gasto público.

A formalização do CMAP por norma interministerial decorre da reunião das 
instituições responsáveis pela operacionalização das políticas fiscal e alocativa, que 
se encontram nos ministérios da Fazenda e do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão, respectivamente. O Ministério da Transparência e Controladoria-Geral 
da União (CGU) e a Casa Civil da Presidência da República também integram o 
comitê por intermédio, respectivamente, da Secretaria Federal de Controle Interno 
e das subchefias de Articulação e Monitoramento e Análise e Acompanhamento 
de Políticas Governamentais. O Ipea, juntamente com a Escola Nacional de 
Administração Pública (Enap), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a Escola de Administração Fazendária (Esaf ) e a Ouvidoria-Geral da 
União (OGU), é responsável por apoiar as atividades do CMAP no âmbito de 
suas respectivas competências.

A composição variada do comitê sinaliza a importância do trabalho em 
andamento, desenvolvido por meio de uma ampla gama de atividades, que abrangem 
todas as etapas de cada política: seus mecanismos de implementação, a avaliação 
das estratégias de financiamento, o mapeamento dos riscos à consecução de metas 
predefinidas, o monitoramento dos resultados por meio de indicadores e, finalmente, 
a proposição de alternativas e ajustes no desenho da política.

Desde que foi criado, o CMAP tem sido um canal de comunicação entre 
equipes formadas por técnicos e gestores de diversos órgãos do Poder Executivo 
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federal que se reúnem para discutir os resultados e custos de políticas públicas 
selecionadas pelo seu impacto social e orçamentário.

Este livro nasce da necessidade de registrar e divulgar parte dos admiráveis 
esforços dessas equipes e de fornecer uma base de referência para futuras avaliações das 
políticas públicas aqui representadas. Além disso, ele contribui para o fortalecimento 
institucional do CMAP e para a formação de uma cultura governamental de 
avaliação ex ante e ex post de políticas públicas em geral.

A ativa participação do Ipea tem sido de extrema importância para o CMAP. 
No intuito de cumprir com excelência sua missão de aprimorar as iniciativas 
governamentais essenciais ao desenvolvimento econômico, cultural e social do país, 
o instituto tem buscado cada vez mais contato e parceria com os órgãos centrais de 
governo e com os órgãos setoriais executores das políticas públicas. A assessoria direta 
ao Estado nas suas decisões estratégicas é um papel em que o Ipea tem se destacado 
cada vez mais e tem se mostrado imprescindível. No CMAP, o instituto encontrou 
o ambiente ideal para disseminar o conhecimento e a experiência consolidados ao 
longo de mais de cinco décadas de estudos e pesquisas.

É notável a grande abrangência de escopo das políticas que foram discutidas 
no CMAP ao longo de pouco mais de dois anos: os capítulos que seguem trazem 
avaliações, diagnósticos e proposições sobre políticas de saúde, educacionais e 
sociais. Os temas apresentados foram amplamente debatidos com vista às decisões 
institucionais. Nesse sentido, são apresentados diagnósticos e propostas sobre o 
compartilhamento de dados entre diferentes órgãos públicos e sobre como promover 
a adequada interoperabilidade governamental. Alguns casos de sucesso expostos 
demonstram o potencial do uso inovador de cruzamentos entre bases de dados de 
registros administrativos, no contexto de monitoramento e avaliação.

Este livro não pretende esgotar toda a temática que foi tratada no âmbito do CMAP 
até o momento, mas apresentar os trabalhos que nortearam tecnicamente as discussões. 
Na maioria dos casos, apresentaram-se correções de gestão da política analisada.

Além da contribuição dos pesquisadores do Ipea, que tradicionalmente 
cobrem uma temática ampla e interdisciplinar, deve ser salientada a contribuição 
das equipes técnicas do Ministério do Planejamento – que, impelido pela grande 
dificuldade alocativa e orçamentária que caracterizou os últimos anos, concentrou-se 
na busca da qualidade e justiça do gasto público – e da CGU – que, para além do 
seu papel de auditoria e controle, tem atuado de maneira proativa na construção 
de uma cultura interinstitucional de avaliação. São dez capítulos que espelham um 
grande esforço interinstitucional.

O capítulo 1, Compartilhamento de dados entre órgãos e entidades da 
administração pública, de autoria de Sérgio Tadeu Neiva Carvalho, aborda o 
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compartilhamento de informações e dados entre órgãos da administração pública, 
em contextos inter e intraorganizacionais, apresentando os avanços institucionais 
recentes e descrevendo os aparatos jurídicos que embasam esse compartilhamento. 
O autor aponta diversos desafios atuais e futuros que limitam a adequada formulação, 
implementação e avaliação de políticas públicas, os quais atingem diretamente as 
atividades do CMAP e a análise de políticas em geral. Algumas propostas para 
contornar esses desafios também são delineadas. Por fim, o texto explora, ainda, a 
relevância do compartilhamento de dados em um contexto de transparência e de 
prestação de contas à sociedade civil.

No capítulo 2, A Lei Rouanet e os seus efeitos no campo cultural e na gestão pública, 
Frederico Augusto Barbosa da Silva e Paula Ziviani fazem uma análise dos efeitos da 
Lei no 8.313/1991 sobre a realização de atividades culturais, mostrando seu impacto 
sobre o mercado de patrocínios culturais, cuja complexidade é evidenciada. O texto 
se estrutura em duas seções principais: a primeira trata do sistema de financiamento 
fiscal à cultura e apresenta a arquitetura básica da Lei Rouanet; a segunda faz uma 
análise dos resultados da lei com base em evidências empíricas e mostra os principais 
desafios para o adequado funcionamento do mercado de patrocínios.

O capítulo 3, O programa Seguro-Defeso e o debate no âmbito do Comitê de 
Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas Federais (CMAP), escrito por Henrique 
Chaves Faria Carvalho, Wilsimara Maciel Rocha e André Gambier Campos, trata 
do programa Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal – mais conhecido como 
Seguro-Defeso. Além de diagnosticar seus principais problemas, como a falta de 
focalização; as ineficiências na gestão dos processos de requisição, validação e concessão 
de benefícios; e a ausência de mecanismos de monitoramento das estatísticas pesqueiras 
em cada bacia hidrográfica do país, os autores apresentam alguns resultados concretos, 
como as inovações institucionais editadas a partir de recomendações do CMAP, com 
o intuito de sanar alguns problemas identificados no diagnóstico. São descritas, ainda, 
as propostas para o aprimoramento futuro do programa, tais como mudança no 
prazo de solicitação e estabelecimento de cotas de pesca para cada região ou espécie.

O capítulo 4, Os efeitos do acesso a medicamentos por meio do Programa Farmácia 
Popular sobre a saúde de portadores de doenças crônicas não transmissíveis, de Aléssio 
Tony Cavalcanti de Almeida, Fabiola Sulpino Vieira e Edvaldo Batista de Sá, 
faz uma análise do impacto do acesso a medicamentos, por meio do Programa 
Farmácia Popular do Brasil, sobre indicadores de internação hospitalar e mortalidade 
por hipertensão, diabetes e asma no país durante o período de 2004 a 2016. 
Os autores descrevem brevemente o programa e apresentam os resultados, de 
acordo com metodologias de avaliação atuais. No final, são propostas novas 
metodologias de avaliação a fim de captar mais adequadamente a real dimensão 
dos impactos do programa.
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No capítulo 5, Resultados atuariais da proposta de reforma da previdência no 
serviço público civil federal do Poder Executivo, Bernardo P. Schettini, Gustavo M. 
V. Pires e Claudio Hamilton M. dos Santos apresentam um estudo baseado em 
simulações de reforma previdenciária para os servidores públicos do Executivo 
federal, considerando o cenário dado pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
no 287, entre outras possibilidades. O trabalho descreve os marcos jurídicos relevantes 
e analisa as pirâmides etárias de servidores ativos, aposentados e pensionistas. As 
análises se baseiam nos dados dos registros administrativos do Sistema Integrado 
de Administração de Recursos Humanos (SIAPE). Os autores usam as simulações 
do valor presente atuarial dos benefícios e das contribuições para estimar o valor 
esperado do deficit ao longo dos próximos anos.

O capítulo 6, Insumos para o redesenho do Financiamento Estudantil (Fies), de 
Paulo Meyer Nascimento e Paulo Roberto Corbucci, explora o desenho do Programa 
de Financiamento Estudantil (Fies), comparando-o a iniciativas semelhantes em 
outros países e trazendo propostas para sua reformulação. Os autores mostram que a 
expansão do Fies entre 2010 e 2014 entrou em choque com a realidade fiscal que 
se impôs a partir de 2015. Por isso, propõem a adesão completa a um sistema de 
empréstimos com amortizações contingentes à renda (ECR), no intuito de melhor 
adequar o programa à realidade dos jovens recém-formados sem comprometer o 
gasto público.

No capítulo 7, Lições de experiências exitosas para melhorar a educação em regiões 
com baixos índices de desenvolvimento, Ana Codes, Camillo Moraes Bassi, Frederico 
Augusto Barbosa da Silva, Glauter Rocha, Herton Ellery Araújo, Milko Matijascic 
e Paulo Roberto Corbucci apresentam uma pesquisa que visa a compreender e 
detectar as razões pelas quais certas experiências educacionais que vêm sendo 
realizadas no município de Sobral e no estado do Ceará como um todo acabaram 
por elevar os resultados locais do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb). Com o auxílio de pesquisas de campo também em outras regiões, o objetivo 
final dos autores é discutir a possibilidade de reprodução desses sucessos em outros 
municípios e Unidades da Federação. O texto é dividido em seções que contêm 
a apresentação dos resultados principais, a metodologia e as recomendações de 
políticas de planejamento e gestão da educação.

O capítulo 8, Metodologia de validação de informações para benefícios sociais 
a partir de cruzamentos de dados – estudo de caso baseado no Cadastro Único e no 
Programa Bolsa Família, de autoria de João Gabriel Miranda Alves Pereira, aborda 
a utilização do cruzamento de registros governamentais como uma ferramenta de 
verificação e de validação das informações declaradas por beneficiários de políticas 
públicas. O autor mostra que o progresso da capacidade de processamento e da 
capacitação técnica dos órgãos públicos tem tornado este tipo de procedimento 
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cada vez mais importante. São procedimentos baratos e eficientes para a focalização 
dessas políticas e para o combate a fraudes. O texto explora, como estudo de caso, 
os cruzamentos realizados entre o Cadastro Único – primeiro passo para o registro 
de indivíduos que buscam receber o Bolsa Família – e bases governamentais de 
registros de renda.

No capítulo 9, O Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade (PRBI), os 
autores Wilsimara Maciel Rocha, Bruna Beck da Costa, Waldyr de Oliveira Neto e 
André Rodrigues Veras mostram os efeitos do PRBI temporários ao trabalho, como a 
redução do tempo médio de espera de atendimento de perícia médica, nas concessões 
do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. O texto demonstra que o 
programa se destinou a cumprir as revisões previstas na legislação previdenciária, 
de modo a reavaliar a real necessidade de percepção do benefício, e isso tem trazido 
significativa economia orçamentária, sem deixar de atender àqueles que realmente 
se enquadram nos requisitos de beneficiário.

Por fim, no capítulo 10, Um método para a identificação do cadastro familiar do 
Benefício de Prestação Continuada implícito no Cadastro Único, Lucas Ferreira Mation e 
Tamara Vaz de Moraes Santos apresentam um algoritmo para a identificação de laços 
familiares que visa à reconstrução dos vínculos de parentesco do Cadastro Único para o 
grupo familiar (Grufam) do Benefício de Prestação Continuada (BPC), por ter aquele 
uma composição familiar mais abrangente que este. O texto detalha a construção do 
método, que realiza o cruzamento de forma automática, perpassando pela definição das 
regras de reclassificação e pelos tratamentos estatísticos que minimizam tanto inclusões 
indevidas no Grufam quanto pareamentos falsos de titulares do BPC. Os autores 
mostram que pode haver significativa subnotificação de familiares no Grufam, indicando 
o caminho para o aperfeiçoamento da gestão do BPC. Este trabalho fornece, ainda, 
interessante exemplo das ideias defendidas nos capítulos 1 e 8, além de demonstrar 
o potencial das iniciativas que promovam a interoperabilidade governamental para o 
desenho, a gestão e a avaliação de políticas públicas.

Esperamos que os trabalhos aqui apresentados sirvam como subsídio 
e exemplo aos gestores e formuladores de políticas para que, no âmbito de 
suas próprias instituições e nas relações interinstitucionais, possam perseguir 
uma ação governamental cada vez mais coesa, eficaz, integrada e sinérgica. 
Mais que isso, esperamos que a iniciativa dos diversos órgãos que compõem 
o CMAP possa ser o embrião de uma avaliação de políticas públicas cada vez 
mais integrada, institucionalizada e rotineira, capaz de modificar para melhor 
a realidade brasileira.

Ernesto Lozardo
Presidente do Ipea




