
PREFÁCIO

O aperfeiçoamento do desenho das políticas públicas, a adoção de ferramentas 
que permitam o seu acompanhamento e a promoção de mecanismos de avaliação 
constante são, atualmente, princípios globalmente reconhecidos e estimulados. 
No Brasil, o fomento à adoção de boas práticas de gestão tem sido o caminho para 
fortalecer a investigação e o aprimoramento das políticas públicas. Nesse sentido, 
ao final de 2015, foi instituída a Comissão Especial de Reforma de Estado, com 
o objetivo de propor aos órgãos da administração pública federal medidas para 
aumentar a eficiência na gestão e reduzir os custos administrativos. 

A complexidade da implementação de políticas e programas de Estado 
impõe desafios variados à administração, muitos deles de difícil previsão nas etapas 
antecedentes de planejamento. Dessa forma, é esperado que existam problemas 
na execução das medidas propostas, e que parte dos recursos dispendidos não gere 
os resultados positivos esperados. Desafios adicionais foram introduzidos à gestão 
financeira e orçamentária dos órgãos da administração pública federal com o Novo 
Regime Fiscal, previsto na Emenda Constitucional no 95/2016, o qual limita o 
crescimento da despesa primária anual ao gasto do exercício anterior, corrigido 
pela inflação. Tendo isso em vista, faz-se necessário realizar avaliação de políticas 
públicas de forma sistemática, buscando evitar desperdícios e favorecer tanto o 
saneamento das contas públicas quanto a disponibilidade financeira para outras 
ações de Estado.

Este livro apresenta os resultados das discussões realizadas no âmbito do 
Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas Federais (CMAP), 
instituído em abril de 2016 com o compromisso de dar andamento às medidas 
propostas pela Comissão Especial da Reforma do Estado, sempre com foco na 
eficiência, mas sem desconsiderar os impactos de bem-estar social.

O comitê tem contado com a participação ativa dos representantes dos órgãos 
centrais e de controle interno do governo federal, como a Casa Civil da Presidência da 
República; os ministérios da Fazenda; do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; 
da Transparência e Controladoria-Geral da União; e também dos pesquisadores 
do Ipea, que buscam cumprir com excelência a missão de aprimorar as políticas 
públicas essenciais ao desenvolvimento econômico, cultural e social do país.



A composição variada do CMAP sinaliza a abrangência do trabalho em 
andamento. O esforço conjunto dos técnicos de diferentes áreas da administração 
pública possibilitou reunir, nesta publicação, informações relevantes sobre o 
andamento dos programas analisados e compilar estudos, evidências e avaliações de 
políticas públicas já existentes. Como exemplos, podem ser citados os Programas 
Farmácia Popular Gratuidade, Bolsa Família (PBF), Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies), o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e ações públicas 
recém-criadas, como o Programa de Revisão dos Benefícios por Incapacidade 
(PRBI) e o projeto de compartilhamento de dados entre órgãos e entidades da 
administração pública.

A produção competente, o acúmulo e a robustez de informações, assim como 
a disseminação dos resultados, a partir da ampla divulgação dos estudos, têm o 
potencial de convencer – ou, ao menos, constranger – as diversas partes interessadas 
(órgãos setoriais, políticos, grupos de interesse e potenciais beneficiários, entre 
outros) sobre a necessidade de mudança em processos e programas que não atingem 
os objetivos esperados. É importante que os órgãos setoriais estejam imbuídos da 
necessidade de priorização do gasto no âmbito das suas políticas públicas, no intuito 
de privilegiar as mais efetivas e eficientes. Os órgãos setoriais têm papel fundamental 
na avaliação, na medida em que estão mais próximos da execução das políticas, 
conhecendo melhor as particularidades dos respectivos setores. A conscientização 
dos atores e da opinião pública, de modo geral, sobre os benefícios e os custos 
de oportunidade de determinada política pública eleva as chances de romper a 
resistência de grupos de interesse à alteração do status quo.

Espero que os diagnósticos, as avaliações e propostas aqui apresentados sirvam 
para subsidiar a decisão dos gestores e formuladores de políticas públicas – e 
sirvam também de inspiração para a criação de medidas cada vez mais consistentes. 
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