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POLÍTICAS E PROGRAMAS PÚBLICOS 

Apontamentos fundamentais 

 

• Políticas Públicas são empreendimentos governamentais 
complexos, desenhadas para atender uma demanda social 
específica, propostas em geral pelo Poder Executivo e 
discutido/modificado continuamente  pelos Poderes Legislativo, 
Judiciário e Ministério Público e operadores na ponta 

• No Brasil, as Políticas Sociais representam 25% do PIB, mais de 300 
programas federais, mais de 1.000 ações  além dos existentes em 
27 UF e nos 5.564 municípios, envolvendo  mais de 10 milhões de 
gestores e técnicos  públicos nas 3 esferas, além de técnicos e 
gestores em instituições não governamentais 

• Uma parte muito expressiva das Políticas e programas sociais foram 
efetivamente criados nos últimos 25 anos, pós Constituição de 
1988, estando pois em diferentes estágios de maturidade 
institucional  

 

 



Políticas Sociais no Brasil: escopo e cobertura 
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SISTEMAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (SM&A) 

PRODUZEM INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO PARA 
APRIMORAMENTO E GESTÃO DE PROGRAMAS PÚBLICOS 

 
 
Avaliação deve ser entendida como o conjunto de 
atividades – articuladas, sistemáticas e tecnicamente 
orientadas – de 
•  registro, produção, organização, acompanhamento e análise 

crítica de informações para  
• identificação de demandas sociais, desenho, seleção, 

implementação e avaliação de soluções para essas,  
• com a finalidade de subsidiar a tomada de decisão de técnicos e 

gestores envolvidos  
• nas diferentes etapas do ciclo de vida ou maturação das Políticas e 

de seus Programas. 
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Implementação 
 
 

Políticas e Programas demandam diferentes Produtos de Informação e Conhecimento: 
tipos de avaliações de acordo com a implementação do programa, incluindo Estudos de 

Cenários, Programa de Prospecção e Meta-avaliações 
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SISTEMAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (SM&A) 

ESTRUTURAM-SE DE DIFERENTES FORMAS E ARRANJOS PARA 
PROVER DEMANDA CADA VEZ MAIS INTENSA E COMPLEXA DE 

INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO 

 
• Diferentes instituições e arranjos institucionais de SM&A 

• IBGE 
• INEP 
• IPEA  
• Institutos Estaduais e Municipais de Pesquisa e Estatística 
• Departamentos ou unidades de M&A nos Ministérios 
• Universidade brasileiras e estrangeiras 
• Editais específicos do CNPq 
• Ministério do Planejamento/SPI  
• Ministério da Fazenda/STN 
• TCU e CGU 
• Observatórios da sociedade civil 
• Discussões no Congresso Nacional  
• Eleições  
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Sistemas de Monitoramento e Avaliação precisam ter claro 
sua finalidade e unidade de análise 



  
SISTEMAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (SM&A) 

ESTRUTURAM-SE DE DIFERENTES FORMAS E ARRANJOS PARA 
PROVER DEMANDA CADA VEZ MAIS INTENSA E COMPLEXA DE 

INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO 

 
 

• Produtos e Serviços informacionais cada vez mais complexos 
• Escopo temático mais abrangente e interdisciplinar 
• Maior detalhamento geográfico 
• Maior detalhamento de públicos-alvo dos programas 
• Atualização mais frequente 
• Disseminação customizadas para diferentes usuários  
 



POLÍTICAS SOCIAIS DEMANDAM INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO DIVERSOS 



Produtos de Informação e Conhecimento: dados e indicadores sociais 
organizados, relevantes e personalizados a nível nacional, estadual e municipal 

em ferramentas web para facilitar a obtenção de dados relevantes 



SAGI – Secretariat of Evaluation and Information Management 

Produtos de Informação e Conhecimento: ferramentas interativas da web para 
apresentar mapas e indicadores específicos para ajudar e orientar a equipe 

técnica para direcionar seus esforços em níveis submunicipais   



Produtos de Informação e Conhecimento: 
Site personalizado para facilitar a coleta de dados e relatórios do Plano Brasil Sem 

Miséria para gestores de programas e operadores 



 

Produtos de Informação e Conhecimento - 
O produto mais acessado: relatórios customizados para todos os 27 Estados e 5.565 

municípios, atualizados a cada 2 ou 3 meses 



Produtos de Informação e Conhecimento:  
painéis de indicadores organizados pelos burocratas de nível estratégico, estaduais 

e operadores 

Número de beneficiários do 
Programa Bolsa Família 

Número de pessoas inscritas no 
Cadastro Único formalizadas como 
microempreendedores 

Frequência Escolar para 
crianças de 6 a 15 anos 

Atendimento das condicionalidades 
de saúde 



Pesquisas e Estudos Avaliativos  
SAGI – 2004 a 2014 
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Pesquisas e Estudos Avaliativos  
SAGI – 2004 a 2014 
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Pesquisas e Estudos Avaliativos  
SAGI – 2011 a 2014 

 



Pesquisas e Estudos Avaliativos  
SAGI – 2011 a 2014 

 



Programa  

Estudos de Impacto 

Quasi-experimental 

Evidências qualitativas: 

Entrevistas estruturadas com as famílias e funcionários 

Grupos focais 

Cartas de pessoas 

Pesquisas nacionais e 

específicas por público-

alvo 

Produtos de Informação e Conhecimento:   
Triangulação de métodos é o padrão-ouro.  

Estratégia avaliativa pode contemplar métodos qualitativos, quantitativos, quasi-
experimentais , painéis longitudinais, amostras probabilíticas, amostras intencionais  

Pesquisa Painel 

Longitudinal de Pobreza Cadastro Único e 

Integração de dados 

administrativos 



Pesquisas e Estudos Avaliativos  
SAGI – 2011 a 2014 

 



SAGI – Secretariat of Evaluation and Information Management 

Disseminação Pública 
• Ficha Técnica 
• Resumo executivo 
• Questionários 
• Microdados para 

uma análise mais 
aprofundada das 
universidades e por 
qualquer cidadão 

Produtos de Informação e Conhecimento: 
130 estudos específicos de avaliações e pesquisas, mais de 40 programas, desde 2004, 

com resultados e microdados apresentado na Web 



SAGI – Secretariat of Evaluation and Information Management 

Produtos de Informação e Conhecimento:  
Estudos técnicos escritos por equipe interna a respeito de questões específicas sobre a 

agenda de Monitoramento e Avaliação 



Pesquisas e Estudos Avaliativos  
Desafios na Disseminação e Apropriação dos Resultados 



Pesquisas e Estudos Avaliativos  
Desafios na Disseminação e Apropriação dos Resultados 

Avaliadores e relatórios de avaliação podem apresentar achados e fazer 
recomendações, mas são os formuladores de políticas e outros tomadores de 
decisão que, em última instância, determinam que achados devem ser 
encarados com maior relevância e quais recomendações devem ser 
implementadas.  

Avaliadores gostariam em algumas situações, às vezes frequentemente, de 
dispor do poder de impor as mudanças e recomendações que fizeram em seus 
estudos, mas esse não é o papel deles. ....  

Avaliadores devem trabalhar diligentemente em informar e facilitar o uso dos 
seus achados ( e não ficar sentado e esperando algo acontecer)....   

Eles não são os usuários  finais das avaliações (Dabelstein e Patton  2012:196) 



Produtos de Informação e Conhecimento - 
Publicações personalizadas para todos os diferentes usuários potenciais dos estudos das avaliações: 

apresentar resultados anuais do Censo SUAS 

Versão eletrônica: 
Gráficos e manchetes 

Publicação: 
dados selecionados 
(mais descritivos) 



Produtos de Informação e Conhecimento - 
Publicações personalizadas para todos os diferentes usuários potenciais de estudos avaliações: 

resumo e apresentação mais detalhada dos resultados das avaliações 



Produtos de Informação e Conhecimento - 
Publicações personalizadas para todos os diferentes usuários potenciais de estudos avaliações: contribuições 

para disseminar a cultura de monitoramento e avaliação pela Revista Brasileira de Monitoramento e Avaliação 
e financiamento de seminários acadêmicos 

Revista Brasileira de Monitoramento e Avaliação 

Seminários Acadêmicos e Técnicos patrocinados 



Produtos de Informação e Conhecimento: 
Oferecendo cursos personalizados presenciais e à distância sobre o acompanhamento 

e as questões de avaliação, utilizando manuais básicos e ferramentas multimídia e 
virtuais 



 Ciclo de Formação em Conceitos e  Técnicas para Elaboração de Diagnósticos, 
Monitoramento e Avaliação de Programas e Ações do MDS 



O ACESSO E USO DO DADOS, PESQUISAS E PRODUTOS – GOOGLE ANALYTICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 5 mil usuários/mês em 2011 para 50 mil em 
2014 



O ACESSO E USO NA PESQUISA ACADÊMICA – GOOGLE ACADÊMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fator de 
Impacto H de 17 



 

http://poko.ad/bcn/?/projects/all-you-need-is-less/ 





Manifesto pela Propaganda Criativa 



Obrigado !! 

www.mds.gov.br/sagi 

 

 

 

 

 

 

 

 


