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Contexto 

Depois de quase três décadas de fortalecimento da 

capacidade de formulação, gestão e avaliação de 

Políticas Públicas no país, temos passado por um 

período de deslegitimação e “des-”acreditação” do 

Estado e de seu papel na promoção, indução e 

regulação do desenvolvimento social, crescimento 

econômico e sustentabilidade ambiental, com 

consequente desvalorização dos instrumentos de 

monitoramento e avaliação de Políticas e Programas. 



O Estado Contemporâneo requer muita 
Informação e conhecimento para que o possa 

exercer suas “capacidades estatais” 

Gomide e Boschi. Capacidades Estatais em Países Emergentes. Brasilia, IPEA, 2016. 
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Sistemas Estatísticos e Avaliação de Políticas Públicas 
tem se estruturado como necessidade à construção dos 
Estados Contemporâneos (Bem Estar Social) no Mundo 

                     

      Carga Fiscal e Gasto Público (%PIB) – Suécia  

Contas Nacionais 

Indicadores Sociais 

Sistemas Mon&Aval 

7 % 

+ 35 % 



O Carga Fiscal (%PIB) tem se ampliado para atender às 
necessidades de financiamento das Políticas Sociais, 

Infraestrutura, Defesa e Segurança Pública 

Modelo 1870 1913 1920 1937 1960 1980 1990 2002 2007 2014 

Euro-Continental 

Alemanha 10 15 25 34 32 48 45 49 44 45 

Nórdico 

Suécia 6 10 11 17 31 60 59 64 52 48 

Anglo-saxão 

EUA 7 8 12 20 27 31 33 32 32 32 

Fonte: 1870-2002 Vito Tanzi. The Economic Role of the State in the 21st Century 

            2007-2014: IMF Fiscal Monitor – tabelas  



Informação e conhecimento produzido pelas Avaliações 
vão orientar decisões acerca da alocação do Gasto 

Público e a implementação das Políticas 

Previdência 
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Saúde 

Assistência Social 
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Habitação 

Defesa Nacional 

Segurança Pública 

Isenções às empresas 

Pagamento de juros 

Estado Bem-estar 
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Efetividade 

Sustentabilidade 

fiscal 

Equidade e 

coesão social 

Valor Público das Políticas e Programas 

É necessário produzir informações sobre eficiência, 
eficácia e efetividade das ações para avaliação do 

valor público das Políticas e Programas  



As perspectivas politico-institucionais dos Sistemas 

de Monitoramento e Avaliação  



      Auditoria de Conformidade 

 Programa é entendido como uma organização hierárquica, em 

que o governo central tem todo o controle dos processos 

necessários à consecução dos objetivos (e os instr. punição) 

 Política Social é centrada na Educação Básica e Saúde Pública 

Higienista 

 Todas as atividades e agentes devem seguir os protocolos e 

normas definidos pelo Escritório Central  

 Perspectiva dos órgão de controle e sistema de justiça 

 Avaliação: checar se atividades e produtos estão em 

conformidade com o normatizado 
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      Avaliação Econômica de Projetos 

 Programa é entendido como um contrato de serviços com 

múltiplos operadores concorrentes, no qual o governo central 

tem mecanismos de premiação e regulação 

 O importante é selecionar os agentes e operadores no setor 

privado e filantrópico que podem entregar  resultados com 

maior eficiência econômica  

 Política Social está centrada em Educação, Qualificação, Saúde 

Básica, todos voltados à população mais pobre 

 Familiar aos técnicos da área fazendária   

 Avaliação : medir os impactos e resultados quantitativos que 

podem ser atribuídos aos Programas em relação aos custos     
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      Avaliação Sistêmica 

 Programa é entendido como um sistema, operado por vários 

agentes, como sistema aberto ou rede, com pactuação de 

metas, responsabilidades e compartilhamento de recursos  

 Politica Social combina programas de cunho universal com 

ações estratégicas de natureza equitativa (Estado do Bem-Estar 

Social), desenhada nos escritórios de planejamento mas 

discutida com operadores e sociedade 

 Triangulação de métodos e perspectiva multidisciplinar  

 Avaliação : produzir dados quali-quanti em todas as etapas de 

implementação dos programas  
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POLÍTICAS E PROGRAMAS PÚBLICOS 

NO CONTEXTO DA AVALIAÇÃO SISTÊMICA  

 

• Políticas Públicas são empreendimentos governamentais 

complexos   

 

• São intrinsecamente multi-objetivos, não são projetos com 

corpo restrito de executores e voltados a uma finalidade 

específica 

 

• Operam por meio de arranjos complexos com articulação 

federativa, com pactuação de objetivos e atividades entre as 

três esferas de governos, entidades estatais, privadas ou 

filantrópicas 

 

• Entregam diversos produtos - benefícios, bens e serviços – 

para diferentes públicos- universais ou segmentos elegíveis  
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Políticas e Programas demandam diferentes Produtos 

de Informação e Conhecimento segundo ciclo de vida 

do programa 



Problemas 

sociais 

 
 
 

Avaliação  
 

somativa 
 
 
  

Necessidades de 

informação e 

conhecimento 

 

 Definição da 

agenda 

 

 
 

Formulação 
 
  

 
Decisão  

 

 
 

Implementação 
 
 

Avaliação de 

desenho do 

projeto 

Avaliação das 

demandas 

sociais 

Avaliação de 

Processos e 

Implementação Avaliação dos 

custos e 

efetividade Avaliação dos 

Impactos e 

efeitos 

Prospecção de programas 

existentes 

Estudos de Cenários 

Futuros 

Meta-Avaliações 

Políticas e Programas demandam diferentes Produtos 

de Informação e Conhecimento segundo ciclo de vida 

do programa 



Problemas 

sociais 

 
 
 

Avaliação  
 

somativa 
 
 
  

Necessidades de 

informação e 

conhecimento 

 

 

 Definição da 

agenda 

 

 
 

Formulação 
 
  

 
Decisão  

 

 
 

Implementação 
 
 

Políticas e Programas demandam diferentes Produtos 

de Informação e Conhecimento segundo ciclo de vida 

do programa 

Indicadores para 

demandas 

sociais 
• Volume 

• Localização 

• Segmentos 

Indicadores para 

diagnósticos  
• Públicos-alvo 

• Contexto social-econ 

• Capacidade de gestão 

Indicadores de 

monitoramento 
• Atividades 

• Produtos 

Indicadores de  

Avaliação 
• Resultados 

• Impactos 

• Custo-efetividade 

Indicadores para 

priorização 
• Públicos 

• Regiões 



Definição de Avaliação de Programas 

Avaliação refere-se ao esforço analítico de produzir 

informação e conhecimento para  

 

• desenho, implementação e validação de programas e 

projetos sociais,  

• por meio de abordagens metodológicas 

interdisciplinares da pesquisa social,  

• com a finalidade de aprimorar a gestão das 

intervenções, seja no cumprimento dos seus objetivos 

(eficácia),  

• nos seus impactos mais duradouros e abrangentes em 

termos de públicos e dimensões sociais alcançados 

(efetividade),  

• seja nos custos condizentes com a escala e 

complexidade da intervenção (eficiência).  



Avaliação de Programas requer uma abordagem 
sistêmica para investigação dos programas 



Avaliação de Programas requer abordagens multi-
métodos e multi-sujeitos (Triangulação) 



Avaliação de Programas requer a escolha dos métodos 
de investigação mais apropriados ao problema.  

Não existe padrão-ouro !! 



Experiência de Institucionalização da Avaliação 

Sistêmica: SAGI MDS 



Experiência de Institucionalização da Avaliação 

Sistêmica: SAGI MDS 



Disponibilização pública de todas as pesquisas, com ficha 

técnica, sumário executivo/publicação e microdados, com o 

objetivo de potencializar disseminação e análises posteriores 

 



Disponibilização pública de dados e indicadores sociais e de  

políticas por meio do DATASOCIAL, MI-SOCIAL, Relatórios de 

Informação e PAINEL MONIB 

 



Disponibilização pública de documentação mais resumida e mais 

ampliada sobre os programas do MDS 

 



+ 15 mil   alunos certificados de  

Janeiro de 2014 a maio de 2016  

Criando capacidades de 

apropriação da Informação e 

Conhecimento produzido nos 

técnicos e gestores no país: 3 

Cursos à distância 

SAGI/CEGOV 



Avaliação Sistêmica do Pronatec responde aos 3 
critérios básicos a considerar na avaliação 

 

– Princípio da Eficiência das 

atividades e dos recursos  

 

– Princípio da Eficácia no 

cumprimento de objetivos, 

cobertura de públicos-alvo 

e desempenho 

 

– Princípio da Efetividade em 

termos de equidade e 

impacto social mais geral 

 

Mérito e 

Sustentabilidade 

do programa  

Ciclo de 

implantação e 

maturidade 

dos 

programas 



A produção de informação e conhecimento para um 
Programa complexo- o caso Pronatec  



• Estudo de Demanda de 

Qualificação Profissional e 

Outras ações de Inclusão 

Produtiva em 2012 

 

 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/sim

ulacao/sum_executivo/pdf/sumario_145.p

df  

Entre os mais pobres (ED2), 18% da 

pesquisa, somente 10% haviam feito 

algum curso de qualificação em sua 

vida, a larga maioria pagando do 

próprio bolso 

Assegurando ex-ante a Efetividade do Programa: 

Avaliação Diagnóstica 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/sumario_145.pdf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/sumario_145.pdf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/sumario_145.pdf


Aspectos relativos à Eficiência: com os parâmetros de custos 
definidos pelo MEC, o Programa tem cobertura territorial muito mais 
ampla que outras experiência de Programas de Qualificação 

Em junho de 

2012 o Pronatec 

estava em 606 

municípios 

Em junho de 2014 o 

Pronatec  já 

alcançava 4.025 

municípios 

(72% dos 

municípios do pais) 



Aspectos relativos à Eficiência: o programa ofereceu cursos com 
aderência às tendências do mercado formal municipal pelo país 
 

65 % dos municípios 

apresentam alta adesão 

entre cursos ofertados e 

oportunidades do mercado 

de trabalho local 



Aspectos relativos à Eficácia: o programa conseguiu ofertar 
curso entre os mais pobres e grupos com inserção laboral 
mais precária: 66% são jovens de 18 a 29 anos e 60% são 
mulheres 
 
 

 



http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/do

cs/Caderno%2024%20-

%20Inclus%C3%A3o%20Produtiva%20Urbana.pdf  

Aspectos relacionados à Efetividade: Desempenho dos 

cursantes 
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• Estudo da Cobertura, Oferta 

e  Desempenho dos alunos 

no Pronatec em 2014 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/Caderno 24 - Inclus%C3%A3o Produtiva Urbana.pdf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/Caderno 24 - Inclus%C3%A3o Produtiva Urbana.pdf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/Caderno 24 - Inclus%C3%A3o Produtiva Urbana.pdf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/Caderno 24 - Inclus%C3%A3o Produtiva Urbana.pdf


http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/si

mulacao/estudos_tecnicos/pdf/110.pdf  

 

 

• Estudo dos efeitos do Pronatec 

na empregabilidade formal e 

formalização de microempre-

endimentos em 2015 

Aspectos relacionados à Efetividade: Impacto na inserção no 

mercado formal 

 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/estudos_tecnicos/pdf/110.pdf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/estudos_tecnicos/pdf/110.pdf


Finalizando..... 

 

Pior que não dispor de uma avaliação, é ter um estudo mal 

especificado, mal conduzido, orientado segundo premissas 

equivocadas, pior ainda se conduzido por equipes ou 

instituições externas reconhecidas. 

 

 

 

 

Não geram conhecimento para aprimoramento, mas ruído e 

factoides que conspiram contra o mesmo, levando muitas 

vezes a decisões políticas equivocadas sobre o programa, 

sobretudo em ambientes pouco propícios ao debate amplo, 

técnico e plural. 



Material de referência 

 
 

Estudos em Avaliação 

Educacional 

n. 58 (2014) e n.66 

(2016) 

Editora Alínea 

LINK : 

https://drive.google.com/drive/fold

ers/0B0rv-

8MCU4JdaWM1ZnFMakg5d00?u

sp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0rv-8MCU4JdaWM1ZnFMakg5d00?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0rv-8MCU4JdaWM1ZnFMakg5d00?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0rv-8MCU4JdaWM1ZnFMakg5d00?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0rv-8MCU4JdaWM1ZnFMakg5d00?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0rv-8MCU4JdaWM1ZnFMakg5d00?usp=sharing


Fim !! 
 
 

Obrigado pela atenção ! 
 
 

Apresentação e textos podem ser solicitados para 
Paulo.jannuzzi@Hotmail.com 
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