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RESUMO 

 

 

O objetivo geral do estudo é investigar como estão estruturados e institucionalizados os 

processos de avaliação de políticas públicas nos poderes Executivo e Legislativo. Para tal, 

a metodologia utilizada foi o estudo de caso comparativo. A partir desta comparação 

buscou-se investigar como dois poderes concorrentes conduzem, cada um a seu modo, as 

avaliações de políticas públicas no Brasil. Eis que foi realizada uma pesquisa no conjunto 

de documentação elaborada pelas avaliações dos dois poderes, cujos resultados apontam 

que nas duas experiências de avaliação existem similaridades em alguns aspectos e, em 

outros, assimetrias. Observou-se que as avaliações realizadas pelo Poder Legislativo estão 

mais focadas em políticas com objetivos claros de responsabilização do Executivo; já as 

avaliações do Poder Executivo estão mais focadas em controle de gasto público a partir da 

alteração de desenhos e de implementação de políticas públicas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação de Políticas Públicas. Poderes Executivo e Legislativo.  

Presidencialismo multipartidário. 
 

 

 



 
ABSTRACT 

 

The general objective of the study is to examine how public policy evaluation processes 

are structured and institutionalized in the Executive and Legislative Branches. To this end, 

the methodology of a comparative case study was used. Through this comparison, we 

aimed to examine how two competing powers conduct an assessment of public policies in 

Brazil, each in its own way. The results show that in both assessment experiences there are 

similarities in some aspects and asymmetries in others. It was found that the assessments 

carried out by the Legislative Branch focus more on policies with clear objectives of 

accountability of the Executive. On the other hand, the assessments carried out by the 

Executive Branch are more focused on controlling public spending by changing the design 

and implementation of public policies. 

 

KEYWORDS: Assessment of Public Policies. Executive and Legislative Branches. 

Multiparty presidentialism. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O tema da avaliação de políticas públicas no Brasil tem ganhado um importante espaço nos 

últimos anos tanto no debate acadêmico, quanto junto aos Poderes da República. Isto deve-se a uma 

crescente mobilização, desde a sociedade civil até os órgãos de controle e governos, frente ao desafio 

dos gastos públicos.  

As avaliações de políticas públicas foram estimuladas por governos na tentativa de 

resolver diversos pontos. Historicamente foi posta a serviço da reforma do Estado (FARIA, 

2005), na tentativa de lidar com programas públicos em face de limitações fiscais e como 

ferramenta da justificativa para o gerenciamento e a racionalização de recursos orçamentários 

(ALA-HARJA; HELGASON, 2014) e como indicativo de boa gestão (OECD, 2021), de 

alcance pelas políticas públicas de critérios como os de efetividade, eficácia, eficiência, ao 

desempenho e à accountability da gestão pública (RAMOS; SCHABBACH, 2012). 

A avaliação de políticas públicas, desde a década de 1990, tem tomado a agenda dos 

governos pelo mundo e, hoje, praticamente todas as intervenções estatais têm sido candidatas a 

passarem por algum tipo de avaliação (VEDUNG, 2010). Esta tendência tem sido tão forte que 

se chegou a criar o que é conhecido como uma “cultura de avaliação”, consolidada em 

associações de especialistas, realização de congressos e cursos específicos sobre o tema e a 

criação de empresas especializadas no assunto (DI GIOVANNI; NOGUEIRA, 2013).   

Atualmente, o tema da avaliação tem obtido um significado específico para a 

administração e para a gestão pública com a criação de instituições responsáveis tanto pelo 

monitoramento quanto pela avaliação de políticas públicas (BONIFÁCIO; MOTTA, 2021). Um 

processo de avaliação de políticas públicas possui diversos aspectos relevantes, os quais se 

observam desde a possibilidade de mensuração de indicadores de desempenho e de resultados 

à possibilidade de aperfeiçoamento do que avalia, contribuindo assim para melhorias dentro do 

ciclo dessas políticas.  

Este estudo surge da necessidade de investigar e comparar as experiências de avaliação de 

políticas públicas realizadas no âmbito dos poderes Legislativo – a partir da experiência do Senado 

Federal, em 2014 – e Executivo – a partir de 2019, com a institucionalização do Conselho de 

Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas  (CMAP), no Ministério da Economia.  

No Brasil, a avaliação de políticas públicas é realizada por dois Poderes, Legislativo e 

Executivo. Estes dois são, portanto, objetos da investigação. São Poderes concorrentes e, numa 

estratégia de avaliação de políticas públicas, eles não se coordenam. Fato que os aproximam de uma 



14  

característica de regimes presidencialistas, caracterizado por uma natureza concorrencial. As duas 

organizações são concorrenciais e não cooperativas. 

Neste caso, a delegação para a realização de avaliações é para duas agências diferentes, 

criando um sistema de competição em que duas agências cumprem a mesma função (FILGUEIRAS; 

QUEIROZ, 2021).  

O Poder Legislativo, quando realiza avaliações está exercendo o seu papel de legislar sobre 

matéria de competência da União, de definir e aprovar aplicação dos recursos orçamentários, como 

também o de fiscalizar os atos da Administração direta e indireta e se envolver na formulação e no 

acompanhamento das ações governamentais na esfera federal (FREITAS et al., 2013). Já o Poder 

Executivo, quando desenvolve iniciativas de avaliação de políticas públicas tem por objetivo a 

melhoria na implementação de suas políticas e da atuação governamental (MIRANDA et al., 2021).  

Em alguns temas específicos de políticas públicas ocorre que as preferências legislativas e 

executivas tendem a ser alinhadas. Porém, os membros do Poder Legislativo geralmente não 

compartilham as mesmas preocupações que os burocratas das agências executivas em relação à 

discussão de políticas públicas (EPSTEIN; O’HALLORAN, 2004). E todo este cenário deve-se 

ainda levar em consideração um ambiente de governo dividido e multipartidário, como é o caso 

brasileiro. Governo dividido é uma característica de regimes presidencialistas multipartidários, onde 

raramente o partido do presidente consegue garantir a maioria das cadeiras no Congresso 

(PEREIRA; MELO; BERTHOLINI, 2018).  

Um governo dividido tem total associação a conflitos de interesses. Nestes governos, quando 

o legislativo é controlado por um partido e o executivo por outro grupo, ocorre uma divergência entre 

os dois poderes (HUBER; SHIPAN; PFAHLER, 2001). Neste caso, os legisladores estão mais 

focados em limitar o poder do Executivo do que em apoiá-lo, onde o Congresso acaba delegando 

menos e restringindo mais (EPSTEIN; O’HALLORAN, 2004). 

Assim, este estudo se concentra em investigar e diferenciar os distintos modelos de avaliação 

de políticas públicas desenvolvidas pelos dois poderes: Legislativo e Executivo. 

O Legislativo exercendo o seu controle a partir dos processos de avaliação de políticas 

públicas, muitas vezes identificando desafios em sua implementação, propondo melhoria no desenho 

das políticas públicas com alterações de legislações específicas e até mesmo criticando os modelos 

de execução. Neste sentido, cumprindo o seu papel de controle sobre o Poder Executivo.  

Já o Poder Executivo, a partir da experiência do Conselho de Monitoramento e Avaliação de 

Políticas Públicas - CMAP, tem realizado suas avaliações com foco na apropriação da agenda de 

avaliação por parte dos técnicos do Ministério da Fazenda e do Tesouro Nacional, buscando 

melhorias do gasto público, da legislação e da implementação das políticas públicas a partir do 
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redesenho destas políticas.  

A pesquisa encontra-se organizada da seguinte forma: a primeira parte do estudo busca 

descrever o contexto da temática de avaliação no país, juntamente com as hipóteses, problema 

e pergunta de pesquisa, bem como os seus objetivos gerais e específicos. Em seguida é 

apresentado o referencial teórico com alguns conceitos e estudos na literatura disponível sobre 

a temática do papel da avaliação de políticas públicas no âmbito dos poderes Executivo e 

Legislativo.  

Posteriormente tem-se uma descrição da metodologia usada na pesquisa, que 

contemplou a definição do estudo de caso comparativo. No capítulo seguinte apresenta-se o 

conjunto dos resultados do estudo comparativo entre as avaliações desenvolvidas pelos dois 

poderes. Ao final é apresentado analiticamente as conclusões da pesquisa com sugestões para 

estudos futuros que passam pela necessidade de encontrar um modelo e uma estratégia que 

apoie o fortalecimento da governança dos diversos achados e resultados dos processos 

avaliativos realizados pelos poderes Executivo e Legislativo.  

 

1.1 UM BREVE PANORAMA SOBRE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO 

BRASIL 

 

Desde 2005 a temática da avaliação começa a tomar a agenda dos diversos órgãos 

governamentais do país. Um dos primeiros a orientar para a importância do assunto foi o 

Tribunal de Contas da União – TCU, quando naquele ano definiu dentro de seu planejamento 

estratégico a ampliação de sua atuação na avaliação de políticas públicas ao defini-la como uma 

de suas finalidades institucionais (CAVALCANTE; SILVA, 2020).  

A partir de 2014, como uma iniciativa do Senado Federal, buscando inovar e com foco 

em combater o desperdício através de melhorias do uso dos recursos públicos, institucionalizou 

dentre as funções de suas Comissões Permanentes uma estratégia de avaliação política de 

políticas públicas (FREITAS et al., 2013).  

Esta institucionalização se deu a partir da Resolução do Senado Federal nº 44, de 2013, 

que inseriu no Regimento Interno da Casa a obrigatoriedade de anualmente as comissões 

permanentes selecionarem, dentro das áreas temáticas de suas competências, políticas públicas 

desenvolvidas no âmbito do Poder Executivo para serem avaliadas.  

A institucionalização desta experiência busca assim criar um modelo para 

acompanhamento das políticas públicas implementadas pelo Poder Executivo (ANDRADE; 

SANTANA, 2017). 
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O parlamento tem a oportunidade de alguma forma supervisionar, liderar o debate sobre 

políticas públicas, além do processo de melhoria de legislação que impacte na implementação 

destas políticas, assim como no tocante ao orçamento, à fiscalização e ao controle dos gastos 

alocados nestas políticas (MENEGUIN; SILVA, 2017).  

Anastasia & Inácio (2011) defendem que este papel de focar apenas em proposição, 

fiscalização e no controle orçamentário encontra-se esgotado e que estes atores políticos têm 

também o papel de avaliar o processo de implementação de políticas públicas.   

A partir de 2016, o Poder Executivo Federal começa uma tentativa de 

institucionalização de suas avaliações de políticas públicas.  No âmbito deste Poder, nos últimos 

três governos, muitas foram os instrumentos legais e institucionais criados com esta finalidade.  

Foram elaborados guias orientadores e referenciais para avaliação ex ante e ex post de 

políticas públicas, manuais, metodologias e outras ferramentas que pudessem dar conta deste 

assunto. Assim como foram criados setores especializados em monitoramento e avaliação de 

políticas públicas em vários ministérios e autarquias do Poder Executivo (BONIFÁCIO; 

MOTTA, 2021). 

Em 2019, por meio do Decreto nº 9.834/2019, institui-se o Conselho de Monitoramento 

e Avaliação de Políticas Públicas – CMAP. Este Conselho tem como objetivo avaliar uma lista 

de políticas públicas previamente selecionadas, financiadas por gastos diretos ou subsídios da 

União (SANTOS, 2021), assim como buscar aperfeiçoamento das políticas públicas e dos 

programas do Poder Executivo Federal a partir da mensuração do alcance de resultados e, com 

isso, aprimorar a alocação de recursos e a melhoria na qualidade do gasto público (ANDRADE; 

SANTANA, 2017).  

Esta instância tem também o papel de coordenar, no âmbito do Poder Executivo, a 

governança em relação ao monitoramento e avaliação das políticas financiadas pela União. 
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Ilustração 1 - Arquitetura da avaliação de políticas públicas nos Poderes Legislativo e  

Executivo 

                    

Fonte: Elaboração Própria (2022). 

Além disso, tem ocorrido avaliação por parte do Poder Judiciário com a identificação 

de experiências junto ao Conselho Nacional de Justiça. São avaliações pontuais e ainda não 

institucionalizadas, focadas em situação da população carcerária do Brasil, atuação do Poder 

Judiciário na proteção do meio ambiente e políticas de atenção às crianças no Sistema de Justiça 

Brasileiro.  

Outro setor que tem se envolvido de forma mais intensa em avaliações no país é o setor 

privado, a partir de avaliações realizadas por consultorias, organizações não-governamentais, 

universidades, think tank, observatórios e confederações nacionais. 

Também tem sido formada redes de especialistas em torno da temática de avaliação de 

políticas públicas e estes espaços têm fortalecido a troca de experiências e aproximação de 

profissionais de diversas áreas do conhecimento na busca de fortalecimento de expertises sobre 

a temática (RAMOS; SCHABBACH, 2012).  

E mais recente, em 2021, a partir da Emenda Constitucional nº 109 definiu-se que os 

órgãos da administração pública, de maneira individual ou conjunta, devem realizar avaliação 
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das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados 

alcançados (BRASIL, 2022).  

A institucionalização dos processos avaliativos é importante principalmente em países em 

que a avaliação se encontra ancorada como um princípio constitucional (ASLEGIS, 2020). 

O tema da avaliação na área de políticas públicas tem reverberado nos espaços 

institucionais tanto público quanto privado de forma intensa, e hoje encontra-se entre os dez 

principais conceitos da moda em políticas públicas (HERTTING; VEDUNG, 2012). 

 

1.2 O PROBLEMA 

 

A avaliação foi recebida muito mais cedo em alguns setores políticos do que em outros 

(VEDUNG, 2010). No Senado Federal a partir de um processo de amadurecimento e 

institucionalização inicia em 2014 a realização de avaliações de políticas públicas.  

Já o Executivo Federal, a partir da criação de um conjunto de produtos e guias de 

avaliação e posteriormente com a criação de um órgão dentro de sua estrutura, começou a 

caminhar rumo à institucionalização da avaliação de políticas públicas (BONIFÁCIO; 

MOTTA, 2021). 

Apesar da institucionalização destas iniciativas de avaliação de políticas públicas, os 

dois poderes realizam estas atividades de forma assimétricas. Assim, o problema de pesquisa 

se concentra em investigar quais os determinantes institucionais do presidencialismo 

multipartidário que dificultam a interação entre o Executivo e o Legislativo para que 

desempenhem ações de avaliação de políticas públicas mais eficientes.  

A partir deste problema foi elaborada a questão central da pesquisa que trata de 

compreender: como desenvolver processos de avaliação de políticas públicas rígidos e 

eficientes diante de um presidencialismo multipartidário?  

Como hipóteses analíticas, partimos da premissa de que não existe atualmente uma 

estrutura de incentivo para cooperação entre os dois Poderes. Antes, o que se tem é uma 

estrutura de incentivo para a competição entre Poderes em relação aos processos de avaliação 

de políticas públicas. Assim, as hipóteses que orientam este trabalho são duas: 

 

• Avaliação de políticas públicas no Poder Legislativo só interessa aos senadores de 

oposição, isso faz com que os parlamentares que não fazem parte da coalizão do governo 

se motivem mais para propor e realizar avaliações no Senado Federal. Ou seja, no 
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presidencialismo multipartidário, onde o Presidente da República tem maioria no 

Congresso Nacional, não tem razão de ser o parlamento criar problemas para o Poder 

Executivo.  

 

• Nos processos de avaliação de políticas públicas realizadas pelo Senado Federal os 

parlamentares olham para o Executivo com uma visão de desconfiança, e assim acabam 

propondo alterações nestas políticas focadas em aumento de orçamento e de número de 

beneficiários. Já nos processos de avaliação realizados pelo Poder Executivo tem-se o 

oposto, pois estão estas focadas na diminuição dos gastos e no tamanho do Estado. Isso 

tem gerado captura e uso político das avaliações pelos Senadores e, para o Executivo, 

uso pelos técnicos do Ministério da Economia e do Tesouro Nacional como instrumento 

para diminuição dos gastos.  

Assim, sistematizando as hipóteses de pesquisa, em última instância o Legislativo tem 

olhado para o Executivo com uma visão adversarial e de desconfiança; e os burocratas 

consideram que os legisladores estão criando problemas para a implementação de suas políticas 

públicas. 

No Senado Federal as avaliações de políticas públicas têm gerado mais atenção para os 

parlamentares de oposição do que para os parlamentares da situação. Com isso as avaliações 

dos primeiros ocorrem com maior frequência e têm refletido a relação de disputa de poderes 

entre situação e oposição.  

Os membros dos parlamentos têm demonstrado preocupações com as avaliações 

realizadas pelo Executivo, principalmente pela necessidade de fortalecer os mecanismos de 

controle (ALA-HARJA; HELGASON, 2014). Também têm solicitado avaliações de políticas 

públicas com o objetivo de responsabilização dos governos (VARONE; BUNDI; GAVA, 

2020). 

Em contextos de governos divididos, as políticas públicas vivenciam processos difíceis 

e árduos, caracterizados por conflitos, gerando impasses, políticas inadequadas e até mesmo 

ineficazes (EPSTEIN; O’HALLORAN, 2004).  

Em governos unificados - quando existe unificação de Poderes, quando os interesses e 

as preferencias são partilhadas entre o Executivo e Legislativo, teoricamente não haveria 

contradição no processo de avaliação de políticas públicas entre estes dois atores. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

Geral: 

• Investigar como estão estruturados os processos de avaliação de políticas públicas nos 

Poderes Executivo e Legislativo.  

 

Específicos:  

• Compreender quais os determinantes institucionais do presidencialismo multipartidário 

que dificultam a interação entre os poderes Executivo e Legislativo para que eles 

desempenhem ações de avaliação de políticas públicas mais eficientes;  

• Questionar por quê existe uma concorrência de avaliações nos dois Poderes.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

A elaboração de uma política pública encontra-se inserida numa tipologia que a 

visualiza dentro de um ciclo deliberativo, formado por vários estágios dentro de um processo 

dinâmico e de aprendizado (SOUZA, 2006).  

Com variações entre os autores, para uma análise usando o ciclo de políticas públicas 

se tem três fases principais: a formação da agenda, a fase da implementação e, na etapa final 

deste ciclo, a avaliação (BONIFÁCIO; MOTTA, 2021; FILGUEIRAS; QUEIROZ, 2016). 

A avaliação pode ser definida em três tipologias diferentes de acordo com o momento 

dentro do ciclo da política que está sendo implementada: ex ante, in itenere e ex post. Uma 

avaliação ex ante é a que se realiza na fase de tomada de decisão. E está relacionada à 

viabilidade e às consequências das escolhas para a implementação de uma política. É um tipo 

de avaliação baseada em hipóteses e expectativas sobre as etapas do ciclo de policy e seus 

resultados (DI GIOVANNI; NOGUEIRA, 2013). Em suma, é uma avaliação que busca 

responder se o problema que a política pública intenta resolver é pertinente e encontra-se bem 

definido.   

Já avaliação in itenere, também conhecida como avaliação intermediária ou de meio-

termo, é aquela que ocorre no decorrer da implementação da política. São as avaliações de 

controle e de monitoramento do curso das ações, e procura identificar os fatores que impedem 

o atingimento dos objetivos e metas (DI GIOVANNI; NOGUEIRA, 2013). Também conhecida 

como avaliação executiva, ela realiza uma síntese de informações de uma política pública já 

vigente (BONIFÁCIO; MOTTA, 2021). É uma oportunidade de dar suporte para a melhoria da 

gestão e da implementação de um programa (BELLEN; TREVISAN, 2008).   Nesta etapa da 

avaliação é possível redefinir o planejamento, melhorar a implementação de uma política, assim 

como manter ou mudar as estratégias para execução de uma intervenção.  

Quanto à avaliação ex post, esta é fundamentada em outra lógica. Ela se relaciona com 

a finalidade de garantir o cumprimento dos objetivos das políticas e programas (JANNUZZI, 

2013). É uma avaliação realizada após a conclusão da intervenção (DI GIOVANNI; 

NOGUEIRA, 2013) e busca mensurar os resultados e impactos alcançados em suas diversas 

dimensões de relevância, eficiência, eficácia, efetividade, sustentabilidade e o julgamento do 

valor geral do programa (BELLEN; TREVISAN, 2008; LOTTA, 2019; OECD, 2021; 

STEPHANOU, 2006).  
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Assim, usando as definições das três tipologias de avaliação identifica-se que um 

processo avaliativo busca retroalimentar o ciclo de políticas públicas, visto que em alguns 

momentos se relaciona com a tomada de decisão, noutro com a formulação, depois com a 

implementação e monitoramento e, posteriormente, com a mensuração dos resultados e 

impactos.  

Desde a década de 1960 até os dias atuais as experiências de avaliação são descritas por 

Vedung (2010) como grandes ondas a partir dos modelos que definem as abordagens das 

avaliações. Estas ondas estão divididas em quatro, da seguinte forma:  

• a onda científica que tem relação com a criação de métodos acadêmicos 

baseados na pesquisa científica. A tomada de decisão deveria ocorrer somente após uma 

avaliação científica das políticas, fornecendo respostas às perguntas avaliativas. Assim, os 

resultados destas avaliações objetivavam melhorar a tomada de decisão a partir de um uso 

racional pelos gestores das políticas e programas;    

• a onda dialógica que orientada ao diálogo, também descrita como a da avaliação 

democrática. É um tipo de avaliação marcada pelo debate entre beneficiários e entre 

stakeholders. Avaliações que gerariam amplos acordos, consensos, aceitabilidade política e 

legitimidade democrática; e as conclusões seriam apresentadas aos tomadores de decisão;  

• a onda neoliberal – com o surgimento da Nova Gestão Pública, a avaliação 

passou a fazer parte da doutrina da governança com foco no desempenho, na eficiência e em 

outras habilidades da gestão baseada em resultados. Também tem como posição central o foco 

no monitoramento. Assim, os resultados dos esforços de monitoramento e avaliação devem ser 

usados para atender os anseios de accountability, do uso racional dos recursos públicos e da 

satisfação do cliente – pois este é o mais importante para o setor público;   

• a onda da evidência que é um retorno da experimentação e é uma espécie de 

cientificização. Tem como característica “o que importa é o que funciona”. E o que funciona é 

o que é definido como evidência. É um esforço para tornar os governos mais científicos e 

baseados em evidências empíricas reais.  

São ondas que, para o autor, têm deixado no setor público aprendizados e acúmulos que 

podem ser identificados até hoje.  

Além destas ondas já consolidadas, mais recentemente em um Seminário Internacional 

sobre o Legislativo e Avaliação de Políticas Públicas, realizado em dezembro de 2020 em 

Brasília, o mesmo Vedung em sua apresentação descreveu uma nova onda que ele numerou 

como quinta onda ou a “onda da governança pública”.  
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É uma onda que veio para contrastar com a terceira e quarta onda, respectivamente, da 

Nova Gestão Pública e a da avaliação por evidências (VEDUNG, 2021). Tem a ver com 

complexidade e transversalidade e é caracterizada pelo envolvimento horizontal de diferentes 

agências públicas e de diversos atores buscando colaborar, criar, inovar, implementar e avaliar 

novas políticas públicas (ASLEGIS, 2020).  

 

2.2 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO PODER EXECUTIVO COMO 

ELEMENTO PARA RETROALIMENTAÇÃO DO CICLO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 

Em um sistema de separação de Poderes, as políticas são formuladas a partir de um 

processo de divisão de responsabilidades: o Congresso elabora leis, o Executivo as implementa e 

o Poder Judiciário as interpreta (EPSTEIN; O’HALLORAN, 2004).  

A partir de uma experiência de avaliação é permitido também que o sistema político 

decisório faça alterações na experiência de implementação da política pública (SOUZA, 2006). 

O uso da avaliação para a tomada de decisões é importante para que se possa 

compreender o programa e as suas questões centrais de uma forma mais sábia. A aplicação 

destes resultados poderá contribuir nas seguintes condições: ampliação e modificação das 

atividades, identificação de conflitos de interesses, estabilidade do programa, redefinição de 

orçamento, tipos de clientes atendidos, assim como o apoio político para o programa (WEISS, 

1998).  

É ainda reafirmado pela autora que, em momentos de crise ou paralisia de um programa, 

quando ninguém sabe o que fazer, é importante recorrer ao uso da avaliação para influenciar a 

decisão dos gestores para uma mudança em larga escala, tanto para acabar com um programa, 

como estendê-lo ou modificar suas atividades e ações. 

Aqui temos uma ampliação do conceito de avaliação a partir da teoria de alguns 

acadêmicos que defendem que uma avaliação de políticas públicas busca também introduzir 

conhecimento para a melhoria tanto do processo de tomada de decisão, para a reformulação dos 

problemas e soluções, quanto para desempenho da atuação governamental em benefício dos 

cidadãos (HOWLETT, 2000; SCHNEIDER, 1986; VEDUNG, 1997; WEISS 1998), mais 

claramente orientadas por resultados para a geração de valor público  (BONIFÁCIO; MOTTA, 

2021). 

Este ponto é resumido por Schneider (1986) quando defende que uma avaliação deve 

dar atenção suficiente aos sistemas de tomada de decisão a que devem servir e que também 

precisa ser vista como parte do sistema produtor de informações, que alimente o processo 
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cíclico de formulação de políticas.  

Neste aspecto, um ponto positivo identificado num processo de avaliação é que ele pode 

interferir e apoiar a elaboração de programas futuros, gerando nas equipes e nos gestores um 

aprofundamento no pensamento do que estão tentando realizar e até mesmo redefinir objetivos 

e problemas a serem resolvidos pelas políticas públicas. Em vez de reforçar o status quo, uma 

avaliação pode propiciar mudanças que tornem os programas mais responsivos às  necessidades 

dos participantes (WEISS, 1998). 

A avaliação é um mecanismo que contempla também o monitoramento pelos atores 

estatais e societais (HOWLETT, 2000), assim como a sistematização e a classificação de 

intervenções em curso ou finalizadas que se destinam a desempenhar um papel de orientação 

razoável em situações futuras e práticas de ação (HERTTING; VEDUNG, 2012). 

Porém, uma avaliação não pode ser desculpa para a inação de tomada de decisão com a 

justificativa de que se aguarda a conclusão de um processo avaliativo para que se possa alterar 

a implementação de uma intervenção (WEISS, 1998). 

Na avaliação em seu sentido cotidiano se determina o mérito e o valor de algo – ou o 

produto gerado desse processo. A partir de um processo avaliativo é possível apontar o valor 

do inútil, o precioso dos inúteis (HERTTING; VEDUNG, 2012).  

Os resultados de uma avaliação cada vez mais estão sendo usados e exigidos por 

gestores de programas com o objetivo de aperfeiçoar também a prestação de contas, determinar 

a alocação orçamentária e orientar o modelo dos programas e as decisões relacionadas às 

políticas (GERTLER et al., 2018). 

Um desafio em relação ao uso da avaliação como dispositivo de prestação de contas se 

apresenta na falsa percepção de que um gestor, ao avaliar uma política pública, está sendo 

responsável pelo gasto, inferindo a ele um bom estilo de gestão. Eventualmente, isso pode 

demonstrar uma posição de responsabilidade com a geração de informações. Porém, apenas o 

ato de avaliar ser usado como demonstração de responsabilidade poderá substituir a ilusão pela 

realidade (WEISS, 1998).  

As avaliações de políticas públicas são definidas por Jannuzzi (2021) como atividades 

de extrema relevância tanto para o aprimoramento dos programas, como também para a 

promoção da transparência à sociedade em relação à aplicação dos recursos públicos e para 

orientar a decisão governamental no tocante à alocação orçamentária de recursos.  

Já Vedung (2010) considera que a questão orçamentária e o financiamento não são os 

elementos fundamentais em uma avaliação. Para o autor, o aumento do financiamento não é o 

elemento principal e suficiente. O fundamental são os resultados que o setor público deve 
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entregar. As políticas devem ser orientadas para resultados e o que contam são as conquistas 

reais. 

A partir da avaliação de políticas se pode contribuir para uma orientação dos resultados 

efetivos, assim como para aumentar a racionalidade dos gestores na tomada de decisão e, com 

isto, contribuir para a solução dos problemas e a otimização dos recursos (STEPHANOU, 

2006). 

Um outro aspecto importante a ser considerado numa avaliação é verificar se os 

resultados obtidos estão totalmente alinhados com os objetivos das políticas e das intervenções. 

De tal modo que estes resultados podem se tornar uma referência de boa gestão quando o uso 

desta avaliação é inclinado à melhoria da atuação governamental (WEISS, 1998).  

De modo complementar, é defendido que a avaliação também possa fornecer dados para 

subsidiar a escolha das soluções mais eficazes para que as políticas públicas atinjam seus 

objetivos e, assim, orientar as decisões sobre quais programas devem ser suspensos, mantidos 

ou expandidos (BANCO MUNDIAL, 2017). 

Outro potencial uso de estudos de avaliação de programas e políticas permite que a 

tomada de decisões seja melhor fundamentada, além de encaminhar melhor a questão da 

responsabilidade e utilização dos recursos públicos, proporcionando programas que tenham 

maior efetividade, eficiência e qualidade (STEPHANOU, 2006). 

 Um importante mecanismo para isto é a implementação de uma estratégia que 

contemple eficiência de gastos não como um exercício isolado, mas como um apoio ao processo 

institucionalizado que oriente a tomada de decisão e a formulação de políticas públicas 

(BANCO MUNDIAL, 2017).  

Quando a relação entre avaliação e eficiência dos gastos é priorizada tem-se o que 

Jannuzzi (2021) descreve com algumas preocupações, como por exemplo que os processos 

avaliativos de políticas públicas não desconsiderem uma matriz ampla de valores, 

privilegiando, em especial, a eficiência e/ou a conformidade administrativa e desconhecendo a 

complexidade de seus desenhos institucionais e operacionais –, tratando-os como se fossem 

projetos isolados, com comando, controle e operação fortemente centralizados.  

Para o autor, existem limites em relação a pensar um processo de avaliação levando em 

consideração apenas os elementos de eficiência. A identificação desta necessidade não é apenas 

uma constatação da comunidade acadêmica, pois diversos organismos multilaterais têm 

proposto aos seus Estados-Membros que se implemente uma estratégia de avaliação de seus 

projetos, programas e políticas, assim como fazer um bom uso destas avaliações.  

O manual de avaliação elaborado por um conjunto de especialistas do Banco Mundial e 
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do Banco Interamericano de Desenvolvimento defende que a implementação de uma agenda de 

desenvolvimento socioeconômico passa pela mensuração do alcance dos objetivos.  

Para estes especialistas, um desafio para a política pública que ainda não tem sido 

superado é o exame com frequência das mudanças alcançadas. Pois na maioria das vezes os 

gestores e responsáveis pela formulação das intervenções estatais acabam concentrando-se no 

controle e na medição dos insumos e dos produtos imediatos dos programas e políticas, em vez 

de avaliar se estes atingiram os objetivos pretendidos (GERTLER et al., 2018). 

Já a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

considera que a avaliação tem como proposito maior determinar tanto o alcance dos objetivos, 

contribuir para a melhoria de uma política, decidir sobre a continuação ou abandono da 

intervenção e prestar contas dos recursos públicos e dos resultados alcançados (OCDE, 2010).  

Além deste conceito, é também definido um conjunto de critérios-chave que deverão 

ser contemplados em uma avaliação, quais sejam: relevância, coerência, eficácia, eficiência, 

impacto/efetividade e sustentabilidade. Um processo avaliativo deve proporcionar um conjunto 

de informações e dados que possam apoiar e melhorar a tomada de decisão dos atores 

envolvidos (OECD, 2021).  

Hoje, alguns governos, parlamentos e agências de fomento têm usado os critérios 

definidos pela OCDE para a realização dos seus processos avaliativos. No Brasil, em algumas 

instituições do Executivo Federal já estão inseridos estes critérios e a metodologia proposta por 

esta organização. Um bom exemplo é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social – BNDES, que tem aplicado estes critérios em algumas de suas intervenções. 

A identificação de necessidade de implementação de estratégia de avaliação de políticas 

públicas encontra-se bem definida em dois documentos governamentais, um elaborado pelo 

Tribunal de Contas da União – TCU e outro pelo Ministério da Economia. 

Nestes estudos estão contempladas um conjunto de orientações propostas pela OCDE 

para a promoção da confiabilidade dos governos, para torná-los estrategicamente ágeis, em um 

Estado estratégico e aberto. Dentre as sugestões propostas encontram-se as iniciativas de 

monitoramento e avaliação de políticas públicas (BRASIL, 2020; TCU, 2020).  

Junta-se a isto diversos outros documentos administrativos publicados pelo Governo 

Federal que descrevem que os requisitos para a participação do Brasil na OCDE coincidem com 

as iniciativas e reformas estruturais em implementação no país.  

Já o Grupo de Avaliação das Nações Unidas – UNEG define avaliação como uma 

valoração dos resultados de um projeto ou política a partir de um conjunto de critérios e tem 

como objetivo apoiar e fortalecer dentro do ciclo de políticas a etapa do planejamento, 
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formulação de orçamento, implementação e elaboração de dados e contribuir para 

desenvolvimento institucional das políticas (UNEG, 2016).  

Os critérios de avaliação defendidos pelo UNEG em quase a sua totalidade se 

assemelham aos que são propostos pela OCDE.  

Sistematizando o conceito de avaliação por atores estatais como sendo a última etapa 

do chamado ciclo das políticas, Faria (2005) o definide como uma atividade voltada a apurar 

os resultados de uma intervenção cujo ciclo de vida se encerra; a fornecer elementos para apoiar 

o desenho de novas intervenções ou  aprimoramento de políticas e programas em curso; e como 

prestação de contas e da responsabilização dos agentes públicos como elemento central da 

accountability. 

Uma estratégia de avaliação de políticas públicas só fará sentido se permitir, acima de 

tudo, a melhoria da decisão política e o desempenho do governo (SCHNEIDER, 1986).  

Já Filgueiras & Queiroz (2016), ampliam a função de avaliação de políticas públicas, 

pois consideram que pode ela mesma se constituir como uma política pública. Não sendo apenas 

um elemento gerencial. A tomada de decisão do que avaliar, que métodos empregar e quais os 

resultados alcançar envolve embates, concepções de mundo, assim como capacidades que nem 

sempre estão disponíveis ou organizadas para os avaliadores.  

Deste modo fica claro que os principais teóricos da avaliação consideram que um bom 

processo avaliativo busca fortalecer o ciclo de políticas públicas com foco na melhoria da 

decisão política e da atuação governamental. 

 

2.3 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER LEGISLATIVO  

 

As políticas pública possuem diferentes desenhos e objetivos. Porém, para uma 

avaliação destas intervenções existe a necessidade de um conjunto de padrões para avaliação 

de seus impactos (BERTHOLINI; PEREIRA; RENNO, 2018). E isto deve ser considerado em 

todos os tipos de avaliações, sejam elas ditas técnicas ou políticas.  

As avaliações políticas, que hoje têm se tornado uma realidade a partir de diversas 

experiências com a inserção de parlamentos e seus representantes em processo avaliativos, 

também buscam propor resultados que possam interferir na tomada de decisão; assim como é 

uma estratégia de fiscalização e controle por parte dos representantes do Poder Legislativo.   

Claro que uma avaliação política se difere dos modelos já discutidos anteriormente, é 

uma avaliação focada no campo da competição política e pode ser – muitas vezes o é - até 

mesmo parcial.  É uma avaliação focada em sucesso e fracasso, erro e acerto (DI GIOVANNI; 
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NOGUEIRA, 2013).   

Uma estratégia de avaliação das políticas públicas encontra-se distante de se restringir 

a algumas questões e disputas relativas à definição dos interesses prioritários do aparelho 

estatal. Ela pode também ser um elemento central na disputa eleitoral, no controle das interações 

intergovernamentais e na busca de acomodação de forças e de interesses no âmbito 

intraburocrático (FARIA, 2005).  

A avaliação de políticas públicas é atravessada por relações de poder e conflitos, onde 

implementadores e policy makers disputam com os avaliadores resultados, impactos e 

concepções da política (FILGUEIRAS; QUEIROZ, 2016). 

Por isto uma avaliação política precisa ser embasada em critérios claros e racionais, o 

que significa que a medição é um aspecto essencial. Logo, este tipo de avaliação de políticas 

públicas poderá envolver tanto juízo de valor quanto técnicas (BONIFÁCIO; MOTTA, 2021). 

Mas apesar deste desafio, é defendido por Vedung (1997) que, em países livres, a 

avaliação pode e deve ser feita não somente por governos e suas agências, mas também pelos 

parlamentos. Em diversas experiências internacionais são identificadas participação do Poder 

Legislativo em torno das estratégias de avaliação (LACERDA, 2021).  

As avaliações de políticas públicas são importantes fontes de informações para o 

cumprimento das funções legislativas e de supervisão pelos parlamentares, assim como são 

usadas para a elaboração de leis e para a fiscalização e o controle dos governos (VARONE; 

BUNDI; GAVA, 2020); e para a criação de novas propostas legislativas (FARIA, 2005). A 

avaliação também pode ser usada por parlamentares para a formulação de políticas, assim como 

para a adoção de emendas às políticas existentes ou para a criação de novas políticas (WEISS, 

1998).  

Os legisladores, ao terem acesso às informações de políticas públicas, estão também 

cumprindo suas funções legislativas e de supervisão das intervenções implementadas pelo 

Poder Executivo.  

Uma avaliação de políticas é uma fonte potencial para o fornecimento de novos insights 

sobre a qualidade do desenho das políticas, o progresso de sua implementação e seus impactos 

finais na economia e na sociedade. Os membros dos parlamentos são os stakeholders por 

excelência das avaliações de políticas (VARONE; BUNDI; GAVA, 2020). 

Os parlamentares também podem contribuir para que os resultados das avaliações 

apoiem as decisões políticas e administrativas na melhoria da legislação, no estabelecimento e 

mensuração dos objetivos e metas para as políticas, assim como na resolução de conflitos. Do 

ponto de vista democrático, o estabelecimento de metas para as intervenções é muito importante 
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tanto para as políticas públicas quanto para a cadeia de influência parlamentar, pois o 

estabelecimento de objetivos políticos de alto nível pelos parlamentos não são objetivos 

quaisquer (VEDUNG, 1997).  

Ao se inserirem em avaliações de políticas, os parlamentos estão estimulando os seus 

membros a prestarem contas, coletarem informações sobre determinadas políticas, mas também 

conhecerem como foram implementadas e como podem contribuir para seu aperfeiçoamento, 

inclusive orçamentário (VARONE; BUNDI; GAVA, 2020). 

A inserção de parlamentos em processos avaliativos é também defendida por Anastasia 

& Inácio (2011), porém a defesa é em forma de uma provocação: quais os motivos que fazem 

com que o Poder Legislativo se mobilize mais para exercer sua função fiscalizatória com foco 

na fiscalização financeira, ao passo que a dimensão do acompanhamento, monitoramento e da 

avaliação das políticas públicas seja esquecido?  

Para as autoras, parte deste esquecimento decorre de fraturas nada triviais de 

institucionalização do Poder Legislativo no Brasil. E para enfrentar este desafio é importante 

que se construa capacidades institucionais pelo Legislativo que deem conta de fortalecer a 

posição deste Poder em processos decisórios, contrapondo-se à dinâmica de reforço mútuo 

Federalismo/Executivo, que é a principal característica do processo político brasileiro.  

O Poder Legislativo também é parte integrante das políticas públicas, pois conta com 

mecanismos que o capacitam a participar dos processos decisórios e da agenda governamental 

sobre políticas públicas. Assim, este Poder tem como prerrogativa, como ator constituinte da 

democracia participativa, se relacionar com o Poder Executivo na formulação, discussão, 

implementação e avaliação de políticas públicas no País (TORRENS, 2013).  

Este Poder Legislativo tem um papel importante na alocação de emendas orçamentárias 

para as políticas públicas que podem impactar a tomada de decisão para a formulação e 

implementação de políticas públicas. Apesar do Executivo permanecer como o responsável pela 

execução do orçamento, incluindo as demandas dos legisladores e condicionando a execução 

das emendas à disponibilidade de recursos. Recentemente, o Congresso conseguiu tornar 

obrigatória a execução de emendas legislativas para algumas áreas (BERTHOLINI; PEREIRA; 

RENNO, 2018).  

Além dos aspectos institucionais, o Poder Legislativo também detém um conjunto de 

capacidade técnica, política, assim como autonomia jurídica que o capacita para produzir 

diagnósticos e propor mudanças no rumo das políticas públicas, principalmente devido a uma 

forte restrição orçamentária. O ideal é que estes recursos sejam aplicados à parcela da população 

que mais precisa da atuação estatal. Assim, o Legislativo terá a probabilidade de apoiar a 
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tomada de decisões na necessidade concreta de criação de normas ou políticas públicas que 

possam ser mais eficientes, efetivas e eficazes (MENEGUIN; SILVA, 2017). 

Complementando e contribuindo com os dois autores acima, é também defendido por 

Pereira et al. (2011) que o Legislativo tem o papel de atuar como guardião da formulação de 

políticas e, caso isto não ocorra, terá um ambiente precário para a nação, pois o Poder Executivo 

poderá agir sem controle.  

Os representantes do Legislativo são importantes atores institucionais que devem ser 

inseridos nas estratégias de avaliações, pois eles dependem de informações sobre as decisões e 

as ações levadas a cabo nos demais níveis de governo. Isto é uma característica fundamental 

para o exercício do controle político horizontal pelo Legislativo em uma estrutura federativa, 

principalmente quando se considera que a melhoria da coordenação das ações 

intergovernamentais restringiu-se, basicamente, ao alinhamento das estruturas federativas e do 

Executivo, matizado pela concentração das decisões no nível federal de governo 

(ANASTASIA; INÁCIO, 2011). 

Quanto mais institucionalizado e quanto mais houver o envolvimento dos atores 

políticos, mais se produzirá avaliações consistentes. São muitas as experiências internacionais 

nas quais se identificam a participação efetiva e a contribuição de representação do Poder 

Legislativo nas estratégias de avaliações (FILGUEIRAS; QUEIROZ, 2016; LACERDA, 2021). 

Nesta discussão teórica temos algumas reflexões sobre avaliações de políticas públicas 

realizadas por membros do Poder Legislativo. Já se tem uma vasta literatura que defende a 

implementação desta estratégia por parte de Casas Legislativas como elemento para a melhoria 

das políticas públicas e para contribuir com o processo de tomada de decisão.   

Porém, é consenso na literatura que os membros do Legislativo podem contribuir com 

os processos de melhoria das políticas públicas, mas que estas avaliações passam por elementos 

como fiscalização e controle das ações e intervenções que são implementadas pelo Poder 

Executivo. Como também acaba sendo uma estratégia apenas para criticar a atuação 

governamental e tudo isso passa pelo campo da competição política, da limitação de poder para 

algumas agendas por parte do Legislativo (SCHNEIDER, 1986; BELLEN; TREVISAN, 

2008;VARONE; BUNDI; GAVA, 2020). 

Neste estudo foi possível identificar um hiato em parte da literatura sobre avaliações de 

políticas públicas em Poderes concorrentes. A maior parte dos conceitos identificados está 

relacionado a discussão e proposição de políticas públicas entre estes poderes.  

Trazer esta reflexão para a realidade brasileira ainda passa por alguns desafios, desde 

um regime presidencialista multipartidário (PEREIRA; MELO; BERTHOLINI, 2018), e no 
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tocante às políticas públicas, tem-se até mesmo competências concorrentes para muitas delas 

(ARRETCHE, 2004).  

Os sistemas de separação de poder norteado por coalizões multipartidárias são 

caracterizados por um Poder Executivo com forte inserção e poder de agenda, controlando 

inclusive a agenda do Congresso Nacional, e exercendo grandes poderes para construir 

coalizões majoritárias, distribuindo cargos de gabinete aos membros da coalizão (MELO; 

PEREIRA; WERNECK, 2010).  

Neste tipo de governo é possível que parlamentares tenham comportamentos 

irresponsáveis, uma vez que a duração de seus mandatos não é influenciada pelas adversidades 

políticas do poder Executivo. Assim, somente os membros da coalisão do presidente teriam 

algum incentivo para cooperar. Para os demais, do ponto de vista político, o ganho é maior 

quando se recusa a possibilidades de cooperações (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2001).  

Legislações e decisões aprovadas sob governos divididos diferem significativamente 

daquelas aprovadas em tempos de governos unificados. Dividir o controle partidário no que 

tange a políticas públicas, mesmo que não leve a impasse legislativo, pode resultar em impasses 

processual, produzindo agências do Executivo com menos autoridade para elaborar e 

implementar políticas públicas de forma mais fundamentada (EPSTEIN; O’HALLORAN, 

2004). 

Nestes processos de governos não unificados e baseados em coalizões e interesses gera-

se uma escassa autonomia do Poder Legislativo na formulação de políticas públicas, tornando 

a participação no governo ainda mais importante para os parlamentares interessados em garantir 

retornos eleitorais. Os parlamentares podem incorrer em custos, votando a favor de medidas 

contrárias a seus interesses imediatos, em função dos ganhos que podem auferir como membros 

da coalizão de governo (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2001).  

Além disso, outra reflexão que é trazida por Huber & Mccarty (2004)  é sobre as 

incertezas políticas e as desconfianças entre os dois Poderes, assim como a delegação a 

burocratas de baixa capacidade para governar as políticas em processo de implementação e 

avaliação.  

Deste modo, as avaliações realizadas por parlamentos dizem respeito também à natureza 

dos atores envolvidos no processo, como demandantes e como portadores de interesses 

diversos, e orientados por valores e pressupostos cognitivos particulares (DI GIOVANNI; 

NOGUEIRA, 2013).  
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3 METODOLOGIA 

 

O campo da pesquisa sobre os estudos de políticas públicas e de avaliação, é bem 

extenso e contempla tanto a relação da temática no âmbito dos poderes Executivo e Legislativo.  

A pesquisa se caracteriza como descritiva-documental e exploratória. O método de 

pesquisa utilizado é o estudo de caso comparativo. A escolha deste método se justifica pelo fato 

de que  

um estudo de caso consiste na triangulação de pessoas, eventos e 

circunstâncias. Ele apresenta um problema relacionado a políticas públicas 

ou à administração pública em forma de história, acompanhada por 

informações contextuais e de fundo. Permite aos usuários chegar a 

conclusões sobre a teoria do setor público, melhorar potencialmente 

práticas existentes, considerar e avaliar cursos alternativos de ação, bem 

como aumentar a compreensão sobre as circunstâncias nas quais as 

decisões são tomadas. Contudo, um caso é mais do isso. Ele é também uma 

forma estruturada para compartilhar experiências, revelar desafios e 

oportunidades, com os quais uma organização se depara e comunicar lições 

aprendidas e práticas pioneiras que podem auxiliar outros em situações 

similares (GRAHAM, 2010, p. 25 ).  

 

Um estudo de caso é altamente focado, significando que um tempo considerável é gasto 

por pesquisadores analisando, e subsequentemente apresentando, o caso (ou casos) escolhido, 

e o caso é visto como fornecendo evidências importantes para o argumento. O objetivo de um 

estudo de caso é explicar o fenômeno sob investigação, a fim de inseri-lo e qualificá-lo num 

contexto mais amplo. Um estudo geral não é um estudo de caso. Ele se torna um estudo de caso 

somente se existir um elemento deste estudo que possa ser generalizado (GERRING, 2019).  

Consideram os pesquisadores que um estudo de caso permite uma investigação e 

organização de um conjunto de informações relacionadas a uma questão específica da 

administração pública ou a um problema referente a políticas públicas, unindo dados empíricos 

a fatores contextuais que afetam a relevância e o impacto das informações (Graham, 2010). 

Assim, os casos que são objeto de análise neste estudo encontram-se inseridos num 

contexto geral de avaliações de políticas públicas, e os elementos que serão analisados dizem 

respeito as experiências de avaliações nos dois Poderes, a saber:  

• Poder Executivo Federal, a partir da experiência do Conselho de Monitoramento e 

Avaliação de Políticas Públicas (CMAP), do Ministério da Economia;  

• Poder Legislativo, a partir das avaliações de políticas públicas no âmbito de suas 

Comissões Permanentes.  

A escolha destas experiências se justifica pelos seguintes aspectos: são processos de 
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avaliação que já se encontram institucionalizados (Senado Federal desde 2014 e CMAP com 

três ciclos de gestão de avaliações desde 2019); e já existe um significativo número de políticas 

avaliadas. 

A partir das políticas públicas avaliadas, chegou-se na definição do caso que será objeto 

deste estudo. O caso serão o conjunto das políticas avaliadas nos dois poderes. Assim o caso 

instrumentalmente delimitado encontra-se descrito no Anexo 1.   

A Ilustração 2 descreve a nossa estratégia analítica, a qual buscará relacionar a 

institucionalização de processos de avaliação de políticas públicas nos Poderes Legislativo e 

Executivo e como estes processos se dão em cenários de governos presidencialistas 

multipartidários.  

 

Ilustração 2 - Modelo analítico utilizado na pesquisa  
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Fonte: Elaboração própria (2022).  
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O’HALLORAN, 2004) e está comumente associado ao conflito de interesses (HUBER; 

SHIPAN; PFAHLER, 2001).  

Um ambiente de governo dividido em regimes presidencialista multipartidários, como 

é o caso brasileiro, tem impactos significativos tanto para o sucesso do Executivo, no custo 

de governar, torna as relações entre poderes mais difíceis de coordenação e, 

consequentemente, mais onerosa para os presidentes (PEREIRA; MELO; BERTHOLINI, 

2018).  

As agências do Poder Executivo sob governo divididos possuem uma menor margem 

de manobra para definir políticas públicas, são mais limitadas para incorporação de seus 

conhecimentos e seus regulamentos e estão mais sujeitas a supervisão por parte de grupos de 

interesses e do Poder Legislativo (EPSTEIN; O’HALLORAN, 2004).  

A partir da delimitação dos casos realizou-se os seguintes procedimentos 

metodológicos:  

1. Pesquisa bibliográfica para compreender como as avaliações realizadas pelos dois 

poderes se assemelham com a literatura existente;  

2. Análise de dados secundários e pesquisa documental dos relatórios de avaliação de 

políticas desenvolvidas pelos dois Poderes.  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 AVALIAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICAS NO PODER LEGISLATIVO: SENADO 

FEDERAL  

 

A experiência com avaliação de políticas públicas nos Poderes Executivo e Legislativo 

possuem diferença substanciais. No Executivo é algo mais recente, tendo início em 2019. Já no 

Legislativo é uma ação que se encontra mais materializada, afinal a estratégia teve início em 

2014.  

A partir de 2014, o tema da avaliação formal ganhou vigor próprio, particularmente no 

âmbito do Senado Federal, quando foi instituído o processo de avaliação de políticas públicas 

integrado ao processo legislativo da Casa, determinando que cada Comissão Permanente eleja 

anualmente, por deliberação de seus membros, um tema a ser objeto de avaliação sistemática e 

um relator para produzi-la, devendo o relatório de avaliação ser apresentado e discutido na 

Comissão ao final do ano legislativo (SANTOS, 2021). 

O ambiente natural para essa avaliação, no Senado Federal, é o de suas Comissões, visto 

que é nelas que se ocorre e se aprofundam os debates especializados sobre os vários setores e 

as diversas dimensões específicas nas quais, para efeito da decisão parlamentar, é dividida a 

realidade nacional (FREITAS et al., 2013).  

Apesar de ser o ambiente apropriado, como defendido pelos autores, é importante 

ressaltar que ainda existem desafios em relação às avaliações em algumas Comissões. A 

aprovação do requerimento numa Comissão Permanente para realização de uma avaliação de 

política pública, não torna obrigatório que estes colegiados realizem e finalizem os processos 

avaliativos de políticas públicas.  

Existem diversas situações que vão desde a simples aprovação do requerimento, sem 

nunca ter sido nomeado um relator, até relatórios que foram inseridos nos sistemas de 

deliberações, mas que não foram aprovados no âmbito destes colegiados.  

O Legislativo já definiu um conjunto de 94 avaliações para serem realizadas no período 

de 2014–2021 no âmbito de suas Comissões. Do total de políticas públicas aprovadas para 

avaliações, 64,04% foram finalizadas no âmbito do Poder Legislativo – Senado Federal.  

O Gráfico 1 demonstra que nos quatro primeiros anos da implementação da estratégia, 

quase a totalidade das Comissões apresentaram propostas de avaliação, assim como finalizaram 

as atividades, exceto o primeiro ano, em que menos de 50% concluiu a estratégia.  

No ano de 2020 não foram concluídos nenhum processo de avaliação e isto se deve aos 
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impactos da pandemia, pois o prazo final para aprovação do requerimento junto à Comissão 

Permanente é no dia 30 de março de cada ano e neste período o Senado Federal ainda 

encontrava-se buscando solucionar questões relacionadas ao funcionamento remoto das suas 

Comissões.  

 

Gráfico 1: Número de políticas públicas aprovadas para avaliação e efetivamente avaliadas 

pelo Senado Federal (2014 – 2021)  

 

 
 
Fonte: Elaboração própria (2022), a partir de dados do sítio eletrônico do Senado Federal.  

 

Estes relatórios, após aprovados, passam a constituir um documento de avaliação da 

Comissão Permanente do Senado. Se identifica em algumas experiências que os resultados 

destas avaliações são encaminhados aos órgãos do Poder Executivo.  

 

 

4.2 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO PODER EXECUTIVO: CONSELHO 

DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - CMAP 

 

A institucionalização de avaliação de políticas públicas no Executivo Federal inicia em 

junho de 2019 a partir da publicação do Decreto nº 9.834, que instituiu o Conselho de 

Monitoramento e Avaliação de Polícias Públicas – CMAP.  

É um Conselho Interministerial do Centro de Governo com competência para executar 

dentro do ciclo de políticas públicas a avaliação, e incluem análises ex ante e ex post.  Os 

resultados produzidos no âmbito do CMAP permitem a emissão de um conjunto de 
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recomendações focadas no aprimoramento de políticas públicas e programas governamentais 

(MIRANDA et al., 2021).  

A partir da criação deste Conselho espera-se que as avaliações possam fornecer um 

conjunto de evidências e recomendações para que os gestores aprimorem e formulem suas 

políticas, assim como auxiliar a tomada de decisão do Centro de Governo.  

O processo de avaliação do CMAP conta com o apoio tanto de equipe da Escola 

Nacional de Administração Pública – Enap, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 

IPEA, do Ministério da Economia e dos demais Ministérios que tem intersetorialidade com as 

políticas avaliadas (ASLEGIS, 2020).  

O CMAP funciona como uma instância superior que gerencia o conjunto das avaliações 

realizadas no âmbito do Poder Executivo. Porém, as avaliações são conduzidas por outros dois 

orgãos que compõem este conselho superior. Os órgãos responsáveis são o Comitê de 

Monitoramento e Avaliação dos Subsidios da União (CMAS), que conduz os processos 

avaliativos dos Subsidios da União e o Comitê de Monitoramento e Avaliação de Gastos Direto 

(CMAG), que abraça as avaliações das demais políticas públicas do Governo Federal 

financiadas por meio de gastos diretos da União.  

O ciclo de avaliação se dá em quatro fases:  pré-avaliação, execução, deliberação e 

divulgação e apresentação dos resultados ao Congresso Nacional. Para cada política pública 

avaliada são elaborados dois relatórios: um de avaliação da política e outro de recomendações 

da política. Estas recomendações são sistematizas em um plano de ação (MIRANDA et al., 

2021). Após a conclusão do processo avaliativo, os seus resultados são enviados para o 

Congresso Nacional (ASLEGIS, 2020).  

Levar ao conhecimento do Congresso Nacional este conjunto de resultados das 

avaliações realizadas pelo CMAP é considerado por Vedung (2020) como uma estratégia 

importante para proporcionar a esta instância legislativa uma visão privilegiada e um panorama 

das políticas públicas, assim como devem ser usados pelo Congresso, não só para avaliar na 

visão da accountability, da equidade e da responsabilização, mas, também, na visão do 

desenvolvimento, da melhoria e da inovação nas políticas públicas (ASLEGIS, 2020).  

No Poder Executivo as avaliações são divididas em ciclos anuais. Assim, já foram 

aprovadas nos três ciclos de avaliação um total de 45 avaliação. Desde total já foram finalizadas 

29 avaliações.  
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Gráfico 2: Número de políticas públicas aprovadas para avaliação e efetivamente avaliadas no 

Poder Executivo (2019 – 2021) 

 

Fonte: Elaboração própria (2022), a partir de dados da sitio eletrônico do CMAP.  

 

Das avaliações do ciclo de 2021 ainda não estão publicizados resultados, mas mesmo 

assim já foram eleitas outras dezesseis políticas para avaliação no quarto ciclo de 2022.  
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EXECUTIVO E LEGISLATIVO  
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avaliação. Já os requerimentos propostos por parlamentares de oposição encontram-se melhores 

elaborados, contendo dados gerais e indicadores consistentes sobre as políticas públicas, 

justificativa de necessidade da realização da avaliação e de melhorias da atuação governamental 

Os critérios apresentados pelos Parlamentares nos requerimentos são bem diversos,  

desde tratativas de ampliação e melhoria do processo de implementação das políticas públicas 

à ampliação de prazos para que governos subnacionais cumpram determinadas legislações, para 

que na avaliação se tenha mais informações de determinadas intervenções.  

Um ponto que é presente em 70% dos requerimentos é que a realização das avaliações 

se justifica para que as políticas possam contemplar mais beneficiários e que o acesso seja 

facilitado. 

 Um importante achado nesta pesquisa esta no ano de 2016, quando o tema “previdência 

social” foi objeto de avaliação de políticas públicas no âmbito de uma mesma Comissão 

Permanente. Sendo que uma proposição tinha como foco avaliar os “Beneficios 

Previdenciários” e que fora apresentada por uma parlamentar de oposição. Já outro tratava de 

avaliar “Receitas e Despesas da Previdência Social no exercício de 2015, com vistas à apuração 

dos resultados: superávit ou déficit” e foi apresentado por parlamentar de situação. 

Também foi identificada situações de duas proposições de avaliação para uma mesma 

política pública, sendo uma por parlamentar de oposição e outra de situação. A política a ser 

avaliada foi o “Programa Mais Médicos”.   

Para um requerimento de avaliação apresentado em 2021, foi identificado como 

proponente não um parlamentar, e sim um bloco de oposição ao governo.  

Comparando os motivos e critérios definidos para as avaliações de políticas públicas 

nos dois Poderes tem-se uma enorme assimétria. E a partir disso fica evidente que as motivações 

para a realização de avaliações pelos parlamentares está focada em uma apropriação politica do 

tema e das políticas para seus mandatos e sua atuação parlamentar.  

Estas avaliações parlamentares têm o papel de contribuírem potencialmente para a 

responsabilização do governo e da administração pública e poderá  também ser importante para 

apoiar um grupo de interesse específico quando o resultado da avaliacão resultante permite 

manter uma questão importante para o eleitorado do grupo parlamentar  (VARONE; BUNDI; 

GAVA, 2020).  

Já os critérios e motivações que mobilizam os atores do Poder Executivo estão focados 

em aspectos relacionados ao controle e eficiência dos gastos, a partir do ponto de vista fiscal e 

diminuição dos custos para a União. 

Este tipo de motivação é defendido por Bonifácio & Motta (2021), que defendem que 
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pensar modelos focados na eficiência dos gastos públicos tem ganhado espaço, considerando 

para tanto as informações sobre a performance dos programas de governo e a utilização dessa 

informação pelos tomadores de decisão, gerentes, políticos e sociedade.  

 

4.3.2. Perfil dos proponentes das avaliações de políticas públicas nos Poderes 

Executivo e Legislativo  

 

As avaliações realizadas pelo CMAP são propostas por um conjunto de técnicos e 

burocratas de alto e médio escalão do Ministério da Economia,  ou seja, são avaliações 

propostas e realizadas por equipes técnicas do Executivo federal. Já as avaliações realizadas 

pelo Senado Federal são propostas e realizadas por atores políticos:, senadores da República. 

Para este estudo foi feito um mapeamento das coalizões que estes parlamentares representavam 

em relação aos governos.  

No ano de 2014, um total de 77% das avaliações realizadas tiveram como relatores 

parlamentares de oposição ao governo Dilma. É o primeiro ano da implementação da estratégia 

de avaliações de políticas públicas no Senado Federal e um momento pós-manifestações de 

2013. Neste período foram criados no âmbito do Congresso Nacional diversos mecanismos que 

pudessem responder às demandas daqueles manifestantes.  

Uma das principais lideranças de oposição do Governo neste ano não somente propôs, 

como relatou duas avaliações de políticas públicas no âmbito de duas Comissões da Casa.  

Apesar do Governo Dilma contar naquele momento com uma ampla coalização a apoiá-

la (LIMONGI; FIGUEIREDO, 2017), não houve habilidade para um bom gerenciamento desta 

coalisão para acomodar interesses de sua base partidária  (PEREIRA; MELO; BERTHOLINI, 

2018).  

Já em 2015, os parlamentares que compunham a coaliasão que representava o Governo 

Dilma tomou a dianteira nos processos de avaliação de políticas públicas.  

É um ano crucial para o Poder Executivo, pois trata-se do momento em que ocorre uma 

tentativa do governo em gerenciar melhor o conjunto de partidos que compõe a sua coalisão.  

Já no ano de 2016, o momento da escolha das avaliações é ainda no mandato da 

Presidente Dilma Rousseff, pois a definição das políticas a serem analisadas ocorre até o dia 31 

de março de cada ano. Assim, o desgate do governo já era evidente e o processo de impeachment 

já se encontrava em discussão na Câmara dos Deputados.  

Um importante achado identificado nesta pesquisa é que a partir de 2017, no primeiro 

ano do Governo Temer, a maioria das propostas para avaliação de políticas públicas são de 
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representes de parlamentares da oposição ao Governo vigente.  

Do total de proposições apresentadas para avaliações, 67% foram propostas e relatas 

por parlamentares que votaram contra o impeachment da Presidente Dilma. Neste grupo de 

parlamentares estão ex-lideres do Governo anterior, senadores e lideranças importantes do 

Partido dos Trabalhadores.  

Fica evidente que este grupo de parlamentares que antes defendia as políticas e o 

Governo Dilma toma o espaço das avaliações de políticas públicas como arena para demonstrar 

seus pontos críticos e opositores ao Governo Temer.  

No ano de 2018 o mesmo grupo de mantém como proponente das avaliações de políticas 

públicas, porém ocorre um pequeno aumento de representantes da coalisão que apoio o Governo 

Temer.  

Já no Governo Bolsonaro, os anos de 2019 e 2021 os principais proponentes são 

parlamentares de oposição.  

Nas avaliações propostas de 2019 e 2021 estão contemplados os temas que sensíveis ao 

Governo Bolsonaro, como os relacionados às políticas ambientais, de desmatamento, saúde, 

educação, transferência de renda e desarmamento (esta avaliação não fora finalizada).  

Importante relatar que em 2020 o processo de avaliação teve impacto significativo 

devido à pandemia. Pois no dia 15 de março de 2020 foi decretado estado de emergência em 

saúde no país e o prazo para discussão destas proposições, como mencionado, é até o dia 30 de 

março de cada ano.  

Dessa forma, conclui-se que estes espaços de avaliação de políticas públicas numa Casa 

Legislativa tem total relação com as coalizões e partidos que dão sustentação ao 

presidencialismo.  

Os parlamentares são mais afeitos a realizarem avaliações de políticas relacionadas aos 

seus domínios políticos e sua afiliações e realizam uso político dos resultados para apoiar ou 

dificultar o estabelecimento da agenda do Poder Executivo (VARONE; BUNDI; GAVA, 2020).  

Em governos divididos  se tem sérios impactos para a qualidade das políticas públicas, pois o 

impasse e as disputas partidárias podem gerar políticas públicas incoerentes (EPSTEIN; 

O’HALLORAN, 2004). 
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Gráfico 3 - Situação das coalizões dos parlamentares que realizaram avaliações de políticias 

públicas no Senado Federal   

 

 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

4.3.3. Tipologia das políticas avaliadas  

 

Para analisar os tipos de políticas públicas avaliadas será usada a tipologia definida por 

Alston et all., (2008), que as caracteriza de quatro formas:  

• Políticas estáveis e adaptáveis a choques: são as políticas macroeconômicas, 

como as políticas fiscais e monetárias e que têm relação total com a estabilização e 

o crescimento econômico;  

• Políticas de fornecimento de patrocínio do Executivo: é caracterizada por um 

conjunto de intervenções usada pelo Presidente para patrocinar outros atores 

políticos em troca de apoio na aprovação de reformas;  

• Políticas rígidas: inclui as políticas que não podem ser modificadas facilmente e 

são menos suscetíveis a choques econômicos e políticos. São geradoras de 

externalidades positivas importantes para a sociedade em médio e longo prazo.  

• Políticas residuais: tendem a ser voláteis e são impactadas por choques políticos.  

Seguindo esta tipologia, a maioria das políticas avaliadas pelo CMAP estão relacionadas 

às políticas estáveis (47%) e políticas rígidas (23%). Já no Senado Federal, com 63% estão as 

avaliações de políticas residuais, seguida das políticas rígidas (21%) e políticas estáveis (13%).  

As avaliações realizadas pelo Poder Executivo têm como elemento propulsor 

contemplar as políticas públicas financiadas por gastos diretos e subsídios da União, sob uma 

ótica macroeconômica, em assistência de natureza financeira, creditícia ou tributária e com isso 
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fomentar atividades, setores econômicos ou regiões mediante correção de falhas ou 

imperfeições de mercado (MIRANDA et al., 2021).  

Isso demonstra que o fato de as avaliações realizadas pelo Senado terem como lócus as 

Comissões Permanentes, que são instâncias em que se desenvolve o debate especializado e 

aprofundado, contemplando diversos setores e temas para apoiar a organização parlamentar, é 

um importante espaço para avaliar políticas públicas (SANTOS et al., 2015).  

Estas Comissões possuem competência considerável nas suas áreas de atuação e 

permitem que o Poder Legislativo possa discutir uma variedade de temas e assuntos e exerçam 

influência sobre a temática de políticas públicas (HOWLETT, 2000).  

Um importante achado identificado neste estudo é que as políticas mais estáveis tendem 

a ser mais institucionalizadas, possuem melhor governança e geram melhores indicadores. O 

que responde a uma tendência, pois as políticas mais estáveis acabaram criando mecanismos de 

autoavaliação e pode-se afirmar que neste tipo de políticas públicas seus modelos de governança 

geram alternativas de avaliação, e tais iniciativas; não demandam que órgãos externos 

conduzam as avaliações. 

Em relação ao Poder Legislativo tem-se uma diversidade maior de políticas públicas 

avaliadas, com predomínio das políticas residuais. E isso se deve a um conjunto de fatores, 

dentre os quais se destaca a personalização da escolha das políticas públicas – onde muitas 

vezes tais escolhas não obedecem a uma agenda partidária ou do parlamento. Pode-se entender, 

assim, que estas escolhas são caracterizadas por uma agenda pessoal do parlamentar e tendem 

a ter um caráter maior de crítica e são mais usadas pelos parlamentares de oposição.  

As políticas residuais sofrem interferência de efeitos eleitorais sobre os parlamentares, 

assim como dependem da existência de espaço na agenda legislativa e de disponibilidade 

orçamentária (ALSTON et all., 2008). E as avaliações destas políticas acabaram sendo usadas 

pelos parlamentares de oposição como mecanismos de apuração e cobranças ao governo em 

relação a estas intervenções estatais e são norteadas por interesses pessoais (VARONE; 

BUNDI; GAVA, 2020). 
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Gráfico 4 - Tipologias de políticas avaliadas nos dois Poderes   

 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

4.3.4. Metodologias de Avaliação  

 

Muitas são as metodologias de avaliação de políticas públicas utilizadas e os organismos 

internacionais e instituições multilaterais, como Agências das Nações Unidas, Banco Mundial, 

Banco Interamericano de Desenvolvimento, Comissão Econômica para a América Latina e 

Caribe (Cepal), Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), tem 

tido um papel importante na construção de ferramentas metodológicas para avaliação de 

políticas públicas (RAMOS; SCHABBACH, 2012).   

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), elaborou 

um conjunto de critérios de avaliação, e a partir destes critérios é possível identificar se os 

objetivos da política foram atendidos, assim como podem ser melhorados. Estes critérios estão 

divididos em um conjunto de valores avaliativos que contemplam os conceitos de relevância, 

coerência, eficácia, eficiência, sustentabilidade e efetividade. A aplicação destes critérios 

objetiva também oportunizar que as organizações usem os resultados para melhoria da tomada 

de decisão (OECD, 2021).  

A aplicação de critérios valorativos em um processo de avaliação busca apreciar o 

mérito de uma avaliação (Vedung, 1997). O autor divide estes critérios em nove modelos e 

tipologias: alcance de metas, efeitos colaterais, relevância, público-alvo, partes interessadas, 

colegiado, critério econômico, critério de produtividade e eficiência.  

Importante ressaltar que os critérios definidos pela OCDE não são uma metodologia e 
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não se relacionam aos objetivos que uma intervenção está tentando alcançar. Eles fornecem um 

conjunto de instruções que apoiam a construção de perguntas corretas durante uma avaliação. 

Na revisão realizada pela OCDE em 2018/19 ficaram definidos seis critérios: relevância, 

coerência, eficácia, eficiência, impacto e sustentabilidade (OECD, 2021). 

Já o Banco Mundial definiu a metodologia do Modelo Lógico como uma ferramenta 

para uso em avaliação de projetos e programas (RAMOS; SCHABBACH, 2012). Esta mesma 

ferramenta também é defendida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID para 

orientar a avaliação de programas para os projetos financiados pelo banco (ANDRADE; 

SANTANA, 2017). 

Para as avaliações desenvolvidas pelo Poder Legislativo, no caso do Senado Federal, 

foi criado, no decorrer destes quase oito anos, metodologia própria para a realização da 

experiência, utilizando-se principalmente da meta-avaliação, assim como coletas de dados 

primários qualitativos e quantitativos, em diversos casos, assim como a produção de diversos 

relatórios finais de avaliação (SANTOS, 2021).    

Uma estratégia de meta-avaliação é recomendada para que os avaliadores descrevam 

suas avaliações em termos de linguagem de instrumentos políticos, e, dentre o público que mais 

terá interesse nos resultados desta metodologia estão tanto os operadores governamentais 

quanto a própria administração pública (VEDUNG, 1997). Assim e é importante que 

parlamentos se capacitem e façam meta-avaliações (VEDUNG, 2021).  

O empoderamento dos parlamentares para a realização de meta-avaliação é fundamental 

para que estes realizem melhor seus processos avaliativos. E sem dúvida o Congresso Nacional 

possui vocação para uso desta metodologia (ASLEGIS, 2020).  

Uma meta-avaliação contempla a síntese de resultados de uma série de avaliações, como 

também oferece orientações sobre a utilidade do que avaliar, evidências de impacto de 

intervenções e pode ser descrita como uma avaliação da avaliação (HEDLER; TORRES, 2009; 

SANTOS et al., 2015; OLIVEIRA; PASSADOR, 2019).  

O uso desta metodologia propicia que sejam consolidadas, pelas equipes técnicas do 

Senado Federal, informações de estudos e avaliação já realizadas, por exemplo, pelas áreas 

técnicas e de auditorias do Tribunal de Contas da União, por universidades, centros de pesquisa, 

instituições privadas, organismos internacionais e pelos próprios órgãos do Poder Executivo 

responsáveis pela implementação das políticas públicas (SANTOS et al., 2015). 

A partir das avaliações analisadas pelo Senado Federal identifica-se que a metodologia 

de meta-avaliação usada por esta Casa Legislativa encontra-se em sintonia com conceitos 

identificados na literatura e defendidos pela comunidade acadêmica. Assim como, é um modelo 
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adequado para que o Senado Federal se referencie, pois os processos de avaliação de políticas 

públicas no âmbito do legislativo, ainda são divididos com os outros trabalhos e agendas das 

Comissões Permanentes. Dessa forma, uma meta-avaliação se justifica para que se possa 

otimizar o tempo de trabalho no âmbito das Comissões.  

Já os modelos metodológicos usados pelo CMAP estão focados, na maioria das vezes, 

numa metodologia de impacto orçamentário e financeiro.  

Este tipo de método focado em modelos economicistas não necessariamente são ideais 

para alguns tipos de políticas públicas. Se levarmos em consideração apenas esta perspectiva, 

sob a égide da racionalidade estrita do mercado, só se manteriam os programas mais 

competitivos ainda que com baixa cobertura e menor repercussão social (JANNUZZI, 2021).  

Complementa o autor supracitado que trazer o foco avaliativo muito centrado na 

economicidade pode não reconhecer e até deslegitimar o esforço e a eficácia da cobertura de 

alguns programas públicos, assim como mitigar a efetividade e a sustentabilidade das 

intervenções. 

Porém, uma metodologia de avaliação deve considerar formas mais abrangentes, para 

além dos aspectos econômicos, e buscar compreender nestes processos avaliativos a 

intersetorialidade, assim como a natureza federativa das políticas públicas (JANNUZZI, 2021). 

Focar em aspectos meramente econômicos e orçamentários são fatores que podem 

interferir nos resultados de uma avaliação. Muitas vezes as mudanças e situações causadas por 

clima político pode ter um valor maior a ser considerado do que questões econômicas (WEISS, 

1998). Em suma, o que se necessita é uma boa definição de conceitos e ferramentas analíticas 

para fazer uma boa avaliação (HERTTING; VEDUNG, 2012).  

 

4.3.5. Público envolvido nas avaliações  

 

Nas experiências avaliativas do CMAP e do Senado Federal tem-se uma diferença do 

público envolvido.  

Nas avaliações realizadas pelo órgão do Poder Executivo a participação é restrita às 

áreas técnicas e órgãos vinculados ao Ministério da Economia, além dos técnicos diretamente 

envolvidos na implementação das políticas.  

Já as avaliações realizadas pelo Poder Legislativo têm uma maior diversidade de 

participação a partir da realização de audiências públicas e ciclo de debate com participação de 

parlamentares, vários atores beneficiários das intervenções, stakeholders, técnicos do TCU, 

organizações da sociedade civil, movimentos sociais, além de representantes dos ministérios 
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envolvidos nas políticas.  

Nos referidos processos de avaliação o Senado Federal tem demonstrado interesse em 

trazer para as audiências políticas estes diferentes atores. Sem dúvida são momentos em que os 

aspectos mais democráticos do Poder Legislativo podem vir à tona, apesar de todas as 

dificuldades e incoerências que ainda persistem, é possível dar voz a um pluralismo nestas 

audiências públicas que permite uma boa repercussão das políticas públicas.  

Existe uma tendência de se realizar avaliações usando apenas gestores dos programas, 

é uma escolha que faz sentido em alguns aspectos, afinal estes profissionais têm a oportunidade 

mais direta de usar os resultados. Porém, os beneficiários das intervenções também possuem 

uma enorme participação nas intervenções e a sua inclusão nos processos avaliativos é muito 

importante, principalmente nos programas focados em grupos marginais da sociedade. Estes 

grupos tendem a ter interesses e preocupações diferentes dos gestores dos programas. Assim 

que a sua inclusão nos processos avaliativos ajudaria a corrigir desde as desigualdades no acesso 

até a abordagem de questões que ampliariam o espoco das avaliações (WEISS, 1998). 

 

4.3.6. Resultados e monitoramento das recomendações das avaliações de políticas 

públicas  

 

A partir das avaliações pelos dois Poderes e que são objeto deste estudo, se identifica 

um conjunto de resultados e recomendações das avaliações.  

Já se tem um conjunto significativo de recomendações a partir dos processos avaliativos 

nos dois Poderes. No âmbito do Legislativo estas sugestões de melhorias têm ficado restrito ao 

âmbito da Comissão, responsável pelo processo avaliativo, ainda que muitos destes resultados 

se encontrem dispersos. o que dificultou a esta pesquisa uma avaliação mais aprofundada.  

Estas conclusões passam por proposições de mudanças nas estratégias de 

implementação, alterações de legislações, sugestões de inserção de novos beneficiários, 

facilitação para acesso à políticas por determinados grupos, aumento orçamentário, e também 

são feitas sugestões para um melhor acompanhamento por parte de órgãos de controle como o 

Tribunal de Contas da União e o Ministério Público.  

Em relação às avaliações implementadas pelo CMAP, a partir dos processos 

desenvolvidos no ciclo de 2020, o conjunto destes resultados passaram a ser encaminhados ao 

Congresso Nacional, especificamente à Comissão Mista de Orçamento.  

Outro avanço identificado na experiência do Executivo é que, a partir da criação do 

CMAP, entre uma de suas funções encontra-se a incumbência de monitorar a implementação 
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das propostas de alteração das políticas públicas resultantes das avaliações (SANTOS, 2021). 

Apesar de ser considerada por Santos (2021) uma estratégia exitosa para a boa prática 

da governança das avaliações, tem-se aqui um desafio e ao mesmo tempo uma contradição, 

analisada pela própria equipe técnica do CMAP.  

O CMAP não conta com recursos orçamentários específicos e acaba tendo que encontrar 

alternativas para possíveis parcerias com outros órgãos que possam apoiar as suas atividades 

no âmbito das avaliações ex post e com os processos no âmbito do funcionamento do Conselho 

(MIRANDA et al., 2021). 

Com isso identifica-se que ainda existe uma necessidade de maior apoio para que o 

Conselho possa produzir bons resultados a partir dos seus processos avaliativos.  

O desenho institucional do CMAP, sem dúvida, é um bom começo, porém ainda 

necessita de maior apoio e robustez. Se por um lado fora implementado para que se identifique 

consequências efetivas das avaliações, por outro ainda permanece um empoderamento fraco, 

pois não é conferido a este órgão prerrogativas e instrumentos capazes de mobilizar atores e 

conduzir a coordenação das alterações de políticas públicas no âmbito do Poder Executivo ou 

na relação interpoderes necessária para validação parlamentar e subnacional (SANTOS, 2021).  

Este desafio identificado pela autora fica bem explícito a partir do momento em que se 

analisa o conjunto de sugestões de aprimoramento das políticas públicas avaliadas pelos dois 

Poderes.  

Se forem sistematizados resultados somente das avaliações realizadas pelo CMAP nos 

dois ciclos, 2019 e 2020, tem-se para o primeiro ano trinta e quatro recomendações para vinte 

e dois órgãos do Executivo Federal e, no segundo ano, o número de recomendações é quase o 

dobro, são sessenta e sete recomendações para vinte e cinco instituições.  

Com base na leitura dos resultados das avaliações das políticas realizadas pelo CMAP 

foi feito um cruzamento e agrupamento das recomendações em um conjunto de áreas macro. A 

síntese destas áreas macro está descrita no Gráfico 5.  

O maior percentual está relacionado à melhoria do desenho e da implementação das 

políticas públicas (34%), seguido da estratégia de corte de gastos e diminuição orçamentária 

para as políticas públicas avaliadas.  

Existe uma necessidade de avaliações de políticas, programas e projetos não apenas com 

o uso de parâmetros de eficiência econômica estimados a partir de modelos econométricos da 

tecnocracia orçamentária, mas também que se leve em consideração questões relacionadas à 

relevância e à natureza universal, redistributiva e transversal das políticas públicas do país 

(JANNUZZI, 2021).  
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Neste aspecto, a hipótese de pesquisa é confirmada, pois as duas ações macro estão 

relacionadas a alterações de desenho com foco na diminuição de gastos públicos e não 

necessariamente em melhoria da política pública. Eis que se justifica o porquê destas avaliações 

acabarem sendo apropriadas pelos técnicos do Tesouro Nacional e do Ministério da Fazenda 

para condução de cortes orçamentários.   

Uma das ações macro que chamou atenção nesta pesquisa é a que identificou uma 

necessidade de melhoria e articulação com os governos subnacionais para a implementação de 

políticas públicas. Sabe-se que o Brasil, por ser uma federação, muitas das políticas públicas 

necessitam de articulação com atores subnacionais para sua efetiva implementação.  

A estrutura de um sistema de políticas pública possibilita a promoção da cooperação 

entre os entes federativos a partir do estabelecimento de parâmetros nacionais para uma política, 

organizando as distribuições de competências e instituindo espaços de negociação federativa 

(ABRUCIO; FRANZESE, 2013).  

Um outro achado identificado é que na avaliação da “Política de Operações de Leasing 

de aeronaves e motores” não foi proposta nenhuma recomendação para esta intervenção. É um 

ponto contraditório, pois a literatura apresentada nesta pesquisa identifica que os processos 

avaliativos por agências do Poder Executivo buscam elementos para a melhoria das políticas e 

apoiar os processos de tomada de decisões.  

É importante que os avaliadores estejam conscientes de suas responsabilidades nos 

motivos que lhe impulsionam à escolha dos programas que serão avaliados e as formas pelas 

quais irão avaliar. Os avaliadores têm a responsabilidade de pensar claramente quais os 

elementos da avaliação querem ver usados, por quem e para quais propósitos (WEISS, 1998).  
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Gráfico 5: Ações Macro identificadas nas recomendações das avaliações realizadas pelo CMAP  

 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

A partir das avaliações se identifica que existe uma grande dispersão em relação ao 

monitoramento dos resultados das avaliações de políticas públicas realizadas pelo Poder 

Legislativo.  

Não existe um acompanhamento por parte do Senado Federal e nem das Comissões 

Permanentes que realizaram as avaliações de como foram encaminhadas ou implementadas as 
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menos o acompanhamento das proposições legislativas sugeridas a partir dos processos de 

avaliação. Muitas destas proposições acabaram sendo arquivadas sem nenhuma priorização 

dentro do processo legislativo.  

Já para as avaliações realizadas no âmbito do Poder Executivo, as recomendações são 

publicizadas a partir da elaboração de um Relatório de Recomendações encaminhado aos 

gestores das políticas e os resultados dos encaminhamentos são monitorados por uma equipe 

técnica da Controladoria-Geral da União e do CMAP. 

Do conjunto de recomendações realizadas, o CMAP já obteve para estas políticas um 

retorno dos gestores de um total de 72,4% das sugestões.  

A criação de estruturas de governança com capacidade de gerenciamento dos resultados 

das avaliações tem também o papel de comunicar e disseminar informações. Não se pode 
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deixar o processo de utilização da avaliação ao acaso ou considerar apenas como uma 

conversa interna entre os colegas. Só assim se transformará relatórios em aprendizados 

mútuos. O comprometimento com o uso dos resultados é papel fundamental das equipes dos 

programas avaliados (WEISS, 1998).  

 

4.3.7. Comunicação das avaliações de políticas públicas  

 

A comunicação das experiências e dos resultados das avaliações é um assunto abordado 

em vários estudos acadêmicos.  Todos são unânimes em defender a necessidade de ampliar ao 

máximo o conhecimento dos processos avaliativos realizados. Os avaliadores precisam 

encontrar formas de comunicar os resultados de suas análises (HERTTING; VEDUNG, 2012).  

Um processo de avaliação deve também trilhar rotas para a comunicação dos seus 

resultados, por exemplo, através de conferências, workshops, mídia de massa, grupos de 

interesse, redes de políticas. É interessante buscar a confirmação empírica da ideia de que a 

sociedade civil informada pelos resultados da avaliação teria maior probabilidade de apoiar a 

melhoria do programa (Weiss, 1998).  

No tocante às estratégias de comunicação, Executivo e Legistativo, nos dois últimos 

anos, têm proporcionado diversas iniciativas de divulgação da estratégia de avaliação 

desenvolvida no âmbito destes Poderes.  

Consideramos que o CMAP tem se destacado na tentantiva de disseminar os resultados 

das avaliações a partir de um sítio na internet onde se identifica todos os relatórios de avaliação 

de forma clara e prática, assim como os demais documentos gerados a partir dos processos de 

avaliação de políticas públicas.  

Já o Senado Federal tem realizado um trabalho mais focado na divulgação da 

experiência de avaliação e não na publicização dos resultados. A divulgação dos resultados se 

identifica dentro das páginas de algumas das Comissões Permantes da Casa, porém nem todas 

divulgam os relatórios de avaliação.  

Para conduzir esta pesquisa foi necessário ter um amplo conhecimento sobre o processo 

legislativo que contempla desde a pesquisa do requerimento da proposta de avaliação até a 

localização do relatório final da avaliação. 

Em algumas Comissões as informações estão disponibilizadas em suas próprias páginas 

dentro do sítio eletrônico do Senado Federal, porém em apenas 57% estas informações estão 

bem claras. Como por exemplo nas Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 

e Informática; Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo; Comissão de Educação, 
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Cultura e Esportes; Comissão de Serviços de Infraestrutura; Comissão de Meio Ambiente; 

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária; Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional  e Comissão Senado do Futuro.  

Nas demais Comissões é necessário que se realize uma pesquisa mais aprofundada e 

para ilustrar como fora realizada esta pesquisa apresentamos no Anexo III um tutorial de 

procedimentos no sítio eletrônico do Senado Federal.   

 

4.3.8. Fortalecimento e criação de capacidades estatais  

 

A conceituação de capacidades estatais, para Pires & Gomide (2016),  compreende duas 

dimensões: a técnico-administrativa, que tem relação com a capacidade e o funcionamento de 

burocracias profissionalizadas e de alto-nível, dotadas de recursos organizacionais, financeiros 

e tecnológicos que apoiem a condução e implementação de ações governamentais de forma 

coordenada; e a político-relacional que se refere a um conjunto de habilidades e procedimentos 

de articular, dialogar e inserir múltiplos atores (sociais, econômicos e políticos) nos processos 

de políticas públicas, buscando a construção de coalizões e negociações de suporte as políticas 

públicas e os projetos governamentais. 

No âmbito dos poderes Legislativo e Executivo, nos últimos anos já se desenvolveu um 

conjunto de incentivos e capacidades estatais no tocante à capacitação de seus técnicos e 

gestores para implementar processos de avaliação de políticas públicas.  

O Legislativo já disponibilizou duas edições de cursos de especialização em nível de 

pós-graduação em avaliação de políticas para os seus servidores, assessores e técnicos. Sendo 

o último em parceria com a Câmara dos Deputados e a Escola de Governo do Tribunal de 

Contas da União. Além disso, já possui uma equipe de assessoramento extremamente 

qualificada que é composta por consultores legislativos.  

O Poder Executivo agiu da mesma forma. A Escola Nacional de Administração Pública 

já desenvolveu diversos cursos de aperfeiçoamento, um mestrado, e agora planeja uma turma 

de doutorado na área de avaliação de políticas públicas. Estas iniciativas se juntam à experiência 

de curso de mestrado que já existe no Ipea.  

No âmbito deste Poder, já se tem o apoio para estas avaliações de técnicos da Enap e do 

Ipea que tem dado suporte aos processos avaliativos.   
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

A temática da avaliação de políticas públicas tem tomado a agenda nos Poderes da 

República. Já é possível identificar diversos avanços, como a institucionalização das avaliações 

e, consequentemente, - vários processos e iniciativas sendo realizadas.  

Os Poderes Legislativo e Executivo possuem, cada um ao seu modo, formas de 

condução dos processos de avaliação de políticas públicas.  

No tocante aos modelos adotados e à construção de resultados destas experiências os 

dois Poderes concorrem entre si (FILGUEIRAS; QUEIROZ, 2016).  

O Poder Legislativo, a partir das experiências do Senado, além de ser a experiência mais 

antiga, tem avançado muito em relação à criação de métodos para a implementação da estratégia 

de avaliação.  

Os desafios em relação à experiência do Legislativo repousam no fato de que, nos 

últimos anos, a quantidade de propostas de avaliação tem diminuído no âmbito das Comissões 

Permanentes, e os resultados das avaliações não são monitorados e não conseguem ser 

priorizados dentro da agenda legislativa. 

Além disso, existem casos de uma mesma política pública sendo proposta para avaliação 

mais de uma vez e o não cumprimento dos prazos dos processos avaliativos, o que acaba 

gerando uma descoordenação do processo.  

As avaliações políticas realizadas pelo Senado são incentivadas e possuem total relação 

com as questões relacionadas às coalizões dentro do presidencialismo multipartidário. Os 

espaços de avaliação têm sido usados como arena política de parlamentares de oposição e até 

mesmo da situação quando o governo não possui coalizões bem gerenciadas.  

Estas experiências têm papel de supervisão e fiscalização dos atos do Poder Executivo, 

assim como buscam influenciar a agenda de políticas por meio de avaliações políticas 

(VARONE; BUNDI; GAVA, 2020).  

Já no âmbito do Poder Executivo, os processos avaliativos estão institucionalizados 

desde 2019 e já existe uma quantidade significativa de políticas públicas avaliadas, com vários 

planos de recomendações para as referidas experiências. 

Porém, o desafio é fazer o cumprimento das recomendações para melhoria da atuação 

governamental e, consequentemente, uma possibilidade de uso destas conclusões para 

retroalimentação do ciclo de políticas públicas. 

Um outro aspecto que merece reflexão – e que confirma uma das hipóteses de pesquisa 
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- é o uso de metodologia de avaliação focada em modelos econométricos e diminuição de gastos 

pelo Executivo. A questão da eficiência do gasto público, sem dúvida, tem importância, mas 

outros aspectos devem também serem considerados, como por exemplo as diversas 

transversalidades e intersetorialidades de políticas públicas nas quais muitas delas estão 

inseridas, em sistemas complexos que envolvem governos federais e subnacionais.  

Os resultados das avaliações, a partir do ano de 2020, já estão sendo encaminhados ao 

Congresso Nacional a partir do documento “Relatório Anual de Avaliações do CMAP”. Este 

documento não teve nenhum encaminhamento dentro do processo legislativo, nem junto a 

Comissão Mista de Orçamento, nem nas duas Casas que compõem o Congresso.    

Apesar de se identificar diversas sugestões de alterações de legislações e cortes de 

orçamentários, este documento propõe que para a implementação do conjunto de 

recomendações será necessário um trabalho articulado e conjunto entre os dois Poderes 

(BRASIL, 2021).   

Aqui tem-se mais uma das hipóteses de pesquisa sendo confirmada, pois o fato de o 

atual governo ser caracterizado por um governo dividido, os resultados das avaliações do 

Executivo não estão conseguindo ter espaço dentro do processo legislativo.  

Um desafio identificado em relação ao processo de avaliação pelo Poder Executivo 

trata-se da falta de estrutura orçamentária para que o CMAP - principal órgão responsável pela 

realização das avaliações – possa colocar em prática suas atividades.  

E mais do que isso, na última reforma administrativa do Ministério da Economia 

ocorrida a partir do Decreto nº 11.036, de 07 de abril de 2022, a Secretaria de Avaliação, 

Planejamento, Energia e Loteria, que era a responsável por coordenar os trabalhos do CMAP 

foi extinta e suas atribuições passaram para um departamento de avaliação de políticas públicas 

dentro da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento.  

Diante deste desafio ainda existe a obrigatoriedade a partir da Emenda Constitucional 

nº 109/2021 que tornou a avaliação um princípio constitucional.  

Com isso, existem avanços e desafios nas experiências dos dois Poderes. No Poder 

Executivo nos aspectos de monitoramento das recomendações e nas estratégias de comunicação 

estão bem mais organizados e poderiam serem incorporados, por exemplo, nas experiências do 

Poder Legislativo e assim alinhar melhor as suas iniciativas visando dar mais transparência e 

publicidade as suas pautas de avaliação.  

Já no Poder Legislativo tem-se uma pluralidade de avaliações e que englobam diferentes 

tipos de políticas públicas.  
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5.1 FUTURAS PESQUISAS  

 

Sem dúvida um tema que poderá mobilizar a realização de pesquisas acadêmicas no 

futuro está relacionado ao processo de governança e a institucionalização de um sistema capaz 

de gerenciar os resultados dos processos avaliativos.  

A experiência internacional demonstrada em estudo de Filgueiras & Queiroz (2016) 

apresenta diversos formatos institucionais que vão desde a criação de órgãos setoriais no âmbito 

dos Poderes Legislativo e Executivo até outros em que o processo de delegação para as 

instituições responsáveis pela avaliação parte do Legislativo, e já se tem até experiência de 

criação de agência reguladora para coordenar e gerenciar os processos de avaliação de políticas 

públicas.  

A tradicional cadeia parlamentar encontra-se atenta às delegações típicas da democracia 

representativa, assim como para a função de fiscalização, que no campo de avaliação de 

políticas públicas pelo Legislativo se adequa aos modelos de meta-avaliação (VEDUNG, 2021). 

Neste sentido, já ficam alguns questionamentos que se identifica na literatura e que 

ainda não é consenso entre os autores sobre quem deve conduzir o gerenciamento deste sistema 

de avaliação no país. 

Alguns autores defendem que cabe ao Legislativo a promoção desta integração de 

informações, como é defendido por  Santos (2021), que a dispersão dos esforços pela falta de 

mecanismos que promova a integração dos achados e a sua internalização retroalimentando o 

processo decisório relembra as funções e prerrogativas constitucionais do parlamento para 

explicitar o potencial dessa instituição como ofertante de transparência em políticas públicas e  

como tomador de decisões baseadas em evidências; e destaca três pontos críticos a serem 

cuidados na construção de capacidade para avaliação: orientação estratégica; abordagem 

federativa e inovação tecnológica  

É defendido pelos técnicos do CMAP que a maior efetividade das recomendações 

ocorrerá a partir da condução de ações conjuntas entre o Poder Executivo e Congresso Nacional 

(MIRANDA et al., 2021).  

O trabalho que desenvolve atualmente o Executivo a partir das experiências do CMAP 

ainda necessita de um maior apoio e parte disso passa por alterações legislativas, afinal uma 

parte significativa das políticas públicas está cristalizada em lei, muitas delas inclusive com 

foro constitucional (ASLEGIS, 2020).  

O Poder Executivo tende a manter controle sobre a agenda de avaliação de políticas, 
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dificultando a autonomia dos agentes responsáveis (FILGUEIRAS; QUEIROZ, 2016).  

Já o Poder Legislativo, em relação ao assunto da avaliação de políticas públicas, tem 

tido um importante papel de integrar os achados dos auditores, consultores, analistas agentes 

públicos, pesquisadores e representantes da sociedade (SANTOS, 2021).  

A partir destas considerações, avalio que o único consenso que se tem em relação a um 

modelo futuro no Brasil é que a perspectiva federativa das políticas públicas seja contemplada 

nos processos avaliativos.  

E o outro aspecto que tem sido desconsiderado nestas discussões é a questão relacionada 

ao papel das avaliações do legislativo dentro de um presidencialismo multipartidário.  
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Anexo I – Lista de Políticas Públicas avaliadas pelo Poder Executivo 

 

ANO POLÍTICAS PÚBLICAS AVALIADAS PELO PODER EXECUTIVO  

2019 Programa de Garantia da Atividade Agropecuária e Programa de Subvenção ao Prêmio 

do Seguro Rural (PROAGRO e PSR)   

Conta de Desenvolvimento Energético (CDE)   

Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER)   

Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO)   

Programa de Financiamento Estudantil (FIES)  

Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Educação 

(CEBAS-Educação)   

Lei da Informática  

Judicialização de Benefícios Pagos pelo INSS (previdenciários e assistenciais)   

Seguro-desemprego  

Defesa Agropecuária  

Componente Especializado de Assistência Farmacêutica  

Seguro-Defeso  

Sobreposição de Políticas Públicas do Ministério da Cidadania  

2020 Leasing de Aeronaves  

Simples Nacional  

Fundos Constitucionais de Financiamento  

Dedução de Despesas Médicas do IRPF  

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)   

Aposentadoria por Moléstia Grave ou Acidente  

Entidades Filantrópicas - CEBAS Saúde  

Programa Minha Casa Minha Vida  

Benefícios Previdenciários Urbanos  

Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE)    

Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade  

Atenção Primária à Saúde  

Abono Salarial   

Programa Bolsa Família  

Benefícios de Prestação Continuada (BPC)   

Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) 
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Anexo II - Lista de Comissões Permanentes e respectivas Políticas Públicas avaliadas pelo Poder Legislativo 
 

 

ANO COMISSÕES 

PERMANENTES  

POLÍTICAS PÚBLICAS AVALIADAS PELO PODER 

LEGISLATIVO 

Nº 

REQUERIMENTO  

PARLAMENTAR MEMBRO DA 

COALISÃO 

2014 Comissão de Assuntos 

Econômicos  

Distribuição dos Recursos do Fundo de Participação dos 

Municípios – FPM. 
Nº 20 de 2014 Ana Amélia Não 

Comissão de Assuntos 

Sociais  

Política Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher Nº 16 de 2014 Ana Amélia Não 

Comissão de Meio 

Ambiente, Defesa do 

Consumidor e 

Fiscalização e Controle  

Política Nacional de Resíduos Sólidos Nº 29 de 2014 Eduardo Amorim Não 

Comissão de 

Desenvolvimento 

Regional e Turismo  

Estruturação dos Destinos Turísticos Brasileiros Nº 06 de 2014 Lídice da Mata Sim 

Comissão de Agricultura 

e Reforma Agrária 

Planejamento, Execução e Controle do Crédito Rural no País 

 

Política de Recursos Hídricos para a Região Semiárida 

Nordestina 

Nº 10 de 2014  

 

Nº 12 de 2014 

Ruben Figueró 

 

Acir Gurgacz 

Não 

 

Sim 

Comissão de Ciência, 

Tecnologia, Inovação, 

Comunicação e 

Informática 

Programa Nacional de Banda Larga – PNBL Nº 03 de 2014 Zezé Perrela Não 

 2015 Comissão de Assuntos 

Econômicos 

Os impactos dos benefícios de ICMS concedidos unilateralmente 

pelos estados 

Nº 01 de 2015 Lindiberg Farias Sim 

Comissão de Educação, 

Cultura e Esportes 

Bolsa Atleta; Olimpíadas e Paraolimpíadas 2016 

 

Educação de Tempo Integral (Programa Mais Educação). 

 

Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania – Cultura 

Viva 

Nº 52 de 2015 Romario 

 

Paulo Paim 

 

Lídice da Mata 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

Comissão de Meio 

Ambiente, Defesa do 

Consumidor e 

Fiscalização e Controle 

A revitalização do Rio São Francisco Nº 25 de 2015 Otto Alencar Sim 

Comissão de Direitos Programas e políticas públicas do Poder Executivo relacionados Nº 35 de 2015 Regina Sousa Sim 
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Humanos e Legislação 

Participativa  

às medidas de enfrentamento à violência contra a mulher 

Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa 

Nacional  

Área de indústria de defesa nacional Nº 09 de 2015 Ricardo Ferraço Não 

Comissão de Serviços de 

Infraestrutura 

Plano Nacional de Recursos Hídricos 

 

Plano Nacional de Logística de Transportes 

Nº 31 de 2015 

 

Nº 32 de 2015 

Fernando Bezerra 

 
Wellington 

Fagundes 

Sim 

 

Sim 

Comissão de 

Desenvolvimento 

Regional e Turismo 

Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB). Nº 10 de 2015 Randolfe 

Rodrigues 

Sim 

Comissão de Agricultura 

e Reforma Agrária 

Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para 

a Agricultura Familiar e Reforma Agrária (PNATER) 

 

Política de Defesa Agropecuária no País 

Nº 13 de 2015  

 

 

Nº 14 de 2015  

Donizete 

Nogueira 

 

Dário Berger 

Sim 

 

 

Não 

Comissão de Ciência, 

Tecnologia, Inovação, 

Comunicação e 

Informática 

Formação de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e 

Inovação, com especial enfoque para o Programa Ciência Sem 

Fronteiras 

Nº 04 de 2015  Omar Aziz Sim 

Comissão Senado do 

Futuro 

O Futuro das Cidades: desafios para a urbanização sustentável e 

eficiente 

Nº 09 de 2015 Wellington 

Fagundes 
Sim 

 2016 Comissão de Assuntos 

Sociais 

Benefícios Previdenciários 

 

Receitas e despesas da Previdência Social no exercício de 2015, 

com vistas à apuração dos 

resultados: Superávit ou Déficit 

Nº 05 de 2016 

 

Nº 06 de 2016 

Ana Amelia 

 

Paulo Paim 

Não  

 

Sim  

Comissão de Educação, 

Cultura e Esportes 

 

Lei nº 11.438/06 (Lei de Incentivo ao Esporte) 

Nº 15 de 2016  Romário Não  

Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa 

Nacional  

Conquista de novos mercados, à assistência e proteção de 

brasileiros no exterior, e à 

estrutura organizacional e administrativa do Ministério no 

exterior 

Nº 04 de 2016  Tasso Jereissati Não  

Comissão de 

Desenvolvimento 

Regional e Turismo 

Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional Nº 08 de 2016  Wellington 

Fagundes 

Sim  

Comissão de Agricultura Seguro Rural no País Nº 13 de 2016  Wellington Sim  
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e Reforma Agrária Fagundes 

Comissão de Ciência, 

Tecnologia, Inovação, 

Comunicação e 

Informática 

Fundos de incentivo ao desenvolvimento científico e 

tecnológico 

Nº 11 de 2016 Lazier Martins Não  

Comissão Senado do 

Futuro 

Cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 

sobretudo para assegurar Alimentação Sustentável para todos, 

com Segurança Alimentar e melhoria da Nutrição 

 

Cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

firmados na Agência 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 

em especial no tocante a assegurar a educação e promover 

oportunidades de aprendizagem 

 

A Tecnologia da Informação e o Processo Legislativo do Futuro 

Nº 04 de 2016  

 

 

 

Nº 05 de 2016  

 

 

 

 

Nº de 07 de 2016  

Cidinho Santos  

 

 

 

Cristóvão Buarque 

 

 

 

 

Wellington 

Fagundes 

Não 

 

 

 

Não 

 

 

 

 

Não  

2017 Comissão de Assuntos 

Econômicos 

Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte – Simples Nacional, no tocante aos seus 

impactos sobre a geração de empregos, a redução da 

informalidade na atividade econômica, o aumento da 

arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais, e o 

incentivo ao empreendedorismo e à inovação. 

 

Política de conteúdo local nos setores de petróleo e gás natural, 

telecomunicações, defesa e transportes 

Nº 16 de 2017  

 

 

 

 

 

 

 

Nº 17 de 2017 

José Pimentel 

 

 

 

 

 

 

 

Lindberg Farias 

Não  

 

 

 

 

 

 

 

Não  

Comissão de 

Constituição, Justiça e 

Cidadania  

A implementação e os resultados alcançados pela Política 

Nacional de Segurança Pública 

Nº 71 de 2017 Wilder Morais Sim  

Comissão de Assuntos 

Sociais  

Programa Mais Médicos Nº 19 de 2017 Lídice da Mata Não  

Comissão de Educação, 

Cultura e Esportes 

 

PRONATEC 

Nº 31 de 2017  Roberto Muniz Não  

Comissão de Meio 

Ambiente, Defesa do 

Consumidor e 

Fiscalização e Controle 

Avalição dos Instrumentos Econômicos e Financeiros 

disponibilizados pela União e aqueles presentes no Código 

Florestal, como o Cadastro Ambiental Rural (CAR)1, a Cota de 

Reserva Ambiental (CRA)2 e o Programa de Regularização 

Nº 13 de 2017  

 

 

 

Wellington 

Fagundes 

 

 

Sim  
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Ambiental (PRA),3 para o desenvolvimento sustentável dos 

Estados brasileiros 

 

Programa de Governo “Revitalização de Bacias” 

 

 

 

Nº 16 de 2017  

 

 

 

Cidinho Santos 

 

 

 

Sim  

Comissão de Direitos 

Humanos e Legislação 

Participativa  

Erradicação do Trabalho Escravo Nº 26 de 2017  Paulo Rocha Não  

Comissão de 

Desenvolvimento 

Regional e Turismo 

Segurança hídrica e gestão das águas nas regiões norte e nordeste Nº 15 de 2017 Lídice da Mata Não  

Comissão de Agricultura 

e Reforma Agrária 

Pesquisa Agropecuária Nº 16 de 2017  Ivo Cassol  Sim  

Comissão de Ciência, 

Tecnologia, Inovação, 

Comunicação e 

Informática 

Ações e execuções de todos os programas relacionados à Banda 

Larga 

Nº 02 de 2017 Jorge Viana Não  

2018 Comissão de Assuntos 

Econômicos 

Sejam avaliadas as políticas públicas, no âmbito do Poder 

Executivo Federal, na área de segurança pública, notadamente 

no que se refere a QUESTÃO ORÇAMENTÁRIA e 

REFLEXOS ECONÔMICOS DA CRISE DA SEGURANÇA 

PÚBLICA 

Nº 05 de 2018  Armando 

Monteiro 

Não  

Comissão de Assuntos 

Sociais 

Política de Atenção Hospitalar e da Contratualização dos 

Hospitais Filantrópicos no SUS 

Nº 02 de 2018 Dalirio Beber Sim  

Comissão de Educação, 

Cultura e Esportes 

Cumprimento da Meta 1 do Plano Nacional de Educação – 

“Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para 

as crianças de quatro a cinco anos de idade e ampliar a oferta de 

educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 

50% das crianças de até três anos até o final 

da vigência deste PNE”. 

Nº 43 de 2018  Pedro Chaves Sim  

Comissão de 

Desenvolvimento 

Regional e Turismo 

 

Política Nacional de Segurança de Barragens 

Nº 11 de 2018 Elmano Ferrer Sim  

Comissão de Agricultura 

e Reforma Agrária 

Programa Garantia Safra e do Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) 

Nº 07 de 2018 Ana Amélia Sim  

Comissão de Ciência, 

Tecnologia, Inovação, 

Comunicação e 

Política Pública promovida pela FINEP ao exercer as atividades 

estabelecidas na sua criação 

Nº 05 de 2018 Waldemir Moka Sim  
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Informática 

2019 Comissão de Assuntos 

Sociais 

Política de reconhecimento das pessoas com deficiência para fins 

de gozo de direitos previstos em lei 

Nº 40 de 2019 Soraya Thronicke Sim  

Comissão de Educação, 

Cultura e Esportes 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 

Fundeb 

Nº 97 de 2019 Flávio Arns Não  

Comissão de Meio 

Ambiente 

Plano Agricultura de Baixo Carbono e Política Nacional de 

Mudanças do Clima 

 

Políticas públicas associadas ao Plano Agricultura de Baixo 

Carbono, de responsabilidade do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento 

Nº 13 de 2019 

 

 

Nº 08 de 2019 

Fabiano Contarato 

 

 

Fabiano Contarato 

Não  

 

 

Não 

Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa 

Nacional  

Política de Defesa Cibernética, delegada ao Exército Brasileiro 

pela Estratégia Nacional de Defesa 

Nº 24 de 2019 Espiridião Amin Sim  

Comissão de 

Desenvolvimento 

Regional e Turismo 

Política de Centros de Desenvolvimento Regional Nº 15 de 2019 Izalci Lucas Sim  

Comissão de Ciência, 

Tecnologia, Inovação, 

Comunicação e 

Informática 

Energias renováveis e biocombustíveis Nº 10 de 2019  Kátia Abreu  Não  

2021 Comissão de Meio 

Ambiente 

Avaliar a atuação do governo federal nas políticas de combate ao 

desmatamento e de prevenção e controle dos incêndios florestais, 

no exercício de 2021 

 

Avaliar os Planos de Ação para Prevenção e Controle do 

Desmatamento, em face dos aumentos significativos dos 

desmatamentos e queimadas ilegais 

nos biomas Cerrado, Amazônia e Pantanal, no exercício de 2021 

 

Avaliar a Política Nacional de Mudanças do Clima, instituída 

pela Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, bem como a 

implementação das metas assumidas pelo Brasil no âmbito do 

Acordo de Paris, que é o tratado internacional da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima 

(CQNUMC), que rege medidas de redução de emissão de gases 

Nº 06 de 2021 

 

 

 

 

Nº 04 de 2021 

 

 

 

Nº 03 de 2021 

 

 

 

 

 

Eliziane Gama 

 

 

 

 

Eliziane Gama  

 

 

 

Eliziane Gama  

 

 

 

 

 

Não  

 

 

 

 

Não  

 

 

 

Não  
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do efeito estufa a partir de 2020, com destaque para as ações de 

combate aos desmatamentos e queimadas nos biomas Amazônia, 

Cerrado e Pantanal, no exercício de 2021 

 

Avaliar a Política Nacional de Mudanças do Clima, instituída 

pela Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, e também os 

compromissos assumidos pelo Brasil, no âmbito do Acordo de 

Paris, durante a 21ª Conferência das Partes da Convenção 

Quadro de Mudanças Climáticas da ONU em 2015, ratificado 

pelo Congresso Nacional em agosto de 2016, e promulgado pelo 

Presidente da República no Dia Mundial do Meio Ambiente, por 

meio do Decreto Federal nº 9.073 de 5 de junho 2017, com foco 

especial na avaliação do que estabelece o inciso III do art. 6º da 

referida lei, que trata dos Planos de Ação para Prevenção e 

Controle do Desmatamento nos biomas, em face dos aumentos 

expressivos de desmatamentos e queimadas ilegais nos biomas 

Cerrado, Amazônia e Pantanal, no exercício de 2021 

 

 

 

 

Nº 02 de 2021  

 

 

 

 

Eliziane Gama 

 

 

 

 

Não  
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Anexo III – Tutorial de Pesquisa no Sítio eletrônico do Senado Federal  

 

Acesso ao sítio eletrônico do Senado Federal no Menu:  

 

 

 

 
 

 

1) Atividade 
Legislativa 

2) Projetos e 
Matérias 

3) Pesquisa 
Avançada

Requerimento 
de Comissão 

(REQ)

PESQUISA 
TEXTUAL: 

Usar o termo: 
Avaliação de 

Políticas 
Públicas 


