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PREFACIO 
 
En 1998, el Consejo Directivo del CLAD alertó en el documento “Una Nueva Gestión Pública para 
América Latina”, que la administración pública en la región estaba sufriendo los males de una 
rutinización extrema. Por ello, el documento proclama de manera fehaciente que un nuevo modelo 
administrativo que permita el aumento de la eficacia, la eficiencia y la efectividad de la administración 
pública, además de crear nuevas condiciones que posibiliten una relación más democrática entre el 
Estado y la sociedad, debe estar orientado por el control de los resultados, entre otros aspectos. 
 
La consolidación de ese nuevo modelo de gestión pública requiere una modificación de la cultura 
administrativa que admita una definición clara de los objetivos de la organización, focalizados en sus 
aspectos sustanciales y no como procesos administrativos formales, de manera que la evaluación de la 
gestión pública se realice a través del cumplimiento de metas más que a partir del respeto a reglas que, 
en muchas ocasiones, son auto-referidas por la burocracia. Así, se fortalecerá la capacidad de la 
administración pública para aprender de su desempeño y mejorar continuamente la prestación de 
servicios públicos. 
 
Desde aquella oportunidad, el CLAD se ha abocado a desarrollar actividades que impulsen 
condiciones favorables a una “gestión por resultados”, en especial, aquellas que promuevan la 
construcción de sólidos sistemas gubernamentales de evaluación. Gracias a la coincidencia de 
objetivos, se produjo una alianza entre el CLAD y el Banco Mundial que impulsó en el 2006 un 
proyecto conjunto cuya finalidad es la de fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación de los 
gobiernos de América Latina y el Caribe, por medio del intercambio de conocimientos y el aprendizaje 
Sur-Sur. 
 
Por su parte, el Banco Mundial no solamente se encuentra dedicado al monitoreo y evaluación (M&E) 
de los proyectos y programas que financia, sino que también apoya a sus países miembros en el 
desarrollo e implementación de metodologías apropiadas de M&E en los distintos niveles del gobierno 
central y local, bajo un enfoque orientado a mejorar la gestión de todas las etapas del ciclo 
presupuestal y a motivar la participación y supervisión ciudadana durante todo ese ciclo.  
 
Bajo el primer aspecto, el Banco continuamente se encuentra mejorando los mecanismos de M&E, en 
lo que respecta al diseño e implementación de sus operaciones de inversión y los Préstamos para 
Políticas de Desarrollo (DPL, por sus siglas en inglés), a través de auto evaluaciones realizadas por las 
entidades ejecutoras, evaluaciones realizadas por el personal del Banco, evaluaciones independientes 
incorporadas en el diseño de los proyectos, y las actividades de su Grupo de Evaluación Independiente 
(IEG, por sus siglas en inglés) que reporta directamente al Directorio Ejecutivo del Banco.  
 
En lo referido al segundo aspecto, por solicitud de los gobiernos, el Banco apoya los esfuerzos del país 
por fortalecer sus sistemas de M&E. Actualmente, el Banco se encuentra trabajando con alrededor de 
30 gobiernos, entre ellos, siete de la región de Latinoamérica y el Caribe, para brindarles apoyo en el 
fortalecimiento de dichos sistemas, incluyendo componentes específicos de créditos y donaciones. 
Normalmente, las unidades de Gerencia del Sector Público y el IEG proporcionan la asistencia técnica 
requerida por los gobiernos en materia de M&E. 
 
Para el Banco Mundial, M&E va mucho más allá de la evaluación ex post tradicional. Cuando se 
incluye en el ciclo del presupuesto global, M&E constituye una herramienta clave para diseñar 
programas y asignar presupuestos para lograr mejores resultados y mejorar los servicios prestados a la 
población. Al realizar un seguimiento efectivo del gasto público, es posible identificar las políticas más 
adecuadas para aliviar la pobreza, así como estructurar las reformas pendientes más urgentes, y 
asegurar que los beneficios de tales reformas efectivamente alcancen a los grupos objetivo. En general, 
el M&E es un insumo valioso para los congresos y gobiernos que necesitan de información confiable 
para la toma de decisiones sobre políticas públicas, y resulta esencial para definir un Marco de 
Referencia del Gasto Público a mediano plazo.  
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A partir de esta iniciativa conjunta de CLAD-Banco Mundial, se han logrado importantes avances que 
van desde innovaciones conceptuales sobre el objeto de estudio, que nos ofrece el término más preciso 
de “gestión para resultados”, hasta la obtención de los primeros productos constituidos por los 
Informes Nacionales que hoy publicamos. 
 
Por ello, el CLAD y el Banco Mundial agradecen el trabajo intenso de los coordinadores e 
investigadores de este proyecto, y el apoyo solidario de los gobiernos de América Latina y el Caribe. 
 
 

Julio César Fernández Toro 
Secretario General 

Centro Latinoamericano  
de Administración para el Desarrollo (CLAD) 

 
Nicholas P. Manning 

Gerente Sectorial 
Reforma del Sector Público 

Banco Mundial 
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PRESENTACIÓN 
 
En el marco de una estrategia que aspira a orientar la gestión pública a resultados relevantes para el 
desarrollo, las dos últimas décadas han sido testigos de múltiples esfuerzos por institucionalizar el 
Monitoreo y la Evaluación (M&E) como una función clave de gobierno. 
 
Ante este panorama, diversos organismos, entre los cuales se cuentan el Banco Mundial y el CLAD, 
han realizado esfuerzos sistemáticos por apoyar el fortalecimiento de los sistemas gubernamentales de 
M&E, promoviendo el aprendizaje y el intercambio de conocimientos Sur-Sur. 
 
Un paso más en esta dirección lo constituye el proyecto "Fortalecimiento de los sistemas de 
monitoreo y evaluación (M&E) en América Latina y el Caribe", iniciado por ambas instituciones 
en diciembre del 2006, y del que forma parte el informe que acá se presenta. 
 
La atención, en una primera etapa, se ha focalizado en el estudio de los sistemas nacionales de M&E 
en Brasil y en otros once países, a saber: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, 
México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. 
 
Con base en las especificidades nacionales, el objetivo básico es ofrecer una comprensión más 
profunda acerca de los factores que pueden incidir en la institucionalización de los sistemas. El avance 
en la teoría que enriquezca la práctica es, pues, el norte de esta fase del Proyecto. 
 
Teniendo en consideración tales propósitos, dos rasgos básicos caracterizan estos estudios 
diagnósticos. Primero, una perspectiva integral que busca identificar los principales sistemas 
nacionales de M&E que operan en cada país, y conocer sus eventuales conexiones. Segundo, una base 
teórico-metodológica común a todos los estudios, que aspira a enriquecer un conjunto de hipótesis, 
enraizadas a su vez en el estado del arte acerca de la institucionalización del M&E. 
 
Han sido fundamentales, a estos efectos, las contribuciones de la profesora Sonia Ospina, integrada al 
equipo de dirección del Proyecto en esta primera etapa. 
 
El Proyecto ha contado, además, con el apoyo de reconocidos especialistas, que se han encargado de 
los diagnósticos nacionales y que intervinieron en dos encuentros colectivos para aportar a la 
construcción de una perspectiva común. También se ha beneficiado de la generosa colaboración de las 
autoridades gubernamentales con responsabilidades en los sistemas. 
 
Todo ello hace posible aspirar a que los resultados que se entregan puedan contribuir, en alguna 
medida, al fortalecimiento del M&E con miras a enriquecer las decisiones estratégicas de los países en 
pos del desarrollo. 
 
Este nuevo producto de la alianza CLAD-Banco Mundial es la continuación de una larga relación de 
colaboración e intercambio de experiencias entre ambas instituciones durante más de diez años, que se 
ha materializado en contribuciones específicas de expertos del Banco a las publicaciones del CLAD y 
su participación frecuente en eventos organizados por la institución y principalmente en su Congreso 
Anual.  
 
Cada uno de los estudios de país será presentado por un experto del Banco Mundial que ha trabajado 
en temas de M&E en dicho país, a fin de contextualizar el análisis del autor del estudio con las 
actividades del Banco en materia de M&E desde cualquiera de las dos perspectivas mencionadas en el 
Prefacio (como parte de la supervisión de los programas o proyectos que el Banco financia, o como 
parte de la asistencia técnica prestada a los países que lo solicitan en el marco general de su ciclo 
presupuestal).  
 
Además de la publicación del estudio comparativo en el que se presenta una visión de conjunto de los 
hallazgos y conclusiones de los estudios de país, se espera continuar este ejercicio de investigación y 
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difusión de conocimientos con una serie de conferencias y talleres regionales, y con el desarrollo de 
materiales didácticos en materia de M&E en áreas como taxonomía de sistemas de M&E, marco 
conceptual de indicadores, e indicadores normalizados y selectivos en áreas críticas. En esas tareas, 
además de prestigiosos consultores internacionales, colaborarán expertos del IEG y del Instituto del 
Banco Mundial (WBI, por sus siglas en inglés). 
 
 
David Fernando Varela S. 
Banco Mundial 

Nuria Cunill Grau 
Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo (CLAD) 
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PROLOG 
 
In the past few years, a favorable external environment of global growth, stability and boom in 
commodities has lead Brazil to a better situation regarding macroeconomic fundamentals. The country 
is accumulating high levels of international reserves, preserves a strong fiscal discipline and low 
inflation. In addition, Brazilian has attained substantial reductions in poverty and inequality, due to 
cash transfers, such as Bolsa Familia, universalization of primary education and the huge impact of 
reduction in inflation. 
 
On the other hand, between 1996-2006 Brazil's average economic growth of 2.3 percent has been very 
modest compared to other developing countries. Several reasons contribute to the slow growth: a very 
high tax burden (36% of GDP), low investment in infrastructure and inefficiency of government 
expenditures. Moreover, the quality of public service delivery is poor, mostly due to management 
problems (excessive legislation, unpredictability of budget, absence of cost standards, inefficient 
procurement methods, low productivity and rigidity of human resources legislation).  
 
In this context, Monitoring and Evaluation has been a relevant tool for the Federal Government in 
order to (a) provide feedback on implementation and performance of government programs to 
strengthen their effectiveness; (b) promote internal and external accountability; and (c) strengthen the 
efficiency and effectiveness of government spending. These initiatives have been initially leaded by 
the Ministry of Planning, through the Multiyear Plan (PPA). In the past five years, other federal 
agencies engaged in efforts to adopt M&E practices, notably the Federal Court of Accounts (TCU), 
Ministry of Social Development (MDS) and the Presidency (Casa Civil). 
 
Since 2005, the World Bank has been providing technical assistance to the Federal Government to 
strengthen country systems for M&E through the “Brasil Avaliação” (BRAVA) program. BRAVA 
seeks to promote M&E at two general levels: (a) at the broader “institutional” level: government-wide, 
central agencies, central committees, general line ministry level (multiple sectors); and (b) at the 
program level (multiple programs and sectors). Activities such as workshops, seminars, advisory for 
impact evaluations are carried out by the World Bank technical staff. 
The Bank is also supporting several results-based projects in states like Minas Gerais and Ceará. These 
states are seeking to improve services like education, health and road maintenance by improving 
management and civil servant’s focus on results. These experiences are becoming widespread, serving 
as inspiration for reforms in other states.  
Of course, challenges remain: first, there is a strong need to clarify the institutional roles for 
coordination and implementation of the country system in order to avoid duplications. Second, there is 
need to establish explicit incentives for line ministries to carry out robust M&E on their own. Third, 
agencies should develop solid quality standards for M&E. Finally, utilization and dissemination of 
M&E information produced needs to be strengthened. We expect this paper will contribute to the 
better understand these challenges and increase the knowledge of M&E systems in Latin America. 

 
Juliana Wenceslau 
Research Analyst 
The World Bank 
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RESUMO EXECUTIVO 
 

Sistema de Monitoramento e Avaliação do PPA 
 
A redemocratização, a estabilidade macroeconômica e a incorporação de princípios da Nova Gestão 
Pública tornaram possível o advento de um modelo de planejamento governamental, o Plano 
Plurianual (PPA) baseado em programas. O Sistema de Monitoramento e Avaliação do PPA faz parte 
da gestão deste modelo e tem como objetivo primordial fazer com que o planejamento governamental 
(PPA) possa promover: alocação eficiente de recursos (para o Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão); gestão para resultados (para os diversos ministérios implementadores); e transparência (para 
o Congresso e sociedade civil). 
 
O órgão responsável pelo sistema é a Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O sistema compõe-se da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação do PPA (CMA) e de Unidades de Monitoramento e Avaliação (UMAs) 
em cada órgão setorial (ministérios). 
 
O sistema avalia anualmente: cerca de 370 programas do PPA1 (seu foco, desdobrado no programa, no 
conjunto de programas do ministério e na carteira global de programas); programas selecionados (ex 
ante e ex post); iniciativa setorial; e iniciativa não governamental. As avaliações são auto-avaliações 
segundo roteiro próprio. O sistema monitora mensalmente os programas do PPA (na base de 2006, 
foram monitorados 393 programas e em 2007 são monitorados 395). As funções predominantes são as 
seguintes (em ordem de prioridade): alocação de recursos, planejamento governamental, planejamento 
de políticas, governança e aprendizagem. 
 
O instrumento chave da avaliação é o roteiro a ser preenchido pelo gerente de programa, relacionado à 
avaliação do programa, e o roteiro referente à avaliação setorial, realizada pelos órgãos setoriais. Esses 
roteiros são acessados e preenchidos através do Sigplan e sua periodicidade é anual, a avaliação possui 
três etapas: avaliação dos programas, avaliação setorial e avaliação do PPA. O instrumento chave do 
monitoramento é o Sigplan, um sistema informatizado através do qual o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão desempenha suas funções de gestão do PPA, embora a gestão não se resuma ao 
sistema. 
 
O sistema possui nível satisfatório de consolidação de instrumentos e funções, embora isto não 
signifique capacidade de diversificação. Há uma capacidade treinada (no centro e nas unidades 
setoriais) em torno do Sigplan e, em alguns casos, uma capacidade crescente em torno dos Infrasigs, 
sistemas próprios de gestão das unidades setoriais que desdobram e se integram ao Sigplan. Muito 
embora os Infrasigs representem uma potencial oportunidade de diversificação, a lógica e a operação 
do Sigplan é excessivamente centrada no modelo de gestão do PPA. Há compartilhamento de dados de 
forma biunívoca com todos os demais sistemas de M&A e compartilhamento de equipes e 
procedimentos com Sistema de Metas Presidenciais. 
 
No que se refere à capacidade de integração no interior do sistema, a integração entre o nível central 
(SPI) e a ponta (UMAs) é alta, mas excessivamente burocratizada, rigidamente pautada pela 
metodologia padrão e pelas funcionalidades do SIGPlan. A integração com outras unidades do MP, 
notadamente orçamento, é direta (e aproveitada segundo a lógica orçamentária), mas há baixíssima 
integração com as demais unidades (gestão, RH, logística e tecnologia da informação). 
 
No que se refere à capacidade de integração do sistema com outros, a integração com outros sistemas 
de M&A é dinâmica e aberta, com fácil interlocução técnica. A integração com níveis subnacionais é 
indireta, por meio das unidades implementadoras. A integração com a unidade de orçamento é fluída, 
mas há baixíssima integração com as demais unidades (gestão, RH, logística e tecnologia da 
                                                           
1 Este número é variável e depende da quantidade de programas do PPA, podendo sofrer alguma variação anual. 

 

13



 

informação), embora informações sobre esses temas sejam geradas por meio da Avaliação do Plano 
Plurianual e pelo acompanhamento de restrições do Monitoramento da execução do PPA. 
 
As informações são críveis na medida em que são usualmente combinadas e checadas com outras 
fontes. Per se, a credibilidade está associada à qualidade da informação, inclusive como é percebida 
pelos usuários. Per se, há variações, mas a percepção geral é de que, previamente às checagens e 
combinações, a qualidade é limitada, na mesma medida em que há um sentimento de que a realidade 
das ações de governo é mais ampla do que os programas por envolver ações não necessariamente 
expressas no orçamento. 
 
A qualidade da informação é altamente dependente: a) da qualidade dos instrumentos e detalhamentos 
metodológicos (Sigplan, formulários, tratamento dos dados e difusão); b) da qualidade das equipes 
técnicas envolvidas (implementadoras e monitoras) e da forma como interagem; c) da adesão das 
unidades setoriais implementadoras e seu grau de maturidade gerencial; e d) da forma como as 
unidades setoriais se articulam com elementos da ponta, usualmente instâncias descentralizadas 
(entidades subnacionais e outras organizações não governamentais). O acesso é online e amplo (sob 
permissão) dentro e fora do Poder Executivo. 
 
O consumidor prioritário é a própria SPI. O sistema serve ao PPA e a outros instrumentos formais de 
governo como o Balanço Geral da União (BGU) e mensagem presidencial. Os demais sistemas de 
M&A são os consumidores secundários, que combinam e testam a consistência das informações. As 
áreas de orçamento (SOF/MP) e finanças (STN/MF) são os consumidores terciários, que se apropriam 
segundo suas lógicas próprias em suas análises. As áreas setoriais são consumidores quartenários, 
buscando incorporar alguns dados e informações nos seus processos de planejamento setoriais. O 
congresso e a sociedade civil apresentam um baixíssimo grau de consumo, em verdade um profundo 
desinteresse, embora um trabalho junto às comissões parlamentares esteja surtindo efeito de 
divulgação junto ao parlamento e a interessados externos. 
 
As informações geradas melhoraram a gestão do PPA, proporcionando um melhor redesenho de 
programas nas suas revisões e seleção para o próximo plano, além de ter possibilitado avaliar a 
inclusão de projetos no PAC. O sistema teve pouco impacto junto à gestão diuturna dos projetos, nas 
unidades setoriais. 
 
A principal qualidade do sistema é sua abrangência e regularidade (dados periódicos dentro de um 
padrão aceitável). O sistema demarcou um espaço da avaliação no processo de gestão para resultados e 
formou uma base de dados sobre a ação governamental, atualizada em bases freqüentes e 
disponibilizá-la para a sociedade em geral. 
 
Problemas e limitações do modelo de planejamento atrapalham a efetividade do SMA-PPA. Há 
limitações associadas à: a) auto-avaliarão, na medida em que não está associada à consulta de 
beneficiários ou à meta avaliação; b) qualidade da informação na ponta; e c) pouca abertura à 
sociedade civil. Outras questões que estão diretamente associadas ao proveito das atividades de M&A 
dizem respeito ao modelo do PPA2 e referem-se à: a) abrangência (foco e seletividade); b) concepção 
de gestão de projetos (rigidez e orientação para tarefa); c) centralismo e dirigismo da SPI; e d) relação 
gerente x estrutura. 
 
Dentre os desafios, estão: promover uma “flexibilização” do modelo de gestão do PPA, tornando-o 
menos dirigista e centralista, proporcionando uma maior apropriação do sistema pelas pontas e 
inserção de forma menos burocrática (flexibilização esta já buscada com os incentivos à utilização de 
Infrasigs, adequados às especificidades de cada setorial); fortalecer a micro-gerência, principalmente a 

                                                           
2 Não está em discussão neste estudo o modelo de gestão do PPA. Não se trata de problematizá-lo, mas apenas de 
afirmar que suas características estruturais, embora sejam coerentes com seu propósito de ser um modelo a ser 
seguido por toda a administração federal, demandando, portanto, homogeneidade e estrita supervisão técnica, 
interferem, facilitando e dificultando em distintas medidas, as ações de M&A. 
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figura do coordenador de ação, para envolver, chegar à ponta, aprofundando, inclusive, a 
implementação de Infrasigs; introduzir mecanismos de avaliação múltipla, com a participação de 
outros atores, principalmente usuários, diminuindo as restrições da auto-avaliação (que tende à auto-
tolerância); articular-se com a recém criada Secretaria de Planejamento de Longo Prazo no sentido de 
alinhar o PPA à estratégia de desenvolvimento de longo prazo; abrir o sistema, sem restrições e sem 
permissões, a qualquer interessado; e melhorar a integração com os demais sistemas de M&A, 
buscando melhores, menores e mais integradoras sobreposições. 
 
Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais 
 
O acompanhamento de metas priorizadas pela Presidência da República é atividade realizada desde o 
governo anterior e é parte de um sistema de alta direção para alguns processos sensíveis de governo, 
particularmente aqueles que constituíam ações estratégicas e envolviam um grande número de 
ministérios. O advento do Governo Lula promoveu uma considerável redefinição de políticas e 
quadros dirigentes. O primeiro ano de governo foi marcado por grandes dificuldades na coordenação 
governamental, de modo a proporcionar foco, alinhamento e solução de problemas de implementação a 
partir da cúpula de Governo. O SMMP começou a ser pensado em fevereiro de 2004 e foi implantado 
no 2o semestre daquele ano, englobando o acompanhamento dos resultados das ações prioritárias do 
governo e o apoio aos ministérios na resolução dos entraves a execução. O Sistema de Monitoramento 
de Metas Presidenciais tem por objetivo facilitar a coordenação governamental (exercida pela 
Ministra-Chefe da Casa Civil em nome do Presidente), focá-la em torno de uma agenda prioritária e 
promover sua efetiva implementação. 
 
O órgão responsável pelo sistema é a Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República. Os componentes básicos do SMMP são os gerentes das metas (Ministérios 
setoriais), Monitores SAM (Casa Civil), e Monitores parceiros (SPI/MP, Subchefia de Assuntos 
Parlamentares -SUPAR e Subchefia de Acompanhamento da Ação Governamental-SAG, as duas 
ultimas na Casa Civil). 
 
O sistema monitora mensalmente cerca de 80 Metas Presidenciais e a remoção de obstáculos para o 
seu alcance. As funções predominantes são as seguintes (em ordem de prioridade): coordenação, 
aprendizagem, planejamento de políticas, alocação de recursos, planejamento governamental e 
governança. 
 
O instrumento chave do monitoramento é o SIGOV, plataforma onde o SMMP está inserido, onde 
acontece a inserção de dados. O sistema chegou a consolidar seus instrumentos e funções e enfrenta o 
desafio de tornar-se o sistema de monitoramento do PAC -transformação esta que está em curso e 
implicará em substancial revisão de modelos e instrumentos. O sistema utiliza dados dos demais 
sistemas, exceto Avaliação Externa de Programas de Governo. Há compartilhamento de dados, equipes 
e procedimentos com Sistema de Monitoramento e Avaliação do PPA. 
 
No que se refere à capacidade de integração no interior do sistema, a integração entre o nível central 
(SAM) e a ponta (Gerências de Metas) é alta, mas excessivamente burocratizada, rigidamente pautada 
pela metodologia padrão e pelas funcionalidades do SMMP, exceto em relação à gestão de obstáculos. 
 
No que se refere à capacidade de integração do sistema com outros, a integração com outros sistemas 
de M&A é dinâmica e aberta, com fácil interlocução técnica. A integração com níveis subnacionais é 
indireta, por meio das unidades implementadoras. A integração com a unidade de orçamento é fluída, 
mas há baixíssima integração com as demais unidades (gestão, RH, logística e tecnologia da 
informação). 
 
A questão crítica da credibilidade está relacionada aos ministérios. A questão essencial é como 
assegurar informação fidedigna à coordenação governamental de tal forma que haja ciclos curtos de 
feedback e a geração de ações corretoras em tempo hábil para fazer os resultados de governo 
acontecerem. Os produtos das análises e checagens dos monitores têm papel relevante para obter 
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ganhos de consistência da informação. A informação está restrita à Presidência da República e ao 
Ministério do Planejamento, que a acessa online. 
 
O consumidor prioritário é a Ministra-Chefe da Casa Civil e, indiretamente e esporadicamente, o 
Presidente. O consumo da Ministra da CC é limitado pelo seu perfil gerencial peculiar e por outras 
informações (inteligência, tramitações legais e coordenação política). O consumo do Presidente não é 
sistemático, é pautado por crises e mediações de conflito.Os consumidores secundários são os demais 
sistemas de M&A. 
 
A principal qualidade do sistema é a interatividade com as instâncias coordenadas, proporcionando a 
remoção de obstáculos. O sistema tornou mais objetivo o diálogo na cúpula de governo e contribuiu 
para melhorar a coordenação governamental e o exercício da liderança executiva principal em bases 
mais técnicas e efetivas. 
 
O SMMP constitui um instrumento importante que melhorou a coordenação governamental; mas esta 
permanece atabalhoada por outras razões (coalizões e perfis de liderança executiva do Presidente e da 
ministra da CC). O modelo de coordenação impede um melhor aproveitamento das informações. O 
SMMP tem mais virtudes que falhas: a) concepção de meta presidencial; b) foco e seletividade; c) 
qualidade da informação; e d) biunívoco (feedback curtos). 
 
São desafios: fortalecer a coordenação macro-governamental (Presidente-ministros) e micro-
governamental (intraministerial) e aumentar o “poder de constrangimento” do Presidente sobre a 
máquina e das lideranças ministeriais sobre seus domínios; integrar o processo de avaliação a 
mecanismos (instâncias) de coordenação (câmaras de governo, comitês, forças-tarefa etc., inclusive 
com a participação de interessados externos); proporcionar uma efetiva gestão do PAC; não depender 
excessivamente da Controladoria Geral da União (CGU) para monitorar o PAC, tendo em vista seus 
vieses (de controle) e capacidade operacional (no limite); e melhorar a integração com os demais 
sistemas de M&A, buscando melhores, menores e mais integradoras sobreposições. 
 
Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Políticas Sociais 
 
A agenda social (inclusão e combate à fome) constitui o cerne do programa do Governo Lula. Já no 
primeiro ano, houve unificação de programas e estruturas para intensificação de uma política baseada 
em programas de transferência de renda (com condicionalidades) a famílias. O Sistema de 
Monitoramento e Avaliação de Programas e Políticas Sociais tem um duplo propósito: promover o 
monitoramento dos programas sociais e avaliar as escolhas de política social, a partir dos impactos de 
tais programas na realidade social. 
 
O órgão responsável pelo sistema é a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI) do 
Ministério do Desenvolvimento Social. O sistema é composto pelo Módulo de Monitoramento e pelo 
Módulo de Avaliação. 
 
O sistema monitora em bases anuais a execução físico-financeira dos 21 programas sociais (no PPA 
correspondem a 6 programas) das secretarias finalísticas do MDS e avalia, por meio de pesquisas 
externas, os resultados dos programas. As avaliações são independentes e possuem metodologias sob 
medida para cada caso. Há 29 estudos realizados. As funções predominantes são as seguintes (em 
ordem de prioridade): planejamento de políticas, aprendizagem, alocação de recursos, governança e 
planejamento governamental. 
 
O instrumento-chave de avaliação é a pesquisa. Predominam pesquisas ex-post, principalmente, de 
impacto. No entanto, há outras pesquisas tais como pesquisas de opinião; demanda; perfil e definição 
de público-alvo; e, cobertura e caracterização dos serviços oferecidos. Os instrumentos-chave de 
monitoramento são dois sistemas desenvolvidos no próprio MDS: a Matriz de Informações Sociais (MI 
Social) e o Dicionário de Variáveis e Indicadores de Programas (DICI-VIP). 
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O sistema apresenta um nível satisfatório de consolidação de instrumentos e funções com boa 
capacidade de diversificação, em função da dinâmica e da natureza em rede dos programas sociais. Há 
fornecimento de dados para os demais sistemas e compartilhamento de dados com Sistema de 
Monitoramento e Avaliação do PPA e sistemas estatísticos 
 
No que se refere à capacidade de integração no interior do sistema, a integração da SAGI e seus 
sistemas com as demais unidades finalísticas do MDS e com as entidades (predominantemente 
acadêmicas) prestadoras de serviços (realização de pesquisas) é fluída, aberta e dinâmica. 
 
No que se refere à capacidade de integração do sistema com outros, a integração com outros sistemas 
de M&A é dinâmica e aberta, com fácil interlocução técnica. A integração com níveis subnacionais é 
indireta, por meio das unidades implementadoras. A interação da SAGI com a unidade federal de 
planejamento é fluída, aberta e dinâmica; e com a unidade de orçamento é pontual. Não há integração 
com a unidade de RH. 
 
Os principais usuários do sistema são os gestores das secretarias finalísticas do MDS e o uso da 
informação gerada pelo sistema para a tomada de decisão não é uniforme entre esses gestores. No 
entanto, as Secretarias finalísticas participam da definição da agenda de avaliações e trazem demandas 
por avaliações específicas, contribuindo para a credibilidade da informação (baseada em avaliações 
externas de instituições de excelência e/ou dados enviados pelas áreas finalísticas do MDS). Já a 
qualidade dos dados oriundos dos programas finalísticos do MDS apresenta alguns pequenos 
problemas de consistência, principalmente quando se trata de coletá-los junto a instâncias 
subnacionais. O acesso é online e amplo dentro e fora do Poder Executivo. 
 
Os consumidores prioritários são as secretarias finalísticas do MDS, que dispõem de informações 
gerais e outras customizadas, adequadas a suas necessidades (decisórias e de processos). Os 
consumidores secundários são os demais sistemas de M&A. Os consumidores terciários são a 
academia (e instituições de pesquisa públicas), que se beneficia dos microdados das pesquisas de 
avaliação para fins científicos. Os consumidores quartenários são organizações não-governamentais 
que atuam na defesa de direitos e monitoram o desempenho social do Governo. 
 
As informações geradas possibilitaram ajustes em termos de focalização e ampliação dos programas 
sociais e lançaram luzes sobre a racionalidade das escolhas de política social no Governo Lula. A 
principal qualidade do sistema é a qualidade customizada das avaliações. Promoveu a melhoria e a 
focalização de programas e políticas sociais. Proporcionou valiosos dados para que pesquisas 
acadêmicas possam levantar questões críticas a respeito da realidade social e das políticas sociais. O 
SMAPPS promove o desempenho e remove problemas de conformidade dos programas sociais. 
Permite gerar elementos para se responder e ou enunciar as grandes questões das políticas sociais. Há 
rigor, confiabilidade e transparência. 
 
A questão crítica, no caso, é o lócus institucional. Não faz sentido uma Secretaria Nacional para 
avaliação de programas no âmbito do próprio Ministério. Analogamente, existem unidades de 
avaliação, tais como o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 
no Ministério da Educação, da Fundação Oswaldo Cruz, no Ministério da Saúde e do IPEA, na 
Secretaria de Planejamento de Longo Prazo. 
 
Dentre os desafios, estão: aprofundar as conexões com as pontas nas unidades subnacionais, provendo 
assistência técnica (por meio de terceiros, principalmente organismos internacionais) e gestão do 
conhecimento para formação de uma rede nacional de avaliação de programas e políticas sociais; 
expandir os objetos de avaliação para fora do domínio do MDS, consolidando uma posição de 
“agencia de avaliação social do governo”, principalmente com os segmentos da saúde e educação; e 
melhorar a integração com os demais sistemas de M&A, buscando melhores, menores e mais 
integradoras sobreposições. 
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Sistema de Avaliação Externa de Programas de Governo 
 
As atividades de controle externo no Brasil são responsabilidade do Tribunal de Contas da União 
(TCU). No bojo do fortalecimento de seu papel como guardião da legalidade e da efetividade na 
aplicação de recursos públicos, esta instituição tem investido nos últimos anos na implementação do 
conceito de auditoria de desempenho, não apenas para servir de suporte às suas atividades 
fiscalizadoras; mas como um suporte em termos de aprendizado aos diversos órgãos públicos. O 
Sistema de Avaliação Externa de Programas de Governo tem como objetivo proporcionar o 
aprendizado dos gestores públicos no uso de recursos públicos em benefício dos cidadãos. O órgão 
responsável pelo sistema é a Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo, ligada à 
Secretaria Geral de Controle Externo do TCU. 
 
O sistema avalia anualmente uma carteira de cerca de 30 programas de governo (seis, doze e vinte e 
quatro meses após a apreciação do relatório de auditoria), compreendidos em sentido amplo, podendo 
abarcar um amplo conjunto de atividades ou ações dotadas de propósitos explícitos aos quais são 
assignados recursos em qualquer área de governo. O sistema possui uma metodologia própria de 
avaliações rápidas de um conjunto focado (cerca de 30 por ano) de programas, proporcionando uma 
análise abrangente da concepção à ponta implementadora (atingindo usuários e partes locais 
envolvidas). 
 
As funções predominantes são as seguintes (em ordem de prioridade): aprendizagem, governança, 
planejamento de políticas, planejamento governamental e alocação de recursos. 
 
Os instrumentos de fiscalização utilizados pelo TCU são as auditorias, as inspeções, os levantamentos, 
os acompanhamentos e os monitoramentos (dos processos de avaliação e das recomendações advindas 
da avaliação). 
 
O sistema apresenta uma combinação de instrumentos muito consolidados de auditoria com 
flexibilidade para incorporar elementos de pesquisa de avaliação customizada para cada objeto 
(programa). Há utilização de dados dos demais sistemas, exceto Metas Presidenciais, e 
compartilhamento de dados com Sistema de Monitoramento e Avaliação do PPA. 
 
No que se refere à capacidade de integração no interior do sistema, a interação intra-TCU é fluída, mas 
problemática devido às discrepâncias entre o caráter punitivo da fiscalização e o caráter de 
aprendizado das avaliações da SEPROG. 
 
No que se refere à capacidade de integração do sistema com outros, a integração com outros sistemas 
de M&A é dinâmica e aberta, com fácil interlocução técnica, incluindo o Controle Interno (CGU). A 
integração com níveis subnacionais é direta, por meio de coleta de dados e validações. A integração 
com a unidade de planejamento (SPI) é fluída, mas não há integração com as demais unidades (gestão, 
RH, logística e tecnologia da informação). 
 
O sistema de avaliação externa de programas de governo gera as informações mais confiáveis, na 
medida em que suas “avaliações relâmpago” (rapid assessments) são as únicas que chegam à ponta, 
ouvindo atores diretamente envolvidos com a entrega do programa, inclusive o beneficiário. O acesso 
é online e amplo dentro e fora do Poder Legislativo. 
 
Os consumidores primários são as organizações/programas avaliados e, subsidiariamente, os auditores 
do TCU. Os consumidores secundários são os demais sistemas de M&A. Os consumidores terciários 
são organizações não-governamentais e cidadãos interessados em conhecer o desempenho do Governo. 
 
As informações geradas proporcionaram a correção de rumos em programas de alta relevância 
orçamentária e social. A principal qualidade do sistema é sua penetração na ponta implementadora, 
envolvendo atores locais e beneficiários e promovendo ampla divulgação. Gerou aprendizado na ponta 
e dentro do próprio TCU, diminuindo sua orientação punitiva. O SAEPG proporciona avaliações 
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rápidas, críveis e profundas de forma focada. Embora haja um interesse manifesto na promoção de 
aprendizagem, as informações geradas servem a propósitos de auditoria e geram desconfiança por 
parte das unidades implementadoras. O ganho de credibilidade está relacionado ao próprio processo de 
institucionalização do novo modelo de controle externo, mais colaborativo e centrado em resultados. 
As perspectivas são promissoras, tendo em conta o alto nível técnico do TCU -embora isto contraste 
com a CGU e a alta rotatividade dos agentes implementadores. 
 
Dentre os desafios, estão: aumentar a quantidade de programas avaliados; e melhorar a integração com 
os demais sistemas de M&A, buscando melhores, menores e mais integradoras sobreposições, por 
meio da consolidação de uma rede de avaliação, ofertando, inclusive, capacitação. 
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Introdução 
 
O Brasil é uma República Federativa com governo presidencialista. A Constituição estabelece que o 
Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados (com 
513 representantes segundo critério censitário proporcional) e do Senado Federal (com 81 
representantes, 3 por Estado/DF). O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, 
auxiliado pelos Ministros de Estado (atualmente conta-se cerca de 40 órgãos com status ministerial). 
Finalmente, estabelece que o Poder Judiciário é exercido pelo Supremo Tribunal Federal, Superior 
Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, Tribunais e Juizes do Trabalho, 
Tribunais e Juizes Eleitorais, Tribunais e Juizes Militares e Tribunais e Juizes dos Estados e do Distrito 
Federal e Territórios. O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm sede na Capital 
Federal e jurisdição em todo o território nacional. 
 
O processo histórico de construção nacional foi marcado pela centralidade do estado, que precedeu a 
própria sociedade brasileira. Desde a implantação do primeiro Governo Geral (1549) até a 
proclamação da independência (1822) o Brasil viveu sob a égide do estado patrimonial português, 
notadamente com a transmigração da corte em 1808. O processo de construção do estado tem sido 
pautado pela progressiva tentativa de implementação de um estado moderno de direito (republicano e 
democrático) e, mais recentemente, de um estado social. Embora este processo tenha marcos decisivos, 
a permanência dos traços patrimonialistas tem sido uma forte característica. O Brasil imperial (1822-
1889) representou um modelo de estado que servia aos interesses da elite portuguesa transmigrada e 
das elites agrárias locais. A república velha (1889-1930) representou uma forma republicana tripartite 
que servia essencialmente aos interesses das elites oligárquicas locais em bases clientelistas. O Estado 
Novo (1937-1945), autoritário, que sobreveio à revolução de 1930, inaugurando a era de Vargas, 
marca a entrada em cena do estado desenvolvimentista e do estado social, substituindo o incipiente 
mercado na produção de bens e serviços e provendo proteção social (trabalhismo). O período entre 
1945 e 1964 é marcado pelo desenvolvimento da democracia, capturada pela política clientelista e 
fisiológica, mas que representou em boa medida a reafirmação dos ideais desenvolvimentistas 
(Governo JK). O regime militar que vigorou entre 1964 e 1985 marcou um novo ciclo de 
desenvolvimento econômico e de progressiva universalização de direitos sociais, mas novamente em 
bases autoritárias. A Nova República (1985-1994) surge a partir do processo de abertura e 
redemocratização e marca o ideal de um estado social democrático, ampliando e universalizando 
direitos sociais, civis e políticos em bases democráticas (consubstanciados na Constituição de 1988). O 
período pós-1994 é marcado por um processo de maturação das recentes, frágeis e, sobretudo, ainda 
impregnadas pela herança patrimonialista, instituições políticas, em meio ao qual, pelas circunstancias 
externas (liberalismo, globalização etc.), saltaram aos olhos os limites do desenvolvimento e do estado 
social. 
 
O fundamental é que este processo foi pautado por uma relação perversa entre política e administração. 
Os grandes ganhos de racionalidade administrativa foram proporcionados à custa da democracia, da 
política democrática, em regimes autoritários - é inegável o avanço das instituições burocráticas 
durante a era de Vargas e o regime militar. Por outro lado, a política democrática, de índole 
patrimonialista, provou-se predatória à racionalidade administrativa - é inegável a atuação da 
burocracia patrimonial durante os períodos de redemocratização e ainda hoje. Os últimos anos 
apresentam condições potenciais inigualáveis para que o processo de construção democrática e 
burocrática possam se integrar reciprocamente. Por um lado, ressalte-se o processo de maturação e 
depuração das instituições democráticas (à base de crises e do fortalecimento das instituições 
democráticas e das meta-instituições tais como parlamento, judiciário, mídia e atuação da sociedade 
civil). Por outro lado, o surgimento de inovações e aperfeiçoamentos gerenciais (no bojo da propalada 
nova gestão pública) que permitem voltar a atuação estatal para resultados, focá-la no interesse do 
cidadão-beneficiário, torná-la mais flexível, eficiente e transparente. Daí a importância de políticas 
integradas de gestão pública. Daí, a importância dos sistemas de monitoramento e avaliação, que 
permitem não apenas um melhor direcionamento da atuação estatal, mas um melhor controle do estado 
por parte de burocratas, políticos e cidadãos. 
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Desafios do contexto contemporâneo somam-se aos desafios históricos. O País de dimensões 
continentais apresenta atualmente um PIB de cerca de US$ 1 trilhão (que o coloca ao redor da 10ª 
posição global) e, como contraste, uma aflitiva situação social marcada pela desigualdade: pobreza, 
desemprego e precariedade dos sistemas de saúde, educação, segurança. Não obstante, a infraestrutura 
logística do País (transportes, comunicações, energia) apresenta gargalos críticos, chegando à beira do 
colapso em alguns aspectos. Por fim, não menos importante, os desafios ambientais no sentido de se 
estancar a devastação e reverter os efeitos perversos da degradação ambiental são igualmente imensos 
e assumem proporções e implicações globais. Constitui, portanto, um imenso desafio o alcance de altas 
taxas de crescimento num cenário global crescentemente competitivo com a progressiva e, em alguns 
casos urgente, elevação das condições sociais, da infraestrutura econômica e do meio ambiente. 
 
Estes contextos elevam a relevância de práticas de gestão para resultados no âmbito da administração 
pública, como ingrediente essencial do bom governo na medida em que logram contribuir para a 
geração de resultados de forma transparente. 
 
Este documento constitui o relatório relativo ao Brasil do Estudo Comparado sobre Sistemas de 
Avaliação e Monitoramento (M&A) no Setor Público na América Latina, promovido pelo CLAD e 
pelo Banco Mundial. Entende-se por sistemas de monitoramento e avaliação um conjunto estruturado 
de ações, sob um domínio institucional demarcável, que gera informações sobre o desempenho de 
ações (organizadas sob a forma de projetos, programas, organizações, serviços etc.) de governo, 
incluindo a explicação de suas causas (avaliação), e busca inseri-las nos processos decisórios de 
formuladores e implementadores como forma de aprimorá-las. 
 
O estudo se fundamenta em dois principais problemas de partida: a qualidade e uso da informação 
gerada pelos sistemas (uso da informação); a desarticulação entre as várias instâncias institucionais que 
estão implicadas em lograr a efetividade dos sistemas, assim como a falta de convergência entre os 
vários processos da administração pública que de uma ou outra maneira se relacionam com o M&A 
(coerência institucional). 
 
Dessa forma, o estudo busca: a) iluminar o conhecimento sobre os avanços e os desafios que treze 
países na região enfrentam nestas duas áreas problemáticas - uso da informação e coerência 
institucional - dentro do processo de institucionalização de seus sistemas de M&A; e b) gerar um mapa 
cognitivo para a região sobre o nível de institucionalização que tenham alcançado os sistemas de M&A 
destes países na América Latina e documentar as grandes tendências que se observam em seus esforços 
pela melhoria da coerência institucional dos sistemas, ou seja, a coordenação e harmonização do 
trabalho entre os principais atores implicados nos mesmos, e por assegurar o uso da informação por 
parte dos usuários potenciais. 
 
O estudo pautou-se por um roteiro de análise baseado em 6 pontos: a) antecedentes e panorâmica 
global dos sistemas; b) orientação funcional dos sistemas e natureza de suas ferramentas; c) coerência 
institucional; d) uso da informação; e) grau de institucionalização; e f) conclusões (em relação à 
respostas criativas e melhores práticas encontradas pelos atores para os problemas e obstáculos 
descritos, vazios e pontos cegos que se observem nos sistemas, e lições para cada uma das áreas). O 
texto está dividido em 7 segmentos, incluindo esta introdução, correspondentes ao roteiro de análise. 
 
O caso Brasileiro inclui quatro unidades de análise: Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano 
Plurianual, Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais, Sistema de Monitoramento e Avaliação 
de Políticas e Programas Sociais e Sistema de Avaliação Externa de Programas Governamentais. 
 
Consoante as definições metodológicas do Estudo Comparado sobre Sistemas de Avaliação e 
Monitoramento (M&A) no Setor Público na América Latina, formuladas pelo CLAD e pelo Banco 
Mundial, a coleta dos dados baseou-se em entrevistas, conversas semi-estruturadas e análises 
documentais e o relatório decorrente do tratamento e análise dos dados foi objeto de validação junto às 
instâncias responsáveis pelos sistemas analisados - exceto, neste caso, do Sistema de Monitoramento e 
Avaliação de Políticas e Programas Sociais, que não validou a presente versão. Nesse sentido, a equipe 
de pesquisadores agradece a prestimosa colaboração de Beatrice Valle, Ariel Pares, Luciano Danni, 
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Gloria Bastos, Dagomar Lima, Flor dos Santos e Míriam Chaves no processo de validação, apontando 
imprecisões e impropriedades que se buscou corrigir nesta versão final validada. Obviamente, ainda 
assim, a validação não implica a subscrição incondicional das equipes dos sistemas às conclusões 
elaboradas nem isenta a responsabilidade da equipe de pesquisa pelo seu teor. 
 
Este trabalho de pesquisa contou com a inestimável colaboração de João Paulo Melo, Marcelo 
Trevenzolli, Rafael Lima e Natália Latino, cuja assistência foi essencial para a coleta, tratamento e 
análise dos dados primários e secundários. 
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I. Antecedentes e panorâmica global dos sistemas 
 
1.1. Descrição geral dos sistemas 
 
1.1.1. Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 
 
Contexto político 
 
Os dois principais elementos do contexto político são o advento de um novo modelo de planejamento a 
partir da redemocratização (mais transparente e orientado para resultados) e o advento da estabilidade 
macroeconômica (que trouxe de volta à cena o planejamento e permitiu que o novo modelo fosse 
colocado em prática com inovações). 
 
Diferentemente do regime militar que governou o País entre 1964 e 1984, cuja constituição previa um 
Plano Nacional de Desenvolvimento com contornos tecnocráticos e orçamentos que não podiam ser 
emendados pelo legislativo, a Constituição de 1988, da redemocratização, definiu que a gestão pública 
orientar-se-ia por meio de três novos instrumentos: a Lei do Plano Plurianual (PPA, que representa a 
fusão dos antigos Orçamentos Plurianuais de Investimento com os Planos Nacionais de 
Desenvolvimento), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). 
Todas as diretrizes, metas e objetivos do governo para o quadriênio, que vai do segundo ano de um 
mandato presidencial ao primeiro ano do subseqüente, deveriam estar incluídos no PPA e submetidos à 
aprovação pelo Congresso Nacional até 31 de agosto do primeiro ano do mandato presidencial. 
 
O PPA nasceu em meio ao desafio de implementar uma política econômica que desse conta de 
controlar o processo inflacionário que, naquele momento, atingia níveis estratosféricos, o que 
comprometia a eficácia dos orçamentos (ainda mais plurianuais) como instrumentos de alocação e 
deslocava o foco da política econômica para o curto prazo. 
 
O Plano Real, adotado em 1995, obteve resultados positivos em seu propósito de redução da inflação e 
de estabilização econômica já no primeiro ano. A partir de 1996, observa-se a implementação de 
processos de monitoramento e avaliação sistemáticos de projetos estratégicos de governo - o programa 
Brasil em Ação, uma carteira de cerca de 50 projetos. Em 1998, beneficiando-se da experiência do 
Brasil em Ação, foi elaborada uma nova metodologia de elaboração do PPA, baseada em programas. 
 
O grande avanço aconteceu a partir da metodologia de gestão do PPA 2000-2003, que introduziu na 
administração pública brasileira de maneira institucionalizada, um ciclo de gestão que inclui as 
atividades de planejamento, monitoramento, avaliação e revisão dos programas e do plano plurianual. 
Essa metodologia vem sendo aperfeiçoada desde então, porém a essência conceitual e metodológica 
permanece no formato atual. O modelo de gestão do plano plurianual incorporou duas novidades a 
partir do PPA 2004-2007: a implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano 
Plurianual (SMA-PPA) e uma orientação institucionalizada para a adoção de um processo participativo 
na avaliação dos programas; além da aproximação organização-gestão do plano. 
 
O objetivo do SMA-PPA é assegurar que o monitoramento e a avaliação sejam utilizados pela 
administração pública federal como parte integrante da gestão dos programas, ele tem a incumbência 
de integrar as várias iniciativas de avaliação inseridas na metodologia de gestão do Plano. Essas 
iniciativas são: avaliação anual do PPA; avaliação em profundidade de programas selecionados, 
avaliação de iniciativa setorial; avaliação de iniciativa não-governamental, avaliação dos pactos de 
concertamento, sempre na perspectiva de atender às exigências por maior efetividade e transparência 
na aplicação dos recursos públicos. 
 
Com isso, o monitoramento e avaliação tornaram-se partes do processo, o que acarretou mais 
transparência e controle do gasto público, para obter uma maior legitimidade do Estado. 
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Encaixe hierárquico institucional e outras avaliações 
 
O SMA-PPA é do âmbito do poder executivo e está sob coordenação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MP) por meio da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI), 
à qual compete propor diretrizes e orientações técnicas para seu funcionamento. 
 
Em 2005 houve a inclusão no manual de avaliação do PPA de uma questão relativa à realização de 
outras avaliações, além da avaliação anual dos programas do PPA, isso originou um mapeamento das 
respostas o que permitiu conhecer melhor o desenvolvimento das funções de avaliação nos órgãos 
setoriais. 
 
Dentre os gerentes dos cerca de 370 programas avaliados, 79 informaram a existência de outras 
avaliações realizadas em 2005 - 53 concluídas no exercício de 2005 e outras 26 em andamento. Merece 
destaque, quanto ao percentual de programas avaliados ou em avaliação, os Ministérios do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (88%), do Trabalho e Emprego (30%) e da Saúde (28%). 
Contudo, a análise qualitativa da questão relativa a este tema demonstra que 41% das respostas 
denotam um conceito inadequado de avaliação por parte de alguns órgãos setoriais, os quais 
consideram como sendo avaliação a realização de processos relacionados ao monitoramento dos 
programas. Desse ponto de vista, é válido afirmar que apenas 13% dos programas do PPA realizaram 
avaliações outras com a finalidade de orientar a implementação e aferir a efetividade de seus 
programas. No cômputo geral, 22 programas (27%) realizaram avaliações externas, 18 (22%) 
registraram as avaliações realizadas por instituições de controle e financiamento, tais como o Tribunal 
de Contas da União (TCU), a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e oito (10%) mencionaram as avaliações internas, realizadas no âmbito do 
órgão setorial. 
 
Componentes básicos 
 
O SMA-PPA é composto pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do PPA (CMA) e pelas 
Unidades de Monitoramento e Avaliação (UMAs) em cada órgão setorial (ministérios). Cada 
Ministério conta com um Comitê Coordenador de Programas e programas multisetoriais podem ter um 
Comitê Gestor de Programa composto de representantes de vários órgãos. Finalmente, o gerente, 
gerente executivo e o coordenador de ação são os elementos que operam o programa.3

 
O elemento motriz do Sistema é a CMA, órgão colegiado de composição interministerial, com 
representantes da Casa Civil da Presidência da República, do Ministério da Fazenda, do Ministério do 
Meio Ambiente e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A CMA compõe-se de 
Plenário da Secretaria-Executiva e da Câmara Técnica de Monitoramento e Avaliação (CTMA). A SPI 
funciona como Secretaria-Executiva da Comissão. 
 
A elaboração das propostas e normas gerais, relativas ao monitoramento e avaliação dos programas do 
Poder Executivo fica a cargo da CMA, bem como o fornecimento de elementos técnicos que orientem 
o processo de alocação de recursos orçamentários e financeiros (projetos de grande vulto). 
Especificamente, a CMA tem a competência de estabelecer diretrizes gerais para a implantação de 
metodologias de avaliação dos programas e para aperfeiçoamento e integração de sistemas de 
informações gerenciais. 
 
A CTMA, formada por representantes técnicos dos órgãos que compõem a CMA, tem a função de 
assessorar a Comissão na integração das UMAs e na apreciação das matérias afetas às metodologias, 
às normas e aos procedimentos de avaliação de programas, notadamente os programas para avaliação 
específica. 
                                                           
3 O Relatório Anual de Avaliação do ano base 2005 traz em seu capítulo sobre a Avaliação da Gestão do Plano, no 
tópico “Visão Sistêmica do Desempnho do Programa”, traz um perfil estatístico sobre a instalação e 
funcionamento das UMA, Comitês de Coordenação e Infrasigs. 
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À unidade de monitoramento e avaliação (UMA), de cada órgão, cabe apoiar a elaboração dos planos 
gerenciais, o monitoramento e a avaliação dos programas, bem como oferecer subsídios técnicos que 
auxiliem na definição de conceitos e procedimentos específicos. 
 
As UMAs atuam no suporte às atividades do Comitê de Coordenação dos Programas, especialmente no 
apoio ao Secretário-Executivo na função de coordenação; apóiam os gerentes de programa e 
coordenadores de ação na elaboração dos planos gerenciais dos programas; e, atuam como consultores 
internos aos processos de monitoramento e avaliação dos programas do PPA. 
 
As UMAs são compostas por, no mínimo, dois servidores do quadro permanente que detenham 
experiência em planejamento, monitoramento e avaliação. 
 
A figura abaixo ilustra arquitetura básica do SMA. 
 

 
Fonte: MP/SPI (http://www.planejamento.gov.br/arquivos_down/spi/Modelo_Gestao.pdf) 
 
Há, em cada Ministério, um Comitê de Coordenação de Programas, com a finalidade de coordenar os 
processos de gestão para o alcance dos objetivos setoriais, por meio da validação e pactuação dos 
planos gerenciais de cada programa. O Comitê de Coordenação de Programas é integrado pelo: 
Secretário-Executivo do órgão, ou cargo equivalente, como coordenador; Subsecretário de 
Planejamento, Orçamento e Administração, ou cargo equivalente; gerentes de programa; e outros 
titulares de unidades e de entidades vinculadas, indicados. 
 
Há também a possibilidade de criação, para cada programa multisetorial, um Comitê Gestor de 
Programa, com a finalidade de monitorar e avaliar o conjunto de suas respectivas ações, por meio do 
plano gerencial do programa. O Comitê Gestor de Programa é composto pelo gerente de programa, 
pelos coordenadores de ação e pelo gerente-executivo, se houver. Para a gestão de programas intra-
setoriais, poderão ser constituídos comitês gestores de programa, a critério do órgão responsável pelo 
programa. 
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Os temas transversais, quando de interesse da Administração Pública Federal, serão geridos pelas 
respectivas Câmaras do Conselho de Governo e seus Comitês Executivos, bem assim por grupos de 
trabalho específicos para esse fim constituídos. 
 
O Gerente do Programa integra a alta administração do órgão e é o responsável pela gestão do 
Programa. É o titular da unidade administrativa à qual o Programa está vinculado. Tem por função 
proporcionar e articular os recursos para o alcance dos objetivos do programa, monitorar e avaliar a 
execução do conjunto das ações do programa e estabelecer mecanismos inovadores para seu 
financiamento. 
 
O Gerente Executivo tem por função apoiar a atuação do gerente de programa, responsabilizando-se 
também pela integração e o acompanhamento do conjunto das ações do Programa, sempre que a sua 
figura for considerada necessária pelo gerente. 
 
O Coordenador de Ação tem por função viabilizar a execução e o monitoramento de uma ou mais 
ações do programa. É o responsável pela unidade administrativa a qual se vinculam as ações, devendo 
estar o mais próximo possível da execução das mesmas. 
 
Atividade predominante, alcance, cobertura e fluxo processual 
 
Avaliação e monitoramento são partes integrantes de um mesmo sistema - o SMA-PPA -, contudo, o 
monitoramento é condição para a avaliação, as informações do monitoramento, registro do 
desempenho físico das ações, subsidiam a avaliação. Portanto, a atividade de avaliação consome mais 
recursos, atenção e energia, pois o monitoramento é um processo de acompanhamento da execução das 
ações dos programas visando à obtenção de informações para subsidiar decisões, já a avaliação 
vincula-se a conhecer as causas e resultados obtidos, por meio da utilização de dados fornecidos pelo 
monitoramento e pelo processo de auto-avaliação. 
 
A avaliação e o monitoramento englobam os cerca de 370 programas, assim como seus recursos. Ou 
seja, todo e qualquer órgão que esteja encarregado na realização de algum programa ou ação fará parte 
da avaliação e do monitoramento. 
 
O monitoramento é essencialmente realizado no Sigplan pelas equipes dos programas (gerente e 
coordenadores de ação). Durante a execução dos programas, os focos de acompanhamento são: 
monitoramento dos desafios, acompanharem a evolução do cenário macroeconômico em comparação 
com as o cenário previsto durante a elaboração do plano; monitoramento de grupos de programas, ou 
recortes de programas, com afinidade temática ou interesse estratégico e que se relacionam 
diagonalmente e horizontalmente tanto com a estrutura do governo federal quanto com os demais 
níveis federativos (que pela característica de intersetorialidade, exige permanente gestão de restrições, 
tais como os programas ligados a meio-ambiente, questões de gênero, de juventude, etnia, direitos 
humanos e gestão democrática); e o monitoramento dos pactos de concertação, que implicam em 
acompanhamento dos acordos firmados em torno de ações do PPA com os outros entes federativos e 
atores sociais, sob a coordenação específica do Comitê de Coordenação Federal, respeitando os níveis 
de capacidade de governo e governabilidade de cada organização envolvida. 
 
Os coordenadores de ação devem fazer o registro das informações dos seguintes elementos das ações: 
desempenho físico; desempenho físico e financeiro das ações não orçamentárias; e restrições à 
execução e providencias adotada para superação. As informações devem ser registradas mensalmente 
pelos coordenadores de ação, até o décimo dia útil de cada mês, e validadas pelo gerente de programa, 
a validação é trimestral, até o último dia útil do mês subseqüente ao término de cada trimestre. 
 
Dentre as várias iniciativas de avaliação (anual do PPA, de programas selecionados, de iniciativa 
setorial, de iniciativa não governamental e dos Pactos de Concertação) a avaliação anual do PPA é a 
principal e mais sistemática. É realizada em três etapas, pelas três instâncias de implementação do 
Plano Plurianual: gerente de programas, ministério setorial e MP, conforme ilustrado nas figuras 
abaixo. 
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Fluxo da Avaliação do PPA

Avaliação do Programa

Realizada pelo gerente de 
Programa

Resultados 

Concepção

Implementação

Avaliação Setorial

Realizada pelo Ministério 
Setorial conduzida pelo 
Comitê  de Coordenação de 
Programas

Resultado do Conjunto de 
Programas

Concepção do Conjunto de 
programas

Relatório de Avaliação do PPA

Produzido pelo MP/SPI

Apresentação ao Congresso Nacional e disponibilização à sociedade até o dia 15 de setembro 

Realizada pelo MP/SPI

Cenário 
Macroeconômico

Gestão do Plano

Validação externa do MP/SPI

Avaliação do PPA

 
 
A primeira etapa da avaliação dos programas ocorre na equipe de execução, coordenada pelo gerente 
de programa, com participação dos coordenadores de ação. A expectativa é a de que o processo 
avaliativo se transforme em um processo de aprendizagem e repactuação de compromissos, dentro das 
equipes, em torno de novas metas de desempenho. A participação desses atores é considerada ainda 
mais importante quando o programa é de natureza multissetorial. 
 
São considerados interessados e com recomendação para que participem do processo avaliativo: a 
equipe gerencial, coordenadores de ação e suas equipes, parceiros (governos estaduais e municipais, 
ONGs, setor privado) e os beneficiários dos programas. 
 
Nesta etapa, a avaliação é orientada por um questionário organizado em três blocos de assuntos: 
concepção, implementação e resultados do programa. Observe-se que o elenco de questões passa por 
reformulações a cada ciclo, implicando em alterações quanto ao seu número total. 
 
• Avaliação da concepção do programa - um conjunto de quatro questões analisa a influência dos 

seguintes aspectos do desenho e da implementação e obtenção de resultados do programa4: 
o Definição adequada dos objetivos; 

                                                           
4 Ressalta-se que o roteiro inicia-se pelo bloco de questões de resultados do programa,ponto de partida para a 
reflexão quanto às condicionantes de seu desempenho, geralmente relacionadas ao seu desenho (concepção) ou 
sua implementação, que correspondem aos blocos de questões subseqüentes, em que se busca evidenciar os 
aspectos que influenciaram os resultados obtidos. 
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o Caracterização e dimensionamento do público-alvo; 
o Pertinência e suficiência das ações e das metas físicas; 
o Adequação de indicadores 
o Matriz de fontes de financiamento. 

• Implementação do programa - as 29 questões desse conjunto buscam os fatores críticos de sucesso 
na execução do programa que interferiram na obtenção dos resultados: 
o Suficiência e adequação dos meios para implementação e o gerenciamento do programa; 
o Disponibilidade de informações para o monitoramento e controle da execução das ações do 

programa, inclusive aquelas que são descentralizadas ou que têm executores externos; 
o Análise das restrições que dificultam o desempenho. 

• Resultados do programa - nesse conjunto são relatados: 
o Resultados obtidos no período; 
o Mudanças nos índices dos indicadores em relação ao objetivo do programa; 
o Nível de cobertura do público-alvo; 
o Nível de satisfação do beneficiário. 

 
A segunda etapa, Avaliação Setorial, tem a finalidade de avaliar a contribuição e a adequação dos 
resultados dos programas aos objetivos setoriais estabelecidos pelo ministério. São abordados aspectos 
que também visam identificar aperfeiçoamentos necessários na coordenação e nos procedimentos do 
órgão para facilitar a gestão de programas. 
 
É recomendado que o processo de avaliação setorial seja conduzido pelo Comitê de Coordenação de 
Programas de cada ministério. Embora seja recomendada a participação efetiva desse comitê, a 
responsabilidade formal por essa etapa de avaliação é das Secretarias-Executivas de cada Ministério. 
 
A avaliação é orientada por um questionário organizado em três blocos de assuntos: 
• Avaliação da concepção do conjunto de programas - as 11 questões desse bloco analisam: 

o Consistência entre a concepção do conjunto de programas sob responsabilidade do órgão e os 
objetivos setoriais e os desafios do PPA; 

o Suficiência e adequação às orientações estratégicas do órgão setorial; 
o Reformulações e reprogramações necessárias. 

• Avaliação quanto aos resultados do conjunto de programas - 4 questões buscam análises de como o 
órgão setorial obteve ou não os resultados nos programas: 
o Principais resultados obtidos; 
o Fatores de sucesso para o alcance dos resultados; 
o Dificuldades para atingir os resultados; 
o Contribuição dos resultados da política setorial para a estratégica de governo (Orientações 

Estratégicas do PPA e Metas Presidenciais) 
• Avaliação da gestão setorial5 - um conjunto de 13 questões busca avaliarem o grau de adequação 

da coordenação e dos procedimentos do órgão à gestão dos programas e identificar 
aperfeiçoamentos necessários: 
o Coordenação (arranjo institucional e processo decisório); 
o Formulação estratégica setorial; 
o Relações com a sociedade; 
o Informação e conhecimento; 
o Operacionalização dos programas; 
o Indicadores processuais, e 
o Indicadores finalísticos. 

 
As questões que compõem os questionários de avaliação de programa e avaliação setorial são, ao 
mesmo tempo, guia de avaliação. Elas são formuladas para respostas abertas e respostas fechadas. 
Neste caso, há sempre um campo aberto para justificativas. Algumas questões que apresentam 

                                                           
5 Esse tópico não fez parte da avaliação referente a 2006, podendo ou não ser implantado em avaliações futuras. 
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alternativas fechadas de resposta não são aceitas pelo sistema sem o preenchimento do campo de 
justificativa. 
 
A terceira etapa, Avaliação do Plano, é coordenada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão e realizada pela SPI. Compreende três atividades: 
• Avaliação dos desafios do Plano Plurianual - considerando os resultados obtidos nas duas etapas 

anteriores, a base estratégica do plano é avaliada, isto é, se os desafios propostos estão sendo 
superados. 

• Avaliação do cenário macroeconômico - avaliam o contexto econômico, seus reflexos sobre o 
montante de recursos alocados no Plano e sobre a programação. Baseia-se no comportamento das 
variáveis macroeconômicas durante a execução dos programas, e o cenário que embasou a 
elaboração do PPA e daquele que integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano em curso. 

• Avaliação da gestão do Plano - analisa a capacidade do Governo Federal para implementar o plano. 
Baseia-se na análise estatística dos dados obtidos nas duas etapas iniciais e dos fatores que 
dificultaram a implementação e o alcance dos objetivos dos programas. O objetivo é identificar 
restrições comuns aos programas que possam ser solucionadas de forma sistêmica. 

 
Todo o processo é implementado de forma sistematizada, os roteiros de avaliação são disponibilizados 
e devem ser preenchidos em módulo específico, e a transmissão das avaliações é realizada via Internet, 
através do sistema próprio denominado SIGPlan. 
 
O principal meio de comunicação entre os setoriais e o MP é o SIGPlan, ele é o sistema informatizado 
através do qual o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão desempenha suas funções de gestão 
do Plano Plurianual, embora a gestão do Plano não se limite ao Sigplan. 
 
Em relação à avaliação de programas selecionados, está em andamento o estabelecimento de uma rede 
de avaliações seletivas de programas, que buscará elaborar uma avaliação externa do desempenho de 
30 a 35 programas seletos. 
 
Cogita-se utilizar a rede CAPES-CNPq (um cadastro de especialistas da academia brasileira) para 
identificação de avaliadores e realização de avaliações, em busca da formação de um mercado de 
avaliadores - a exemplo da experiência chilena. Estas avaliações serão realizadas a partir de edital de 
avaliação por programa e divulgação junto a universidades para posterior seleção. Trata-se de 
avaliações de médio porte de cerca de seis meses de duração e em torno de R$ 300 mil cada uma 
(cerca de US$ 150 mil). 
 
As escolhas dos programas avaliados serão feitas pelo CMA, baseado em pré-análise e pré-seleção de 
programas já avaliados, em função da atribuição de prioridades de importância estratégica. Além de 
porte e materialidade em termos de orçamento e produtos, pesará o desempenho. É o caso das 
manutenções de rodovias. Esta modalidade está sendo chamada de avaliação a dois Passos ou a dois 
Momentos: o conceito, importado da experiência americana e canadense, denomina-se exame de 
avaliabilidade e consiste na análise do modelo lógico do programa e o expõem à luz de diversas 
pesquisas de campo voltadas à identificação de problemas, suas causas e direcionadores de mudanças. 
 
A avaliação ex-ante constitui, com efeito, um filtro que impede que projetos de valor altíssimo façam 
parte de programas sem estar estruturados e sem ter capacidade fiscal, tanto na dimensão unitária de 
cada projeto quanto na dimensão global da carteira de projeto do Ministério vis-à-vis sua capacidade 
de implementação. 
 
Dentro do conjunto de avaliação de iniciativas setoriais, criou-se um sistema de pré-avaliação de 
investimentos. Todo investimento de mais de R$ 10,5 milhões - projetos de grande vulto - passa por 
avaliação de custo/benefício da CMA. E não entra nem no orçamento, nem no plano se não tiver 
passado por essa análise. Esses casos requerem informações em detalhes: cronograma, estudo de 
viabilidade técnica, econômica (principalmente em relação ao espaço fiscal) e ambiental, que constam 
de um roteiro com manual bem estruturado. No presente momento, este manual está sendo adaptado 
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para áreas setoriais, como, por exemplo, a área de transporte. O formato adequado facilita a análise 
técnica por parte da equipe da SPI, possibilitando a identificação de lacunas, a avaliação da taxa de 
retorno e, conseqüentemente, um encaminhamento embasado para o CMA, que deverá vetá-lo se não 
se provar viável. 
 
Metodologia, nível de análise e foco 
 
A metodologia de avaliação do PPA representa um modelo híbrido, procura combinar elementos de 
mais de uma tipologia de avaliação. E, uma de suas características fundamentais é ser baseado em uma 
auto-avaliação gerencial realizada internamente pelas equipes executoras, coordenada e validada 
externamente pelo MP. 
 
A avaliação é essencialmente normativa, baseada em critérios e normas estabelecidos e aplicados por 
meio de um roteiro de avaliação. Quanto à temporalidade é ex-post, mas também incorpora alguns 
elementos ex-ante em especial para projetos de grande vulto6 - são assim classificados os projetos 
orçamentários que tenham valor total estimado superior a R$ 10,5 milhões. No caso de projetos sob 
responsabilidade de empresas estatais de capital aberto ou suas subsidiárias, são de grande vulto 
apenas aqueles que tenham custo total estimado superior a R$ 67,5 milhões. 
 
A avaliação analisa o processo de implementação, os resultados dos programas e o impacto produzido 
na sociedade. 
 
Há cinco unidades de análise: 
• Avaliação Anual de programas PPA; 
• Avaliação de programas selecionados (ex ante e ex post); 
• Avaliação de iniciativa setorial; 
• Avaliação de iniciativa não governamental; 
• Avaliação dos Pactos de Concertação. 
 
A Avaliação Anual do PPA é coordenada pelo MP e realizada pelos órgãos setoriais com apoio das 
suas áreas de planejamento (as Subsecretarias de Planejamento, Orçamento e Administração -SPOA, 
unidades existente em todos os ministérios, ainda que com variações) e UMA. 
 
A Avaliação de programas selecionados é de iniciativa do MP, da CMA ou do órgão setorial e com 
apoio do MP. 
 
As Avaliações de iniciativa setorial são realizadas sob a coordenação do ministério setorial, este tipo 
de avaliação de ações e/ou programas pode ser realizada por instituições contratadas ou por órgãos do 
próprio Ministério, a exemplo dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade - SECAD/MEC. Destaca-se, ainda, a existência de estrutura específica em 
avaliação como a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome - SAGI/MDS, lócus institucional do Sistema de Monitoramento e Avaliação 
de Programas e Políticas Sociais, objeto deste estudo. Estas instituições vêm desenvolvendo avaliações 
das políticas e/ou programas em sua área de atuação, além de promover a gestão do conhecimento, o 
diálogo de políticas e a realização de eventos que divulgam os resultados obtidos. 
 
A Avaliação de iniciativa não governamental é toda aquela realizada por Organizações Não- 
Governamentais, estas avaliações levantam informações acerca de problemas existentes na sociedade 
que contribuem para a atuação do governo e/ou refletem o controle social das políticas públicas 
implementadas pelo governo federal. Este papel tem sido desempenhado, por exemplo, pela Rede de 
Monitoramento Amiga da Criança, composta por organizações sociais e organismos internacionais em 
                                                           
6 Observe-se que não é apenas na avaliação de projetos de grande vulto existe um caráter ex-ante. Os programas 
do PPA quando elaborados são constituídos de indicadores que visam estabelecer linhas de base e resultados 
esperados até o fim do plano, projetando os resultados desejados com a intervenção. 
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relação às políticas destinadas a assegurar os direitos das crianças e adolescentes à saúde, à educação e 
à proteção contra situações de vulnerabilidade. 
 
Na avaliação do PPA, a mais sistemática e cerne do SMA-PPA, são três os níveis de análise 
predominantes contidos: a) avaliação do programa, realizada pelos gerentes de programas; b) avaliação 
setorial, realizada pelos ministérios setoriais; e c) avaliação do plano, realizada pelo MP. 
 
Os focos predominantes de medição são - processo, resultados e impacto. A avaliação de processo 
refere-se à identificação dos aspectos da implementação, tais como insumos, processos e produtos, que 
podem gerar ganhos ou perdas sobre as metas do programa. A avaliação de resultados analisa o nível 
de transformação da situação a qual o programa se propôs a modificar, grau em que os objetivos foram 
alcançados. E, a avaliação de impacto busca conhecer os efeitos produzidos pelo programa na 
realidade, quais os aspectos que foram afetados pela sua existência. 
 
Ciclo de medição 
 
A avaliação de programas é parte do ciclo de gestão e antecede a elaboração da proposta de revisão do 
Plano Plurianual, conforme demonstra a figura a seguir: 
 

 
Fonte: MP/SPI (http://www.planejamento.gov.br/arquivos_down/spi/Modelo_Gestao.pdf

 
O processo de gestão do PPA, que termina com a publicação e entrega do Relatório Anual de 
Avaliação ao Congresso Nacional, ocupa um período que vai de janeiro a setembro, e acontece em 
cinco momentos, englobando a avaliação do exercício anterior e a pactuação para o próximo exercício 
(conforme figura a seguir): 
• No momento um, entre janeiro e março, avalia-se a execução dos programas no exercício anterior 

considerando a análise dos resultados alcançados, da concepção, e da implementação.  
• No momento dois, a partir de abril, avalia-se a concepção dos programas em execução no exercício 

atual, tendo em vista propor alterações na concepção original. Os resultados dos momentos um e 
dois subsidiarão a revisão do PPA e a elaboração da proposta orçamentária para o próximo 
exercício. 

• O momento três é de negociação e validação das propostas orçamentárias e de revisão dos 
programas entre o Ministério do Planejamento e os ministérios setoriais. 
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• O momento quatro, até 31 de agosto, é o encaminhamento para o Congresso Nacional dos projetos 
de lei do PPA revisado (PLRPPA) e do orçamento anual (PLOA) para o próximo exercício. 

• O momento cinco, até 15 de setembro de cada ano, é a preparação e o encaminhamento do 
Relatório Anual de Avaliação. 

 

 
 
No momento um, a avaliação anual do PPA é realizada em três etapas, pelas três instâncias de 
implementação do Plano Plurianual: gerente de programas, ministério setorial e Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 
Na avaliação do ano base de 2006, no exercício de 2007, subsidia a elaboração de um novo Plano que, 
ao mesmo tempo, é uma revisão da programação, porém com maior abrangência, motivo pelo qual as 
avaliações dos programas do PPA 2004-2007, ano base 2006, em 2007, têm grande importância para o 
processo de elaboração do PPA 2008-2011. 
 
Participação dos representantes dos usuários e dos sujeitos no desenho e supervisão 
 
O SMA-PPA serve a um sistema central de planejamento que possui uma conformação em rede, da 
qual fazem parte a unidade central (SPI/MP) e unidades periféricas (UMAs) ministeriais. Embora seja 
objetivo essencial do SMA-PPA servir de ferramenta de gestão estratégica para as unidades na ponta, 
seu usuário principal é a cabeça do sistema. Nesse sentido, os usuários estão muito envolvidos no 
desenho e supervisão das ferramentas, indicadores e atividades do sistema. 
 
Já outros sujeitos da avaliação, gerentes de programas, ministérios setoriais e outras unidades do MP, 
estão pouco envolvidos no desenho. A avaliação é essencialmente normativa, baseada em critérios e 
normas estabelecidos aplicados por um roteiro, o gerente de programa e o representante do órgão 
setorial respondem esse questionário que será validado pelo MP em parceria com o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que usará de subsídio para a avaliação do plano. Portanto, 
embora haja abertura para críticas e opiniões, percebe-se um maior envolvimento somente do órgão 
central de planejamento. 
 
Os sujeitos das UMAs, possuem um alto grau de intervenção, posto tratar-se de auto-avaliação. A 
eventual intervenção de usuários (muito baixa, quase inexistente) é mediada pelas equipes gerenciais 
dos programas. 
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Nível de integração com entes descentralizados 
 
O sistema de avaliação e monitoramento do PPA concentra-se no nível central do governo federal. 
Toda a conexão com níveis descentralizados de execução é realizada pelas equipes gerenciais (o que se 
constitui uma das limitações do sistema e está na base dos problemas de qualidade dos dados). 
 
Alguns ministérios, pela própria natureza descentralizada de suas políticas e programas (Ministério da 
Saúde, Ministério da Educação e Ministério do Desenvolvimento Social) já trilharam alguns passos no 
sentido de tornar sistemática a coleta de dados a partir de unidades descentralizadas e parcerias locais, 
principalmente por meio de desdobramentos/prolongamentos customizados do SIGplan (denominados 
Infrasigs, sistemas de informação gerencial de monitoramento e avaliação que dão suporte ao 
SIGPlan). Mas os avanços ainda são tímidos. 
 
A extensão da rede de coleta de dados, incluindo componentes implementadores na ponta, está 
diretamente associada à percepção da avaliação como ferramenta auxiliar do processo decisório de 
forma a aprimorar os programas e a ação gerencial em geral. 
 
1.1.2. Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais 
 
Contexto político 
 
O acompanhamento de metas priorizadas pela Presidência da República é atividade realizada desde o 
governo anterior e é parte de um sistema de alta direção para “alguns processos sensíveis de governo, 
particularmente aqueles que constituíam ações estratégicas e envolviam um grande número de 
ministérios. A estruturação de um sistema de alta direção é sempre necessária quando da instalação do 
novo governo para auxiliar e assessorar a atuação do Presidente da República nos diversos campos e 
domínios por onde transita, e para dotar o processo decisório da direção estratégica de governo de 
condições de segurança e direcionalidade (Belchior, 2004) 7.  
 
O apoio de um sistema de monitoramento, ao lado do assessoramento técnico-político, é capaz de 
oferecer ao corpo dirigente informações fidedignas sobre o andamento das ações com maior prioridade 
para o governo e sobre o equacionamento de entraves à execução, promovendo a articulação das ações 
governamentais através da integração de atores e meios de diferentes setores. 
 
Na primeira e segunda gestão do Presidente Fernando Henrique Cardoso, também foram selecionados 
projetos prioritários que mereceram tratamento diferenciado por sua importância para a alta direção. 
Em agosto de 1999, foi instituído o Brasil em Ação - 42 “empreendimentos estratégicos na área de 
infra-estrutura” 8. A partir de janeiro de 2001 foi a vez do Avança Brasil - conjunto de 50 Programas 
Estratégicos9 que dispunha, inclusive, de sistema de monitoramento próprio. 
 
No primeiro governo Lula, a instalação de um novo governo com uma agenda promissora (em termos 
de resultados de desenvolvimento), um alto grau de rotatividade de equipes e múltiplos problemas de 
coordenação governamental, demandavam a consolidação de uma agenda focada (diferentemente dos 
cerca de 370 programas do PPA) e o fortalecimento das ações de monitoramento como um recurso 
essencial ao exercício da coordenação macro-governamental. No segundo governo, esta necessidade se 
repete a partir da materialização do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. 
 

                                                           
7 BELCHIOR, Miriam. O desafio da estruturação do Gabinete do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Trabalho 
apresentado no IX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 
Madrid, España, 2 - 5 Nov. 2004, citado no estudo para o CLAD “A avaliação como ferramenta para uma gestão 
pública orientada para resultados. O caso do Governo Federal Brasileiro”, de Rosa Maria Nader, 2005. 
8 Marcos do Planejamento Público do Brasil, 
http://www.planejamento.gov.br/arquivos_down/spi/publicacoes/evolucao_3.pdf 
9 http://www.planejamento.gov.br/arquivos_down/spi/publicacoes/evolucao_32.pdf  
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No primeiro ano do governo Lula, 2003, uma grande parte do monitoramento das ações constantes da 
agenda de governo era feita pelo próprio presidente em reuniões extemporâneas (reativas, 
improvisadas e informais) nas quais prevalecia a precariedade de informações, explicações e geração 
de cobranças e compromissos em bases assistemáticas. Esse modelo, calcado no exercício direto da 
supervisão presidencial, além de precário, desgastava o presidente e expunha ministros que não haviam 
logrado dominar suas jurisdições. 
 
O SMMP começou a ser pensado em fevereiro de 2004 e foi implantado no 2o semestre daquele ano, 
englobando o acompanhamento dos resultados das ações prioritárias do governo e o apoio aos 
ministérios na resolução dos entraves a execução. No segundo ano de governo surgem percepções a 
respeito da agenda possível e da necessidade de se introduzir mudanças na forma como o nível central 
de governo define e monitora uma agenda focada, preservando o Presidente e resgatando o papel 
tradicional da Casa Civil como instância de coordenação macro-governamental delegada. Estava claro 
desde o princípio que o SMMP nascia para servir à coordenação governamental. Era evidente que o 
tradicional acompanhamento de ações governamentais realizado pela Casa Civil era excessivamente 
baseado no trâmite burocrático de atos legais entre ministérios e Presidência da República (do qual se 
derivavam algumas questões de mérito), mas não continham o foco e a dinâmica que um processo de 
monitoramento pautado em resultados reclamava. 
 
O sistema continuou em operação com as dificuldades inerentes a sistemas desse tipo, que exigem a 
introdução, no governo, de uma cultura gerencial onde a produção e disponibilização de informações 
levam tempo para se consolidar. E no Brasil essa cultura ainda não está consolidada. 
 
A ministra Dilma Roussef, que sucedeu o ministro José Dirceu no comando da Casa Civil, dona de um 
estilo gerencial dinâmico e direto, minimizou a utilidade do Sistema, assumindo para si boa parte do 
trabalho de monitoramento e coordenação na interação direta com os demais ministros. 
 
Atualmente esse sistema está em fase de transição, podendo ser reutilizado ou convertido para abrigar 
as iniciativas do PAC, instituído pelo decreto de Nº 6.025 em janeiro de 2007, que constitui a nova 
agenda focada de governo, bem como de outras prioridades governamentais. O PAC é um rol de 
empreendimentos estratégicos de governo e corresponde a parte das metas presidenciais da nova 
gestão do Presidente Lula. Além do PAC, outras prioridades governamentais são o Programa de 
Desenvolvimento da Educação - PDE, o Plano Social e o PRONASCI- Programa Nacional de 
Segurança Cidadã. 
 
Encaixe hierárquico institucional 
 
O órgão responsável pelo SMMP é a Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, um 
órgão essencial da Presidência da República. 
 
Esta Subchefia foi criada através do decreto 5.135 de sete de Julho de 2004 e tem como sua principal 
função coordenar, monitorar e avaliar os resultados dos programas e projetos considerados prioritários 
pelo Presidente da República. 
 
Componentes básicos 
 
Os componentes básicos do SMMP são os gerentes das metas (servidores, usualmente dirigentes, dos 
ministérios setoriais, indicados pelos respectivos ministros, coincidindo, em muitos casos, com os 
gerentes de programas), Monitores SAM (técnicos da SAM/Casa Civil dedicados integralmente à 
operação do sistema), e Monitores parceiros (técnicos da SPI/MP, Subchefia de Assuntos 
Parlamentares -SUPAR e Subchefia de Acompanhamento da Ação Governamental-SAG, as duas 
ultimas na Casa Civil). 
 
O gerente da meta é responsável por informar os resultados e situação da Meta sob sua gerência. O 
monitor parceiro é responsável por analisar e registrar a situação da Meta em relação às suas 
competências, compartilhando com o gerente e com o monitor SAM. A SPI/MP acompanha metas 
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orçamentárias. A SUPAR/SRI (Secretária de Relações Institucionais) acompanha projetos de Leis no 
Congresso, a SAG/CC a preparação de projetos de lei e metas relativas a alguns Grupos de Trabalho. 
Os gerentes das metas estão diretamente relacionados ao andamento das metas, sendo eles os 
principais responsáveis pelas ações. 
 
O Monitor SAM é responsável por fazer a avaliação e complementação dos dados gerais, analisar a 
situação apresentada pelo gerente e pelo monitor parceiro para elaborar a situação SAM e sugerir 
encaminhamentos em função dos problemas e oportunidades identificados. 
 
A unidade da Casa Civil responsável pelo SMMP possui uma equipe de cerca de 20 pessoas (média de 
cinco metas por funcionário), trabalhando diária e diretamente com atividades relativas a M&A. 
 
Atividade predominante, alcance, cobertura e fluxo processual 
 
O Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais não tem o objetivo de avaliar, foca apenas no 
monitoramento das ações. Há apenas um acompanhamento do andamento das ações programadas para 
o alcance da meta. 
 
O sistema abrange todo o Governo Federal. Porém, são selecionadas as principais ações a serem 
acompanhadas pelo SMMP. O número de metas pode variar de acordo com as prioridades do Governo 
(em torno de 100 metas a serem acompanhadas, na média). 
 
A construção da agenda focada se iniciou com os órgãos setoriais estabelecendo suas iniciativas 
prioritárias, considerando as orientações das rodadas de reuniões das Câmaras de Governo com o 
Presidente, que se concentraram em iniciativas capazes de gerar emprego; e com distribuição espacial 
equilibrada. 
 
Primeiramente, foram feitas reuniões e oficinas com os órgãos envolvidos, com os seguintes objetivos: 
pactuação política do que será monitorado; detalhamento da Meta Presidencial; validação do 
detalhamento e pactuação do monitoramento. 
 
As câmaras de governo participaram ativamente das definições das metas presidenciais, incluindo 
Ministros de Estado e secretários executivos da pasta. O presidente participava esporadicamente. 
 
Pactuada a meta, seguiu-se o monitoramento propriamente dito. 
 
Seu principal processo é o da geração da informação, passando pela alimentação do sistema pelo 
gerente da meta, análise do monitor parceiro, e por último uma análise do monitor da SAM. Outro 
processo muito importante são os encaminhamentos que são enviados para a Ministra da CC e o 
Presidente da República. 
 
O fluxo abaixo retrata o processo de geração de informação. 
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Os dados das metas são cadastrados no SMMP (O SMMP é um Sistema computacional elaborado 
sobre as bases do SIGOV, em consonância com o Sigplan, no que se refere às metas orçamentárias). 
 
Esse sistema possui dois subsistemas: o de informação básica e o de programação e gestão. O primeiro 
tem como elementos: os dados gerados pela meta, dados da situação atual, dados históricos e arquivos. 
Enquanto o segundo tem: resultados, restrições e oportunidades, ações e controle de gestão. 
 
Seguindo um calendário mensal previamente acertado, a situação da meta vai sendo atualizada pelos 
gerentes da meta nos órgãos, pelos monitores parceiros e finalmente pelos monitores da SAM. 
 
Feito isso, é emitido um Relatório de Situação das Metas e um Relatório de Encaminhamentos, que 
desencadeiam ações da SAM junto a Ministra da CC, ao Presidente e à Coordenação de Governo. 
 
As Metas Presidenciais são definidas pela alta direção do governo, que usualmente se utiliza das 
informações para o processo decisório, como por exemplo, na junta orçamentária ou na coordenação 
do governo.  
 
O SMMP tem como seus objetivos o acompanhamento dos resultados das metas e apoio no 
equacionamento de entraves. Isso demonstra que não há uma avaliação direta se a meta está gerando 
benefícios à sociedade, ou se gerou algum impacto. O monitoramento é focado apenas para o 
desenvolvimento da ação. 
 
Metodologia, nível de análise e foco 
 
A metodologia de monitoramento é essencialmente interativa, combinando a coleta de dados nas 
unidades implementadoras com o tratamento e validação conjuntos e ciclos variáveis de feedback para 
remoção de entraves. 
Os objetivos do monitoramento são proporcionar o acompanhamento dos resultados, e o apoio no 
equacionamento de entraves. 
 
Há três principais níveis de análise: metas presidenciais; alguns programas lançados com a presença do 
Presidente; remoção de entraves ao alcance das metas. 
 
Antes de iniciar o monitoramento, as metas são classificadas mediante algumas especificidades: 
orçamentárias e político-institucionais; prioritárias e máximas; mensais, bimensais e até semestrais 
(periodicidade do monitoramento). 
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Ciclo de medição 
 
A principal unidade temporal é mensal, porém, existem algumas metas que não possuem resultados ou 
ações concretas em apenas um mês, e para sanar isso, há ações que têm as suas avaliações de 
andamento feitas com outros intervalos de tempo. Essas avaliações são feitas pelos monitores, tanto da 
SAM como os parceiros. 
 
Existem relatórios mensais que são entregues para a alta direção do Governo. Isso indica que as 
avaliações são mensais, porém, há metas que têm uma avaliação bimensal, e outras que podem ser 
semestrais, como é o caso da meta de “Consolidação do Mercosul”, em que o andamento não é 
alterado no curto prazo. 
 
Para o esforço de monitoramento, normalmente são utilizados mensalmente os prazos abaixo para 
inserção de dados no sistema: 
• Gerente da Meta até o dia 12 
• Monitor Parceiro até o dia 19 
• Monitor SAM até dia 25 
• Sistematização final até dia 29 

 
Participação dos representantes dos usuários e dos sujeitos no desenho e supervisão 
 
A Casa Civil é a usuária prioritária do SMMP, em particular, sua ministra no exercício da supervisão 
ministerial e da coordenação macro-governamental delegada pelo Presidente. Nesse sentido, sua 
participação no desenho e na supervisão é ativa. 
 
Os Monitores da SPI (que realizam análises criticas e sugestões de encaminhamentos) são usuários 
residuais do sistema, na medida em que utilizam dados e encaminhamentos para o monitoramento e 
avaliação dos programas do PPA. 
 
O SMMP é dinâmico e pode ter suas metas alteradas de acordo com o que for definido como 
prioridade pelo presidente, também em razão de algum encaminhamento sugerido pelos gerentes de 
meta. 
 
Nível de integração com entes descentralizados 
 
O SMMP é um sistema central de acompanhamento das Metas Presidenciais para geração de 
informação para a alta direção do Governo, mas que monitora ações que, embora sejam coordenadas 
pelos ministérios, possuem desdobramentos em distintos níveis subnacionais e mesmo a partir de 
organismos não governamentais e internacionais. O SMMP não avançou na direção da integração com 
a ponta (ou seja, o elo final, mais operacional, da cadeia de implementação, compreendendo muitas 
vezes unidades descentralizadas em governos locais ou estaduais). Já em relação ao PAC, como as 
ações a serem monitoradas são muito especificas, é demandado que se avance até a ponta para que a 
informação seja a mais fidedigna possível. 
 
Um obstáculo à integração com a ponta é que depois de um tempo, alguns dos principias atores, como 
gerentes de metas, foram vendo o SMMP como uma burocracia a mais, e isso fez com que eles 
delegassem a alimentação do sistema, deixando a sua informação um pouco imprecisa. Este problema 
pode ser agravado na ponta e será abordado mais adiante. 
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1.1.3. Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Políticas Sociais 
 
Contexto político 
 
O principal elemento do contexto político do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e 
Políticas Sociais (SMA-PPS) é a centralidade da agenda social no programa do Governo Lula. A 
prioridade da inclusão social e do combate à fome levou, num primeiro momento de governo, à 
unificação e expansão de programas sociais que já existiam no governo FHC, mas, que ganharam novo 
empuxo e massivo afluxo de recursos. 
 
Após uma conturbada fase de rearranjos institucionais e definições de focalização (que culminou com 
a percepção de que a unidade beneficiária deveria ser a família e não o cidadão e de que as 
ações/programas sociais estavam fragmentados em distintos órgãos, tais como, principalmente, a 
Secretaria de Segurança Alimentar e o Ministério da Ação Social), a criação do Ministério do 
Desenvolvimento Social representou uma opção por uma gestão integrada de programas sociais, o que 
demandava dois tipos de informação: a) cobertura/abrangência efetiva e resultados dos programas em 
andamento; b) elementos que possibilitassem confirmar o grau de acerto na escolha de uma opção de 
política social baseada na transferência de renda com condicionalidades. 
 
Para esta finalidade foi criada a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI) e o Sistema 
de Monitoramento e Avaliação de Programas Sociais - embora antes da criação do MDS, o Ministério 
da Ação Social, que se tornou a Secretária de Ação Social do MDS, já possuía uma unidade de 
avaliação com orçamento próprio. 
 
No Brasil, as políticas sociais são implantadas de modo descentralizado, com a participação ativa de 
Estados e municípios, o que significa que a gestão e operacionalização dos programas dependem não 
só da coordenação de setores dentro de um único nível de governo, mas, da coordenação entre a União, 
Estados e municípios. Tal arquitetura macro-institucional das políticas sociais demandaria um modelo 
de monitoramento e avaliação que buscasse combinar elementos locais e centrais no provimento de 
informações fidedignas e em tempo. 
 
Desenvolveu-se, portanto, uma Política de Monitoramento e Avaliação do MDS, composta de Plano 
Anual de Monitoramento e Avaliação; sistema de Monitoramento; relatório de Acompanhamento da 
Execução Física e Financeira; relatórios das Avaliações Específicas; relatórios Semestrais dos 
Indicadores de Monitoramento; relatório Anual de Financiamento da Assistência Social no Brasil; e 
relatório Anual das Ações de Monitoramento e Avaliação (artigos 11 a 17da Portaria 329 do MDS). 
 
Encaixe hierárquico institucional 
 
O Sistema de Avaliação e Monitoramento (SAM) de programas sociais é de responsabilidade da 
Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome. O MDS possui cinco Secretarias, sendo três delas responsáveis pelas atividades finalísticas do 
ministério (os programas sociais do ministério). Essas três Secretarias se originaram do Ministério da 
Assistência Social (MAS), do Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome 
(MESA) e da Secretaria Executiva do Programa Bolsa Família, que era vinculada à Presidência. A 
figura abaixo ilustra este arranjo. 
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Como uma unidade orgânica do MDS, a SAGI possui orçamento próprio, no entanto, conta também 
com fonte de recursos de organismos internacionais tais como o BID e o BIRD. A SAGI é uma 
Secretaria do MDS e, portanto, é subordinada diretamente ao gabinete do ministro e à secretaria-
executiva do Ministério. No entanto, as três Secretarias finalísticas do MDS também são suas clientes 
internas, das quais obtém demandas e para as quais repassa produtos. 
 
A SAGI, responsável pelo SMA-PPS é composta por:  
• Departamento de Gestão da Informação e Recursos Tecnológicos, a qual tem a função de orientar a 

elaboração de ferramentas informacionais e indicadores de avaliação e monitoramento no âmbito 
do MDS, além de desenvolver tecnologias de geo-referenciamento de informações. 

• Departamento de Avaliação e Monitoramento, cujo papel é propor metas e objetivos a serem 
alcançados na implementação de programas e desenvolver instrumentos e sistemas de 
monitoramento e avaliação. 

• Departamento de Formação de Agentes Públicos e Sociais, cuja atribuição é coordenar a formação 
de gestores e agentes sociais e disseminar metodologias de monitoramento e avaliação de ações 
sociais.  

 
Além das estruturas que compõe a SAGI, também exerce influência sobre o SMA-PPS, o Comitê 
Gestor de Tecnologia da Informação, responsável pela política de informação e pelo estabelecimento 
de padrões e regras em relação aos sistemas de informação do MDS. Há ainda um comitê responsável 
por validar o calendário anual de pesquisas. Ambos os órgãos colegiados são compostos por membros 
de todas as Secretarias do Ministério. 
 
A SAGI também conta com uma equipe própria com uma boa qualificação técnica. Entre eles, há 
profissionais temporários (período de quatro anos) contratados recentemente com recursos do BID e da 
FAO - salários de R$ 4.500 e 6.500. Há insegurança quanto à seleção e retenção de servidores 
qualificados devido a existência dos contratos temporários apontados acima e a baixa remuneração dos 
servidores do quadro - a remuneração prevista no último concurso para o Ministério era de R$1.500. 
 
Componentes básicos 
 
O Sistema de Monitoramento e Avaliação de programas sociais é composto pelo Módulo de 
Monitoramento e pelo Módulo de Avaliação. 
 
O módulo de monitoramento é realizado pelo acompanhamento de indicadores, em sua maioria físico-
financeiros, dos programas sociais por meio dos sistemas Dicionário de Variáveis e Indicadores de 
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Programas e Matriz de Informação Social. Já o módulo de avaliação tem como principal instrumento 
as pesquisas de avaliação dos programas, que são realizadas por instituições de pesquisa com 
experiência na área. 
 
A principal matéria-prima do Módulo de Monitoramento são os dados operacionais dos programas. O 
monitoramento atualmente se atém principalmente às informações fisíco-financeiras dos programas, 
embora já se tenha criado outros tipos de indicador, ainda não disponíveis no sistema Matriz de 
Informações Sociais. No caso do MDS, esses dados não são produzidos só internamente, mas, também 
por outros órgãos governamentais em todos os níveis (União, Estados e Municípios) e organizações da 
sociedade civil. A obtenção dos dados pode se dar de duas formas: os dados produzidos em nível local 
podem ser enviados diretamente às Secretarias finalísticas do MDS ou podem ser de responsabilidade 
de agências operadoras ou parceiras, como a Caixa Econômica Federal e a DATAPREV, por exemplo. 
No entanto, para a mensuração dos indicadores dos programas sociais (validados pelas Secretarias 
finalísticas durante a sua criação), em ambos os casos, os dados chegam à SAGI por meio das 
Secretarias finalísticas em uma periodicidade pré-definida. Informações de outros órgãos, tais como 
IBGE, TSE e outros, importantes na mensuração dos indicadores dos programas, são obtidos 
diretamente pela SAGI. 
 
Quanto ao módulo de Avaliação, este é operacionalizado por meio de pesquisas sobre os programas. O 
1º passo na avaliação dos programas é decidir qual deles será alvo de análise. O investimento em 
pesquisa tem como limite o valor de 5% do orçamento do programa, mas, geralmente os gastos ficam 
em torno de 1% devido ao tamanho do orçamento dos programas do MDS. Após a escolha, passa-se a 
discussão dos aspectos do programa a serem avaliados. Então, passa-se a elaboração do Termo de 
Referência para a contratação das instituições para a execução da pesquisa. 
 
Atividade predominante, alcance, cobertura e fluxo processual 
 
A atividade predominante do sistema é a avaliação, a qual é realizada por meio de pesquisas 
especificas e customizadas para os aspectos que se deseja avaliar. Até o final de 2007, terão sido 
realizados 72 estudos com o propósito de avaliar os programas sociais. O monitoramento no SMA-PPS 
do MDS é feito com base nos dados dos programas das Secretarias finalísticas e sua operacionalização 
é mais rotineira. 
 
Todas as avaliações da SAGI são efetuadas em conjunto com organizações de pesquisa externas. 
Parece haver um equilíbrio razoável de foco na avaliação dos processos, desempenho e impacto dos 
programas sociais. As avaliações, em geral, são realizadas a posteriori devido à dificuldade de se fazer 
uma avaliação durante o processo em programas tão grandes e capilarizados como os programas do 
MDS. 
 
O sistema é setorial e abrange todos os programas sociais do MDS - 21 no total. Os recursos da SAGI 
e do SAM do MDS são gastos correntes do orçamento da União, embora, parte dos recursos seja 
obtida de empréstimos junto à organismos internacionais. 
 
Quanto à avaliação, a informação é gerada da seguinte maneira: após a definição do programa a ser 
avaliado, passa-se à discussão, junto com um técnico da secretaria finalística, dos aspectos do 
programa a serem pesquisados. Para a definição do programa são considerados: a relevância do 
fenômeno associado ao programa na vida dos beneficiários, o que se quer saber sobre o programa, os 
recursos financeiros e dados disponíveis e o tempo em que se deseja obter os resultados. 
 
Em seguida, a SAGI passa à fase da elaboração do Termo de Referência (TOR), documento que 
consiste no instrumento utilizado pelas organizações públicas, nacionais e internacionais, para 
estabelecer os parâmetros técnicos e jurídico-administrativos para os editais de seleção e contratação 
de instituições para a execução das pesquisas. Os parâmetros técnicos definem o escopo, objetivos, 
metodologia, cronograma e custos do projeto. Os parâmetros jurídico-administrativos referem-se aos 
requisitos exigidos. Entre estes últimos, são enfatizados dois aspectos: a propriedade dos microdados 
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por parte do MDS e o perfil e experiência técnica da equipe executora. Após a definição dos quesitos, 
é contratada a organização que apresentar a proposta com o melhor preço e qualidade técnica. 
 
Junto com a organização contratada, a SAGI participa das definições referentes ao desenho da 
investigação, ao desenho da amostra, à elaboração dos instrumentos de coleta de dados, definição das 
estratégias de calibragem destes instrumentos e plano de avaliação dos resultados. 
 
No momento da coleta de dados, um técnico da SAGI procura fazer ao menos uma visita ao campo 
junto com os pesquisadores da instituição contratada. O objetivo é acompanhar a condução do trabalho 
de campo, compreender o contexto local, conversar com beneficiários e com isso promover o 
aprendizado da própria equipe. 
 
Realizada a pesquisa, há as seguintes etapas: encaminhamento do relatório final aos gestores, 
apresentação dos resultados no MDS, publicações e disponibilização pública dos microdados via 
Consórcio de Informações Sociais (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências 
Sociais - ANPOCS). 
 
Quando o relatório final é aprovado, os resultados passam a “pertencer” aos gestores responsáveis pelo 
programa - afinal, são eles os clientes da SAGI. 
 
Metodologia, nível de análise e foco 
 
A avaliação dos programas sociais geralmente é feita por meio de pesquisas, realizadas em conjunto 
com organizações de pesquisa externas, especializadas no campo que se pretende analisar, sob a 
supervisão de profissionais da SAGI. 
 
O monitoramento é realizado por meio da coleta e análise de dados dos programas finalísticos obtidos 
em nível local. 
 
O nível de analise predominante para a elaboração de indicadores nos esforços de avaliação e 
monitoramento são os programas sociais. 
 
Uma análise dos 29 estudos sintetizados na publicação "Cadernos de Estudos - Desenvolvimento 
Social em Debate - nº 5”, demonstra haver um equilíbrio razoável de foco na avaliação dos processos, 
desempenho e impacto dos programas sociais. Já o monitoramento, tem como foco o desempenho dos 
programas, já que o seu intuito principal é mensurar a quantidade de beneficiários atingidos com os 
recursos investidos. 
 
Os termos processos, resultado, desempenho e impacto são entendidos da seguinte forma pela SAGI: 
• Processos: estudos sobre os pontos que favorecem ou dificultam os processos de implementação da 

política ou programa, aí incluídos seus desenho, dimensões organizacionais e institucionais. 
• Resultados, que englobam: desempenho (ou resultados em um sentido estrito, outputs) que se 

refere aos “produtos” do programa, tais como definidos em suas metas; e, impacto - mudança na 
situação dos beneficiários (outcomes), provocadas diretamente pelo programa (procurando por 
meio de desenhos quase-experimentais, comparar dois grupos similares da população, medindo as 
diferenças observadas entre os dois grupos, decorrentes da exposição e da não-exposição a um 
programa). 

 
Ciclo de medição 
 
A agenda de pesquisas, por meio do qual são feitas as avaliações, é definida anualmente. Mas, somente 
algumas pesquisas (pesquisas de linha de base) são replicadas periodicamente. 
 
Quanto ao monitoramento, atualmente, os indicadores de todos os programas são consolidados 
anualmente. 
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Participação dos representantes dos usuários e dos sujeitos no desenho e supervisão 
 
As avaliações são realizadas por organizações de pesquisa externas sob a supervisão de profissionais 
da SAGI. O monitoramento é responsabilidade das Secretarias finalísticas do MDS com o auxílio dos 
profissionais da SAGI. 
 
Os principais usuários do SAM do MDS são as próprias secretarias finalísticas do MDS. Elas validam 
o desenho dos indicadores e participam da escolha das pesquisas a serem realizadas e da definição da 
agenda de pesquisas do ano. Também participam do planejamento das pesquisas e recebem os 
resultados após o término dos estudos. 
 
O gabinete do Ministro e Secretaria Executiva atuam como indutores da agenda de M&A, mediadores 
de interesses entre as Secretarias finalísticas e canais de interlocução do SAM com a Presidência, 
embora, interfiram em menor grau nas atividades de M&A. 
 
Outros usuários, tais como a sociedade civil organizada, também participam, em algumas ocasiões, da 
elaboração dos Termos de Referência e são comunicados sobre os resultados das pesquisas. 
 
Órgãos de controle, como o TCU, fazem uma avaliação do desenho do sistema e, caso atestem a 
qualidade da informação gerada, não replicam o trabalho de M&A em suas estruturas, mas, se tornam 
usuários das informações obtidas. 
 
Os principais sujeitos do SAM do MDS também são as secretarias finalísticas do MDS, visto que são 
as responsáveis pelos programas monitorados e avaliados. Elas validam o desenho dos indicadores e 
participam da escolha das pesquisas a serem realizadas e da definição da agenda de pesquisas do ano. 
Também participam do planejamento das pesquisas e recebem os resultados após o término dos 
estudos. São também as responsáveis pelo monitoramento que é, principalmente, fisíco-financeiro. 
 
As Secretarias finalísticas têm grande influência na definição dos programas alvo da avaliação e 
participam da definição da agendas de pesquisas e do planejamento das mesmas. 
 
Nível de integração com entes descentralizados 
 
A integração com níveis descentralizados se dá por meio das secretarias finalísticas do MDS, no que se 
refere ao monitoramento, e de forma especifica dependendo do desenho da pesquisa em questão. O 
sistema ainda é central, apesar dos dados serem coletados em nível local. Não há planos para 
descentralizar o sistema, haja vista que as responsáveis pelos programas são as Secretarias finalísticas 
do MDS, as quais estão no nível da União. 
 
1.1.4. Sistema de Avaliação Externa de Programas de Governo 
 
Contexto político 
 
O Sistema de controle externo está instituído na Constituição Federal de 1988, que estabelece que o 
controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas 
da União (TCU), órgão técnico do controle externo federal por excelência. A Constituição Federal 
ampliou as funções desempenhadas pelos tribunais de contas, acrescentando os critérios de 
legitimidade, eficiência e economicidade aos de legalidade e regularidade. 
 
No Brasil, há o TCU, 27 tribunais de contas dos estados, incluindo o Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, tribunais de contas dos municípios em seis estados, mais os tribunais de contas específicos 
para as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Os órgãos em questão constam da seção que trata da 
fiscalização contábil, financeira e orçamentária do capítulo sobre o Poder Legislativo tanto da 
Constituição Federal de 1988, como das constituições estaduais e do Distrito Federal. Os tribunais são 
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compostos por ministros ou conselheiros, procuradores e técnicos: aos primeiros compete discutir e 
julgar os assuntos sujeitos ao controle externo; aos segundos cabe defender a ordem jurídica; e aos 
técnicos compete instruir os processos de tomadas e prestações de contas, bem como elaborar os 
relatórios de auditoria, para posterior julgamento. 
 
O TCU está administrativamente enquadrado no Poder Legislativo. Essa é a posição adotada no Brasil, 
pois em outros países essa entidade fiscalizadora superior (EFS) pode integrar qualquer dos outros dois 
poderes. Sua situação é de órgão auxiliar do Congresso Nacional, e como tal exerce competências de 
assessoria do Parlamento, bem como outras privativas. Não há subordinação hierárquica entre o 
Congresso e o TCU, pois cada qual detém prerrogativas próprias - diz-se que existe cooperação. Por 
não ser parte do Poder Judiciário, suas decisões são apenas administrativas e não fazem coisa julgada - 
por isso, em regra, são recorríveis para a Justiça. A jurisdição do Tribunal abrange qualquer pessoa 
física ou jurídica, de direito público ou privado, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome dessa, assuma 
obrigações de natureza pecuniária. Também se submetem à jurisdição do Tribunal os estados da 
federação e os municípios beneficiados por transferências constitucionais. Como definido no artigo 13 
do Decreto-Lei 200/1967, o controle das atividades da administração pública deve ser exercido tanto 
pelo gestor, diretamente relacionado com o ciclo de planejamento das políticas, programas e ações 
públicas, quanto pelos avaliadores internos (gestores responsáveis pelos programas e ações e as 
unidades de controle interno) e externos (instituições de controle, as empresas privadas de auditoria e 
pesquisadores), que atuam tanto na observância das normas gerais que regulam o exercício das 
atividades auxiliares quanto na fiscalização da aplicação dos recursos públicos. 
 
Por outro lado, a avaliação de desempenho de instituições públicas e o performance measurement vêm 
assumindo relevância no processo de políticas públicas. As tendências no campo das reformas 
administrativas nos últimos vinte anos apontam o uso da avaliação como instrumento para o 
aperfeiçoamento da gestão governamental, o aumento da eficiência e a ampliação do controle social 
como respostas aos desafios que se colocam para a administração pública em todos os seus níveis: 
atender de forma eficiente, rápida e satisfatória às demandas crescentes e diferenciadas vindas tanto da 
sociedade quanto de órgãos do próprio sistema. Nessas últimas duas décadas, tem-se exigido das 
instituições governamentais uma atuação mais parecida com a de organizações privadas, no sentido de 
ter compromissos e responsabilidades perante os contribuintes; por sua vez, os contribuintes têm 
exigido que o dinheiro que “investem” no governo seja mais bem gerenciado e dispendido. Algumas 
das características desse novo cenário que se destacam são: maior exigência de responsabilidades dos 
servidores, a escassez de recursos e a pressão para melhorar a gestão financeira, bem como a 
consideração do público como cliente principal dos serviços prestados pelo Estado. Dessa forma, a 
avaliação e/ou o monitoramento do desempenho constituem parte indispensável da gestão moderna, ao 
lado da fixação de metas, contratos e ajustes para controlar a prestação de serviços públicos. 
Informações adequadas sobre o funcionamento da Administração Pública podem ajudar os órgãos 
administrativos a desenvolver suas políticas, administrar seus custos de forma mais eficiente, aumentar 
a efetividade e promover a transparência da gestão pública, ampliando o grau de “accountability”. 
 
Esse é o contexto no qual surge a Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo 
(SEPROG), o órgão do TCU encarregado da fiscalização e avaliação de programas do governo criado 
no ano de 2000 após a reestruturação da Secretaria Geral de Controle Externo. A SEPROG avalia 
programas de governo de abrangência nacional e regional mediante a realização de Auditorias de 
Natureza Operacional - ANOp (em linha com o conceito de auditoria de desempenho) e representa a 
efetiva institucionalização dos trabalhos de avaliação de programa no TCU e o reconhecimento de sua 
importância para o desempenho das funções de controle. Junto ao TCU atua também o Ministério 
Público especializado, autônomo e independente, cuja função principal é promover a defesa da ordem 
jurídica. 
 
O que é fundamental registrar, e que justifica a inclusão da avaliação externa de programas de governo 
no escopo deste estudo, é o fato de que, não obstante tratar-se de uma unidade integrante de um órgão 
de fiscalização, a avaliação de programas governamentais realizada pela SEPROG é uma peça 
essencial no conjunto de sistemas de avaliação da administração pública brasileira, porque a principal 
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finalidade da sua avaliação não é servir de insumo punitivo ao exercício do controle externo, mas 
proporcionar aprendizado, voltado, por sua vez, ao aperfeiçoamento da gestão pública em três grandes 
vertentes: melhoria do desempenho, transparência e combate ao desperdício de recursos. 
 
Quando se analisa a atuação do TCU no papel de auditor, verifica-se que esse é o papel menos 
exercido no que se refere à avaliação de programas governamentais (os outros papéis são os de 
consultor e de pesquisador). Isso significa que o Congresso, por uma série de fatores de natureza 
histórica, política, institucional e cultural, ainda não descobriu o valor da avaliação de programas como 
ferramenta de controle externo legislativo. A possibilidade mais concreta de utilização da avaliação de 
programas seria a construção de uma interface entre a execução orçamentária e o desempenho dos 
programas públicos, já que o Congresso é o responsável pela aprovação do Orçamento Federal e teria, 
portanto, informações que poderiam ser utilizadas diretamente para o aprimoramento do seu processo 
decisório. 
 
Encaixe hierárquico institucional 
 
A Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo é uma unidade técnico-executiva 
especializada subordinada à Secretaria-Geral de Controle Externo e têm por finalidade fiscalizar e 
avaliar os resultados de programas de Governo. 
 
Dentre suas atribuições, destacam-se: 
• Realizar avaliações de programas; 
• realizar pesquisas e desenvolver métodos, técnicas e padrões para trabalhos de fiscalização e de 

avaliação de programas de governo, juntamente com a Secretaria Adjunta de Fiscalização;  
• manter atualizadas as bases de informação com vistas a subsidiar o exame e julgamento das contas, 

especialmente as relativas a ações de desdobramento do plano geral de fiscalização, 
acompanhamento da gestão pública, identificação das boas práticas de gestão, tramitação de 
processos e papéis, bem como de informações gerenciais e outras necessárias ao desempenho da 
unidade;  

 
Atividade predominante, alcance, cobertura e fluxo processual 
 
O Sistema de Controle Externo atua predominantemente na avaliação de programas de governo em 
qualquer área, compreendidos em sentido amplo, podendo abarcar um amplo conjunto de atividades ou 
ações dotadas de propósitos explícitos aos quais são assignados recursos. 
 
Para tal, são utilizadas ferramentas e técnicas que visam analisar a sua concepção lógica; a adequação e 
a relevância de seus objetivos, declarados ou não, e a consistência entre esses e as necessidades 
previamente identificadas; a consistência entre as ações desenvolvidas e os objetivos estabelecidos; as 
conseqüências globais para a sociedade; os efeitos não incluídos explicitamente nos seus objetivos; a 
relação de causalidade entre efeitos observados e política proposta; os fatores inibidores do seu 
desempenho; a qualidade dos efeitos alcançados; a existência de alternativas de ação, consideradas ou 
não pela administração, e os respectivos custos envolvidos (análise de custo-efetividade); o 
cumprimento de dispositivos legais aplicáveis à sua natureza, aos seus objetivos e à população-alvo.  
 
O ciclo completo da auditoria de natureza operacional compreende as etapas de seleção, planejamento, 
execução, análise, elaboração de relatório, comentário do gestor, apreciação pela Corte, divulgação e 
monitoramento. 
 
A seleção das auditorias é a primeira etapa do processo, a partir da qual são definidos os programas 
e/ou órgãos a serem avaliados. Nessa fase, examinam-se as prioridades de governo, a relevância das 
ações para reduzir os problemas da sociedade, a materialidade dos recursos envolvidos e o risco de não 
se alcançarem os resultados esperados. Essas informações são pontuadas em uma Matriz de Riscos e 
os programas mais bem pontuados são indicados para elaboração de estudos de viabilidade. Os estudos 
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de viabilidade indicam a oportunidade e a modalidade de fiscalização mais adequada à auditoria, 
considerando os potenciais problemas que comprometem o desempenho. 
 
A fase de planejamento destina-se à definição do escopo da auditoria, bem como da elaboração dos 
procedimentos a ser utilizados para coleta de dados. Nesta fase define-se o projeto de auditoria que é 
apresentado no instrumento denominado Matriz de Planejamento. Para tanto se aplicam as técnicas de 
diagnóstico de problemas com vistas a identificar os principais problemas que comprometem o 
desempenho do programa/órgão. O problema constitui o escopo da auditoria e será examinado a partir 
de questões que objetivam averiguar o resultado das ações implementadas. Essas questões relacionam 
o problema às dimensões examinadas nos trabalhos dessa natureza, ou seja: economicidade, eficiência, 
eficácia, efetividade e eqüidade. A Matriz de Planejamento apresenta para cada questão de auditoria: 
as informações que serão necessárias para a sua análise; onde serão obtidas - fontes; a estratégica 
metodológica para coleta e análise das informações; as limitações dela decorrente; e os potenciais 
resultados esperados (o que a análise vai permitir dizer).  
 
Na fase de execução, a equipe de auditoria realiza os trabalhos de campo e as pesquisas necessárias à 
coleta de dados - por meio de entrevistas, aplicação de questionários, observação direta, grupos focais, 
consultas a documentos e bases de dados. 
 
Após os trabalhos de campo, a equipe elabora a Matriz de Achados, síntese dos resultados obtidos 
nessa fase. Cabe observar que tanto a Matriz de Planejamento, como a Matriz de Achados, são 
apresentadas e discutidas nos Painéis de Referência realizados pelo TCU com a participação de 
representados de grupos de interesse, como Controle Interno, Sociedade Civil, Academia e 
Consultorias Legislativas do Congresso. Nessas ocasiões, busca-se verificar a consistência da proposta 
de auditoria, bem como a relevância e adequação das conclusões (achados de auditoria) e propostas de 
recomendações. 
 
As sugestões dos participantes são incorporadas à versão final das respectivas matrizes e apresentadas 
à consideração dos gestores dos programas. 
 
Concluída a análise dos dados, elabora-se o relatório preliminar, a ser submetido ao gestor público para 
comentários. Depois de apreciado o relatório final pelo Tribunal, dá-se ampla publicidade, visando a 
promover o controle social das ações governamentais. A etapa de divulgação do relatório tem a 
finalidade de ampliar o conhecimento da sociedade sobre os resultados das ações estatais avaliadas, 
contribuindo para aumentar a efetividade do controle, por meio da mobilização da comunidade no 
acompanhamento e na apreciação dos objetivos, da implementação e dos resultados das políticas 
públicas. Para avaliar em que medida as recomendações formuladas pelo TCU sejam implementadas, 
procede-se ao monitoramento das recomendações durante, em média, um período de dois anos. 
 
A figura a seguir busca ilustrar este processo. 
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Metodologia, nível de análise e foco 
 
O tipo de avaliação é ex-post, isto é, que objetiva auxiliar a tomada de decisões quanto à manutenção 
ou aperfeiçoamento de programas. A inclusão de avaliações ex-post na rotina das entidades de controle 
é uma decisão institucional. Quanto à realização de avaliações externas, a própria natureza do sistema 
de controle externo indica que as auditorias do TCU são realizadas por profissionais não vinculados à 
instituição executora. 
 
O foco das avaliações realizadas pelo TCU é saber em que medida a intervenção governamental, com a 
implementação de um determinado programa, colabora com a solução do problema a ele relacionado. 
Nesse sentido, o nível de análise predominante são os próprios programas de governo, abordando, 
conseqüentemente, os órgãos e entidades executores do Programa. 
 
De acordo com a Portaria TCU Nº 59, de 30 de janeiro de 2004, as atividades de controle externo 
exercidas pelo TCU são mensuradas de acordo com o benefício (débito, multa, economia, ganho ou 
melhoria decorrente da atuação do Tribunal, bem como a expectativa de controle gerada pelas ações do 
TCU), pelo benefício estimado (benefício esperado em função de proposta formulada pela unidade 
técnico-executiva, mas ainda não apreciada pelo Tribunal), benefício potencial (benefício relativo a 
item de deliberação do Tribunal cujo cumprimento ainda não foi verificado) e benefício efetivo 
(benefício decorrente do cumprimento de deliberação ou antecipado no âmbito administrativo em 
razão de processo em andamento no TCU). Antes de essa Portaria entrar em vigor, a produção dos 
trabalhos do Tribunal era medida por processos julgados ou apreciados. 
 
Participação dos representantes dos usuários e dos sujeitos no desenho e supervisão 
 
Os cidadãos podem exercer manifestações por meio do Serviço de Ouvidoria do TCU, o qual tem 
como atribuição receber sugestões de aprimoramento, crítica, reclamação ou informação a respeito de 
serviço prestado pelo Tribunal ou de notícia de irregularidade em ato administrativo praticado por 
agente público jurisdicionado ao Tribunal. As informações recebidas pela Ouvidoria sobre indícios de 
ilegalidades ou irregularidades na atuação de autoridades e agentes públicos são encaminhadas ao 
ministro-relator em cuja lista figure o órgão ou entidade envolvidos. A critério do relator, as 
informações são encaminhadas às unidades técnicas do TCU competentes, para fins de exame 
preliminar. Constatados indícios de ilegalidade ou irregularidade, a unidade submete-os ao relator na 
forma de representação. Ausentes os indícios de ilegalidade ou irregularidade, a unidade também 
submete o caso ao relator, com proposta de arquivamento. Em qualquer hipótese, a Ouvidoria informa 
os autores a respeito das providências adotadas pelo Tribunal, embora não enseje supervisão de 
trabalhos. 
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No que tange ao desenho e supervisão das ferramentas de auditoria operacional, o intercâmbio de 
conhecimentos entre o TCU e Entidades de Fiscalização Superior possibilita que as melhores práticas 
sejam testadas e adotadas pelo Tribunal, por meio dos próprios auditores de controle externo. 
 
Quanto à seleção dos trabalhos de avaliação, o TCU tem iniciativa própria, mas esta também depende 
do interesse que o parlamento tenha sobre mensuração e avaliação de resultados dos programas 
governamentais. Se os membros do Congresso não vislumbrarem ganhos políticos nos possíveis 
resultados das avaliações de programas, estas não serão solicitadas. Nesse sentido, a avaliação do 
desempenho governamental é uma das vertentes de atuação mais desafiadoras realizada pelo TCU, 
pois não é um assunto de interesse do Congresso. 
 
Além das organizações implementadoras, os usuários mais imediatos são os poderes Executivo e 
Legislativo, que recebem as informações veiculadas nas avaliações produzidas. Mais indiretamente, a 
sociedade, representada pela mídia, pela comunidade acadêmica ou por organizações não-
governamentais, também é potencial usuária do produto das avaliações realizadas. 
 
Nível de integração com entes descentralizados 
 
A avaliação de programas realizada pela SEPROG tem a grande virtude de chegar à ponta 
implementadora. Embora seja uma avaliação mais focada e instantânea que as dos demais sistemas, 
busca sempre envolver os públicos (implementadores e beneficiários) do programa, o que implica, 
quase sempre, em integrações com níveis descentralizados de governo e segmentos locais da sociedade 
civil - posto que a maior parte dos programas de governo, mormente aqueles no campo das políticas 
sociais, são crescentemente transversais, implementados em complexas redes que permeiam diferentes 
níveis de governo e participação da sociedade civil. 
 
1.2. Linha cronológica e desenvolvimento dos sistemas 
 
1.2.1. Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 
 
Criação do sistema 
 
O Sistema foi criado em 2004 (LEI 10.933) e instituído pelo Decreto 5.233, de outubro de 2004 (o 
sistema foi criado a partir da Lei do PPA 2004-2007, no entanto a avaliação do PPA e o 
monitoramento via Sigplan existe desde o PPA anterior), com o objetivo de assegurar que o 
monitoramento e a avaliação fossem utilizados pela administração pública federal como parte 
integrante da gestão dos programas, com vistas à obtenção de melhores resultados pelo governo e de 
modo a fornecer subsídios para a tomada de decisão e a melhoria da qualidade da alocação dos 
recursos. 
 
Enfoque de criação 
 
O enfoque da criação do Sistema foi gradual, pois medidas legais foram tomadas até chegar à sua 
criação. Primeiro a Constituição estabeleceu a elaboração dos planos e programas de governos para o 
quadriênio do PPA, depois um decreto de 1998 estabeleceu a obrigatoriedade de apresentação de 
Relatório Anual de Avaliação do PPA e somente em 2004, por meio de um decreto (A lei do PPA 
2004-2007 cria o Sistema, e o Decreto 5233 o institui), criaram o Sistema de Monitoramento e 
Avaliação do PPA (SMA), beneficiando-se de experiência pregressa no monitoramento de uma 
carteira estratégica de projetos (o Brasil em Ação). O PPA 2000-2003 era dotado de sistemática 
específica de monitoramento, com monitoramento intensivo de programas estratégicos (Brasil em 
Ação). Em 2004, surge a figura do Sistema e seus componentes, dentre outros, UMA, Comitê de 
Coordenação e CMA. 
 
 
 

 

49



 

Resenha histórica / Principais momentos 
 

 Acontecimentos Relação com o sistema 

1988 A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 
1988, no capítulo que trata das finanças públicas, estabelece que as 
diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal, contidas 
em planos e programas nacionais, regionais e setoriais, serão 
encaminhadas ao Congresso Nacional na forma de leis que instituem o 
plano plurianual, as diretrizes orçamentárias (LDO) e os orçamentos 
anuais (LOA), CF artigo 165. 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm). 

“A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma 
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública 
federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada” (CF art. 165, § 1º). De 
acordo com o artigo 35 do ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias o PPA é concebido para abranger o lapso de tempo que 
vai do segundo ano de um mandato presidencial ao primeiro ano do 
mandato subseqüente. 

As LDOs e os orçamentos anuais têm de ser compatíveis com o que 
dispõe o PPA, bem como todos os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos na Constituição ou quaisquer outros 
instituídos durante um período de governo. O PPA é concebido com 
um evidente caráter coordenador das ações governamentais e com o 
poder de subsidiar a seus propósitos todas as iniciativas que não 
tenham sido inicialmente previstas. 

O primeiro PPA viria a ser 
elaborado pelo governo que 
ganhasse as eleições de 1989, 
ano seguinte à promulgação da 
nova Constituição Federal, e 
deveria vigorar de 1991 a 1995. 
Contudo, o plano apenas 
cumpriu as exigências 
constitucionais. Foi apresentado 
ao Congresso Nacional e 
aprovado sem discussão e 
emendas. 

1996 - 
1999 

O segundo PPA, sob a responsabilidade do governo empossado em 
01/01/1995, cobriu o quadriênio 1996/1999. Ele foi instituído pela Lei 
9.276, de nove de maio de 1996, que dispôs sobre o PPA para o 
período, e foi popularmente chamado de “Brasil em Ação”. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9276.htm

Durante a vigência do PPA 1996-1999, foi realizada a primeira 
experiência de gerenciamento por projetos, e que introduziu novos 
conceitos no planejamento federal: a) estudo dos eixos nacionais de 
integração e desenvolvimento, referências geo-referenciadas para 
integrar políticas públicas e estratégicas de desenvolvimento; b) os 
empreendimentos estruturantes, com impacto para as mudanças 
desejadas e efeito multiplicador de novos investimentos, e c) o 
gerenciamento intensivo para alcançar resultados. 

A experiência de gerenciamento intensivo por resultados, restringiu-se 
a 42 empreendimentos do PPA1996-1999, considerados estratégicos 
para o desenvolvimento sustentável, nas áreas de infra-estrutura 
econômica e desenvolvimento social. Esses empreendimentos forma 
selecionados a partir dos seguintes critérios: a) reduzir custos e 
aumentar a competitividade da economia; b) reduzir disparidades 
sociais e regionais; c) viabilizar e atrair investimentos privados, e d) 
viabilizar parcerias público-privadas. 

O modelo de gerenciamento intensivo para alcançar resultados do 
Plano Brasil em Ação baseava-se na organização das ações em forma 
de projetos, com a definição de objetivos e metas a serem atingidos, 
programação física e financeira, e controle de custos, prazos e 
qualidade. Foi designado um gerente para cada projeto, responsável 
pelo alcance das metas, com as tarefas de organizar ações, mobilizar 
recursos, promover parcerias e superar obstáculos para a consecução 
dos objetivos. 

Foi estabelecido na Lei do plano 
que o Poder Executivo enviará 
ao Congresso Nacional, até 
cento e vinte dias após o 
encerramento de cada exercício 
financeiro, relatório sobre a 
execução do PPA. 

Um sistema de Informações 
Gerenciais foi criado para 
apoiar a implementação do 
conceito de monitoramento em 
rede, para interligar, em tempo 
real, dirigentes, gerentes e 
parceiros e permitir o acesso a 
informações sobre os 
empreendimentos. Esse sistema 
chamou-se SIAPRA, e foi uma 
versão inicial do SIGPlan e teve 
como foco principal o 
monitoramento físico-financeiro 
e a gestão de restrições, feita 
por meio do compartilhamento 
de informações sobre restrições 
e de providências para 
solucionar as dificuldades de 
execução do projeto entre 
gerente, dirigente setorial e 
Ministério do Planejamento. 

 

50

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9276.htm


 

1998 Promulgação do Decreto nº 2.829, de 29 de outubro de 1998 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2829.htm), que deu 
base legal para a organização de todas as ações do governo em um 
conjunto de programas, com os objetivos e metas claramente 
definidos, obedecendo à orientação estratégica do Presidente. Para 
cada programa deveria ser designado um gerente, comprometido com 
resultados e a redução de custos.  

Estabeleceu-se também a obrigatoriedade de avaliação dos programas 
e do Plano, para estimular o seu aperfeiçoamento contínuo. E uma 
previsão de recursos associados a um cenário macroeconômico 
consistente deveria assegurar seletividade ao conjunto de programas de 
cada ministério. 

A combinação desses cinco elementos - organização por programas, 
fortalecimento da orientação estratégica, seletividade, gerenciamento e 
avaliação - constituiu o eixo central do modelo de gestão pública 
incorporado ao PPA 2000-2003. 

 

A experiência de gerenciamento intensivo promoveu movimentos nos 
conceitos de gestão por resultados e de avaliação das ações 
governamentais nas equipes que viveram a experiência do Brasil em 
Ação no Ministério do Planejamento. O delineamento dos 
encaminhamentos metodológicos a serem adotados para a elaboração e 
gestão do próximo plano plurianual - para o período 2000-2003 - 
ocorreu em seminário da área de planejamento e orçamento do 
governo federal, realizado em março de 1998, quando foram discutidos 
temas como o “novo papel do Estado, a função do planejamento em 
um novo ambiente, marcado pela integração internacional e pela 
competitividade, e as tendências no campo das organizações” (Brasil: 
MP/SPI, 2002, p. 19). 

Um aspecto importante na implementação da metodologia de gestão 
do PPA 2000-2003 foi a integração entre as equipes das áreas de 
planejamento e de orçamento do governo. “Todos os passos foram 
dados em conjunto. A análise de cada programa, a busca de soluções 
conceituais e metodológicas, a construção de cenários e a coordenação 
de cronogramas diferenciados exigiram das duas áreas clara identidade 
de propósitos e perfeita sintonia de ação” (Brasil: MP/SPI, 2002, p. 
30). 

O terceiro PPA cobriu o quadriênio 2000-2003 e foi instituído pela lei 
nº 9.989, de 21 de julho de 2000 que dispôs sobre o Plano para o 
período, o PPA 2000-2003 foi popularmente chamado de “Avança 
Brasil”. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9989.htm 

O “Avança Brasil” teve como diretrizes para o período: consolidar a 
estabilidade econômica com crescimento sustentado; promover o 
desenvolvimento sustentável voltado para a geração de empregos e 
oportunidades de renda; combater a pobreza e promover a cidadania e 
a inclusão social; e consolidar a democracia e a defesa dos direito 
humanos. E foram agregadas mais duas diretrizes estratégicas pelo 
Congresso Nacional: reduzir as desigualdades inter-regionais e 
promover os direitos de minorias vítimas de preconceitos e 
discriminação. Com isso, as diretrizes estratégicas deram origem a 28 
macro-objetivos setoriais. 

Estabeleceu-se na lei que 
instituiu o plano que o Poder 
Executivo enviará ao Congresso 
Nacional, até o dia 15 de Abril 
de cada exercício, relatório de 
avaliação do PPA. 

O Sistema de Informações 
Gerenciais do PPA - SIGPlan - 
foi o elo fundamental entre o 
gerentes e todos os demais 
agentes envolvidos na 
implementação dos programas. 
Foi o instrumento que 
organizou e integrou a rede de 
gerenciamento do Plano. Ele foi 
desenvolvido a partir da 
experiência de três anos com o 
Sistema de Informações 
Gerenciais do programa “Brasil 
em Ação”, SIAPRA. 

 

2000 - 
2003 

O Banco Mundial acompanhou o desenvolvimento do modelo de 
gestão do PPA e apresentou, em 2001, relatório de uma missão técnica 
realizada com o objetivo de avaliar a metodologia do PPA e propor 
aperfeiçoamentos. 

Em decorrência das propostas 
de melhoria, firmou acordo de 
cooperação, apoiando a 
pesquisa e a análise de 
experiências internacionais em 
gestão pública. Ao longo de 

 

51

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2829.htm


 

2002, foram realizadas missões 
de técnicos brasileiros da área 
de planejamento e orçamento a 
cinco países - Austrália, Suécia, 
Canadá, Reino Unido, França e 
Alemanha, com o objetivo de 
conhecer as experiências em 
planejamento, orçamento e 
execução financeira, e o 
arcabouço legal adotado. Após 
essas visitas, foram conhecer os 
sistemas de avaliação de 
programas governamentais 
adotados no Canadá, Estados 
Unidos, Inglaterra e Holanda. A 
experiência do Canadá foi 
considerada a mais interessante 
e, em muitos aspectos, serviu de 
referência para 
aperfeiçoamentos no desenho da 
metodologia de monitoramento 
e avaliação de programas para o 
período 2004-2007. 

 

Em 2002, como parte do processo de aperfeiçoamento do modelo de 
gestão do PPA, foi realizada uma consulta para colher percepções e 
sugestões de melhoria. Foram entrevistados representantes da 
sociedade civil (formadores de opinião, terceiro setor, empresariado, 
acadêmicos), governos estaduais, ministérios setoriais, gerentes de 
programas, dirigentes e técnicos do Ministério do Planejamento. 

Os resultados indicaram uma 
grande concordância de que os 
instrumentos em implantação 
(avaliação e monitoramento) 
contribuem para o 
desenvolvimento do país, 
aumentam a transparência das 
ações governamentais e o 
acesso do público às 
informações, e provocam 
avanços na gestão pública, 
sendo a figura do gerente de 
programa o principal destaque. 

2003  Assume o governo Luiz Inácio Lula da Silva (01-01-2003). É 
formulado o Plano Plurianual 2004-2007. 

 

2004-
2007 

O quarto PPA elaborado para cobrir o quadriênio de 2004/2007 foi 
popularmente chamado de “Plano Brasil para Todos” e inovou na sua 
elaboração através de consultas a sociedade, realizada através de 
fóruns realizados nos 26 Estados e no Distrito Federal, com 
participação de organizações e instituições representantes da sociedade 
civil. O plano foi instituído pela Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 
2004 que dispôs sobre pela Lei nº 11.044, de 24 de Dezembro de 2004 
que alterou a outra. (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2004/Lei/L10.933.htm e 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2004/Lei/L11044.htm). 

O Plano Brasil para Todos teve como estratégia de desenvolvimento 
de longo prazo: inclusão social e desconcentração de renda com 
vigoroso crescimento do produto e do emprego; crescimento 
ambientalmente sustentável, redutor das disparidades regionais, 
dinamizado pelo mercado de consumo de massa, por investimentos, e 
por elevação da produtividade; redução da vulnerabilidade externa por 
meio da expansão das atividades competitivas que viabilizam esse 
crescimento sustentado; e valorização da identidade e da diversidade 

Estabeleceu-se na lei que o 
Poder Executivo enviará ao 
Congresso Nacional, até o dia 
15 de setembro de cada 
exercício, relatório de avaliação 
do Plano Plurianual. E para 
atendimento ao disposto, o 
Poder Executivo ficou 
incumbido de instituir Sistema 
de Avaliação do Plano 
Plurianual, sob coordenação do 
Órgão Central do Sistema de 
Planejamento e Orçamento 
Federal. Portanto, o Decreto nº 
5.233 de 2004 estabeleceu as 
normas para a gestão do PPA 
2004-2007 e instituiu o Sistema 
de Monitoramento e Avaliação 
do Plano Plurianual, composto 
pela Comissão de 
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cultural, fortalecimento da cidadania e da democracia. A estratégia foi 
decomposta em três mega-objetivos que espelham o seu conjunto: 1) 
Inclusão Social e Redução das Desigualdades Sociais; 2) Crescimento 
com Geração de Emprego e Renda, Ambientalmente Sustentável e 
Redutor das Desigualdades Regionais e 3) Promoção e Expansão da 
Cidadania e Fortalecimento da Democracia. Com isso, a Orientação 
Estratégica de Governo passou a ser composta por 30 desafios, 
compostos por diretrizes que orientam formas de enfrentá-los, 
organizados nos três mega-objetivos. 

Monitoramento e Avaliação do 
PPA (CMA) e pelas Unidades 
de Monitoramento e Avaliação 
de cada Ministério ou órgão 
equivalente. 

 
1.2.2. Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais 
 
Criação do sistema 
 
Em 2003, na instalação do novo Governo, se percebeu a necessidade de estruturar um sistema de alta 
direção para auxiliar e assessorar a atuação do Presidente da República nos diversos campos e 
domínios por onde transita, e para dotar o processo decisório da direção estratégica de governo de 
condições de segurança e direcionalidade. No final do ano, o Presidente, numa reunião com a 
coordenação do Governo demandou a definição de ações prioritárias para o Governo. Esse pedido foi 
feito à Assessoria Especial da Presidência da República, que trabalhou no processo de criação das 
Metas Presidenciais que compuseram a agenda estratégia do Governo já em 2004. O processo de 
elaboração das Metas teve início efetivo em janeiro de 2004. 
 
O sistema de apoio informatizado foi disponibilizado pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento - PNUD, que apesar de ter inadequações para o acompanhamento das Metas 
Presidenciais na forma como o Presidente desejava, foi o sistema adotado. 
 
No início de 2004 ocorreram mudanças estruturais na Presidência da República, e foi instituída a SAM 
na Casa Civil (Decreto nº 5.135 de 07/07/2004, que trata do funcionamento da Casa Civil, e as leis nº 
10.869 de 13/05/2004 e nº 10.683 de 28/05/2003, que detalham a organização da Presidência da 
República). Essas mudanças movimentaram boa parte das pessoas da Assessoria Especial da PR, que 
já vinham trabalhando com as Metas Presidenciais. O Grupo Coordenador do processo foi constituído 
por integrantes da Assessoria Especial do Presidente (AESP/PR), SPI/MP e SAG/CC. 
 
Enfoque de criação 
 
A percepção sobre a necessidade do sistema e a tomada de decisão no sentido de implementá-lo se deu 
durante o primeiro ano do governo Lula, mas sua implementação ocorreu de forma instantânea. A 
adoção do Sistema ofertado pelo PNUD facilitou a implementação imediata, apesar das deficiências e 
pouca interoperabilidade. Ainda assim, houve uma customização “forçada” para adequar o sistema à 
demanda do governo. 
 
 
Resenha histórica / Principais momentos 
 

 Acontecimentos Relação com o sistema 

2003 O SMMP surgiu no final de 2003 como uma necessidade do 
governo de ter informações a respeito da máquina, e também de 
poder focar estrategicamente a sua ação. Para a criação das metas 
foram realizadas reuniões envolvendo Ministros, secretários 
executivos, Assessoria Especial da PR e SPI/MP, além das 
câmaras setoriais. Após isso, a Assessoria Especial do Presidente 
ficou responsável por fazer um filtro das prioridades do governo. 
Todo esse processo foi baseado principalmente em duas 
orientações do presidente: maior potencial para geração de 

São instituídas as metas 
presidenciais e o inicio de 
discussões entre a alta direção 
do poder executivo e câmaras 
setoriais para definição das 
metas. O governo, através do 
PNUD, obtém um sistema para 
monitoramento dessas metas. 
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emprego e renda, e a regionalização. 

2004/2005 Julho de 2004 é criada a Subchefia de Articulação e 
Monitoramento na Casa Civil, que tem na sua equipe algumas 
pessoas da Assessoria Especial da PR, que participaram de todo o 
processo de criação das metas presidenciais. Em 2005 ele 
alcançou o seu ápice. Foi nesse período também que o governo 
brasileiro teve um período conturbado, com escândalos de 
corrupção envolvendo pessoas do alto escalão do governo. Com a 
crise, o Ministro José Dirceu deixou a Casa Civil, e a Ministra 
Dilma assumiu a pasta, e com a entrada dela, o sistema começou a 
cair de importância dentro do Governo. 

As primeiras metas são 
consolidadas e o sistema 
começar a ser utilizado pelos 
envolvidos.  

Nesse curto espaço de tempo o 
sistema tem seu ápice e seu 
declínio, demonstrando uma 
fragilidade do governo na 
continuidade de ações 
estratégicas. 

2006/2007 Em 2006 o foco do governo volta-se para as eleições. E com isso 
o SMMP tem como sua principal função subsidiar a Presidência 
da República com informações referentes às principais ações do 
governo. Depois de o Presidente ter sido reeleito, e devido a 
grande pressão sobre o crescimento do país, começou a ser 
estruturado um novo plano, que logo virou prioridade do governo, 
o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. Com isso, o 
SMMP vem, desde fevereiro de 2007, substituindo as metas 
presidenciais vigentes até o final do ano de 2006 pelas metas do 
PAC, que teve o seu primeiro relatório de status das ações 
emitido. Em suma, atualmente, as metas presidenciais são as 
metas do PAC. 

O PAC é estruturado com base 
em todo um aprendizado 
obtido com o SMMP.  

Já em 2007 o monitoramento e 
avaliação do PAC começar a 
funcionar, sem o seu sistema 
definitivo, que ainda está 
sendo desenvolvido. 

1.2.3. Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Políticas Sociais 
 
Criação do sistema 
 
O MDS foi fruto da junção de três outros órgãos: Ministério da Assistência Social (MAS), Ministério 
Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome (MESA) e Secretaria Executiva do 
Programa Bolsa Família. O sistema de M&A do MDS foi criado juntamente com o ministério em 
2004, devido à percepção do Ministro Patrus Ananias da importância de um melhor gerenciamento no 
campo da Assistência Social, tendo-se em conta que os dados herdados dos órgãos que compunham o 
MDS não eram integrados e nem havia uma cultura de avaliação anteriormente. Tentativas anteriores 
do MP e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA resultou na construção de um “radar 
social”, mas sem resultados visíveis, permanecendo a percepção de que seria necessário se consolidar 
uma unidade de avaliação de programas e políticas sociais dentro das estruturas formuladoras e 
implementadoras destas políticas (tendo em vista, principalmente a necessidade de os esforços de 
monitoramento e avaliação estarem colados aos processos de implementação e aos públicos 
beneficiários). Antes da criação do MDS, o Ministério da Ação Social, que se tornou a Secretaria de 
Ação Social do MDS, já possuía uma unidade de avaliação criada, com orçamento próprio, ainda que 
não implementada, mas que facilitou a criação do sistema de M&A do MDS. 
 
Enfoque de criação 
 
O enfoque de criação foi em forma de "big bang". Não houve projetos-piloto, apesar de o sistema estar 
se amadurecendo com o tempo. 
 
O que se pode identificar como implicações dessa abordagem de criação do sistema de M&A é que, 
muitas vezes, se teve que aprender com as experiências e os erros. Mas, também ter criado o sistema 
como um todo de imediato possibilitou que em pouco tempo já se tenha resultados bastante 
significativos e uma institucionalização significativa do sistema. 
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Resenha histórica / Principais momentos 
 

Ano Fato Relação com o sistema 

2003 Posse do Governo Lula O Governo Lula deu uma grande ênfase ao Desenvolvimento Social 
desde o início de seu Governo. Durante o 1º ano de mandato, a área 
social no Governo Federal foi responsabilidade de três órgãos: Ministério 
da Assistência Social (MAS), Ministério Extraordinário de Segurança 
Alimentar e Combate à Fome (MESA) e Secretaria Executiva do 
Programa Bolsa Família, vinculada à Presidência. 

2004-
2005 

Criação do Ministério do 
Desenvolvimento Social 
pela Medida Provisória nº 
163, de Janeiro de 2004, 
transformada na lei nº 
10.868 de Maio de 2004. 

No 2º ano do governo Lula, é criado o Ministério do Desenvolvimento 
Social, a partir da fusão dos três órgãos responsáveis pela área social no 
Governo Federal no início do mandato. A SAGI e o sistema de 
monitoramento e avaliação de políticas e programas sociais são criados 
junto com o MDS. Este 1º ano da SAGI é caracterizado pela seleção dos 
servidores que comporiam a unidade. Neste ano foram criados os 
indicadores e as ferramentas tecnológicas utilizadas no Sistema de 
Monitoramento e Avaliação do MDS (DICI-VIP e MI Social). Já em 
2005, foi criado o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, 
responsável pela política de TI de todo o ministério. 

2006 Publicação do Marco Legal 
do Sistema de 
Monitoramento e Avaliação 
do MDS - Portaria 329 de 
Outubro de 2006 

 A Portaria 329 regulamenta o Sistema de Monitoramento e Avaliação do 
MDS, definindo como objeto do sistema a análise dos processos, 
produtos e resultados referentes aos programas e ações executados ou 
financiados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome. Também estabelece as diretrizes, condições e instrumentos da 
política de monitoramento e avaliação do Ministério. A definição da 
política de Monitoramento e Avaliação do MDS se iniciou no ano 
anterior e foi fruto das discussões realizadas por um grupo de trabalho 
que contou com a participação de todas as Secretarias do MDS. 

 
1.2.4. Sistema de Avaliação Externa de Programas de Governo 
 
Criação do sistema 
 
A partir da Constituição de 1988, a preocupação de dotar o TCU dos meios adequados para cumprir a 
sua missão constitucional levou à formulação de desafiadora proposta de capacitação, que deveria 
integrar iniciativas de treinamento, desenvolvimento de procedimentos técnicos e intercâmbio de 
conhecimentos em auditoria operacional. 
 
O TCU iniciou a realização de auditorias de natureza operacional em meados dos anos 1980, e os 
resultados dessas auditorias denotaram a necessidade de adoção de metodologia que possibilitasse a 
avaliação da ação governamental quanto à economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. 
 
Após amplo estudo sobre as tendências do controle externo, foi reestruturada a Secretaria-Geral de 
Controle Externo, a partir de 2000, com a criação de secretarias especializadas, entre as quais a 
Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo - SEPROG. A SEPROG avalia 
programas de governo de abrangência nacional e regional mediante a realização de Auditorias de 
Natureza Operacional - ANOp. Além disso, desenvolve e dissemina métodos e técnicas para essa 
modalidade de auditoria. 
 
A criação da SEPROG representa a uma tentativa de institucionalização dos trabalhos de avaliação de 
programa no TCU e o reconhecimento de sua importância para o desempenho das funções de controle. 
Com essa iniciativa, o TCU incorpora à rotina de fiscalização as mudanças significativas ocorridas no 
processo de planejamento brasileiro evidenciadas no PPA-2000/2003. Segundo esse instrumento, a 
partir de 2000, toda ação finalística foi estruturada em programas orientados para a consecução dos 
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objetivos estratégicos estabelecidos, com definição de metas, de indicadores e de outros conceitos 
essenciais para a efetiva avaliação da política pública. 
 
Enfoque de criação 
 
A criação do sistema de controle externo ocorreu de forma gradual, o que pode ser verificado pelo 
contexto político que, desde os anos 80, já vinha dando indícios da necessidade de aumentar a 
transparência dos atos públicos. Em 1988, a Constituição estabeleceu o sistema de controle externo a 
ser exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do TCU. Este, por sua vez, buscou formas de 
capacitar os auditores responsáveis pelas auditorias, criando em 2000 a Secretaria de Fiscalização e 
Avaliação de Programas de Governo. 
 
Resenha histórica / Principais momentos 
 

Ano Fato Relação com o sistema 

1988 Constituição de 1988 
prescreveu a realização de 
auditorias operacionais 
(artigo 71, inciso IV). 

A Constituição de 1988 estabelece que o controle externo, a cargo do 
Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da 
União e institui as competências desse órgão, dentre elas: realizar, por 
iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de 
comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades 
administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais 
entidades da administração direta ou indireta. 

A partir da Constituição de 1988, a preocupação de dotar o TCU dos meios 
adequados para cumprir a sua missão constitucional levou à formulação de 
desafiadora proposta de capacitação, que deveria integrar iniciativas de 
treinamento, desenvolvimento de procedimentos técnicos e intercâmbio de 
conhecimentos em auditoria operacional. O TCU iniciou a realização de 
auditorias de natureza operacional em meados dos anos 1980, e os 
resultados dessas auditorias denotaram a necessidade de adoção de 
metodologia que possibilitasse a avaliação da ação governamental quanto à 
economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. 

1992 Promulgação da Lei 
Orgânica do Tribunal de 
Contas da União.  

Determina as competências do TCU, dentre elas, proceder à fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das unidades 
dos poderes da União e das entidades da administração indireta. Ademais 
de fiscalizar os aspectos citados acima, decide sobre a legalidade, 
legitimidade e economicidade dos atos de gestão e das despesas deles 
decorrentes. 
Capitulo II, Seção II: “Compete ainda ao Tribunal, realizar por iniciativa da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de 
inquérito, inspeções ou auditorias de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e nas entidades da 
administração indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e 
mantidas pelo poder publico federal e auditar, por solicitação da comissão 
a que se refere o art. 166, 1, da Constituição Federal, ou comissão técnica 
de qualquer das Casas do Congresso Nacional, projetos e programas 
autorizados na lei orçamentária anual, avaliando os seus resultados quanto 
a eficácia, eficiência e economicidade.” 

1995 Instrução normativa 09, de 
16 de fevereiro de 1995 

 Determina que as unidades de planejamento e orçamento dos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal devem estabelecer, em 
coordenação com as Unidades de Controle Interno, os objetivos, metas, 
prazos, indicadores de desempenho e critérios de avaliação que 
possibilitem a análise e o acompanhamento físico-financeiro dos 
programas governamentais. 
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1996 Projeto de Capacitação em 
Avaliação de Programas 

Públicos, desenvolvido 
com o apoio da Fundação 
Getúlio Vargas,em parceria 
com a Virginia Polytechnic 
Institute and State 
University e a National 
Academy of Public 
Administration. 

Um dos principais produtos desse Projeto de Capacitação foi a elaboração 
do Manual de Auditoria de Desempenho, posteriormente denominado 
Manual de Auditoria de Natureza Operacional, que trata dos procedimentos 
básicos adotados pelo corpo técnico do TCU nos trabalhos de auditoria 
operacional e de avaliação de programa. 

1998 Assinado Acordo sobre 
Cooperação Técnica entre o 
Governo do Brasil e o 
Governo do Reino Unido 
da Grã-Bretanha e Irlanda 
do Norte para a 
implantação do Projeto de 
Desenvolvimento de 
Técnicas de Auditoria de 
Natureza Operacional, nas 
áreas de saúde, educação e 
meio ambiente, com 
vigência de três anos (de 
junho de 1998 a junho de 
2001).  

Aperfeiçoamento da capacidade técnica do TCU na condução de auditoria 
operacional e de avaliação de programa e no monitoramento da 
implementação de suas recomendações. As atividades do Projeto 
incluíram, a cada ano: 

• Desenvolvimento de normas e procedimentos de auditoria; 
• Desenvolvimento de material didático para o curso de auditoria; 
• De Natureza Operacional - ANOp, de modo a disseminar o 

conhecimento específico para o TCU e órgãos da Administração 
pública; 

• Treinamento do corpo técnico do TCU e de outros órgãos públicos 
federais e estaduais em conceitos gerais e em técnicas específicas de 
auditoria de natureza operacional; 

• Realização de auditorias-piloto em atividades e programas das áreas de 
saúde, educação e meio ambiente; 

• Viagens de estudo ao Reino Unido; 
• Organização de seminários para discussão e divulgação dos trabalhos 

do TCU. 

1998 Reformulação do Plano 
Plurianual e dos 
Orçamentos da União, por 
intermédio do Decreto n° 
2.829, de 29 de outubro de 
1998. 

Resultou em uma grande oportunidade para a implantação efetiva de um 
sistema de avaliação de programas. O art. 6° do decreto estabeleceu que os 
programas e projetos implantados de 2000 a 2003 seriam objeto de 
avaliação física e financeira, com a finalidade de aferir seus resultados a 
partir de metas predefinidas. 

Por si só, a mudança do modelo PPA Orçamento já foi significativa, pois 
estabeleceu, em linhas gerais: 

• programas organizados segundo a lógica de projeto, com etapas, prazos 
e metas definidos; 

• um gerente para cada programa, responsável por custos e metas; 
• sistema de informações gerenciais de uso compartilhado; e 
• divulgação de resultados, visando ao controle social. 

2000 Criação da Secretaria de 
Fiscalização e Avaliação de 
Programas de Governo - 
SEPROG, que passou a 
coordenar as atividades do 
Projeto de 
Desenvolvimento de 
Técnicas de Auditoria de 
Natureza Operacional 

Após amplo estudo sobre as tendências do controle externo, foi 
reestruturada a Secretaria-Geral de Controle Externo, a partir de 2000, com 
a criação de secretarias especializadas, entre as quais a Secretaria de 
Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo - SEPROG. A 
SEPROG avalia programas de governo de abrangência nacional e regional 
mediante a realização de Auditorias de Natureza Operacional - ANOp. 
Além disso, desenvolve e dissemina métodos e técnicas para essa 
modalidade de auditoria. 
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2002 Regimento Interno do TCU Estabelece as competências do Tribunal de Contas, bem como sua 
organização, deliberações, jurisprudência e outras providências. 

Art. 1º Ao Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo, 
compete, nos termos da Constituição Federal e na forma da legislação 
vigente, em especial da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992: 

II - realizar, por iniciativa própria ou por solicitação do Congresso 
Nacional, de suas casas ou das respectivas comissões, auditorias, inspeções 
ou acompanhamentos de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional ou patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário e demais órgãos e entidades sujeitos à 
sua jurisdição, nos termos dos arts. 230 a 233 e 239 a 242; 

V - auditar, por solicitação da comissão mista permanente de senadores e 
deputados referida no § 1º do art. 166 da Constituição Federal, ou de 
comissão técnica de qualquer das casas do Congresso Nacional, projetos e 
programas autorizados na lei orçamentária anual, avaliando os seus 
resultados quanto à eficácia, eficiência, efetividade e economicidade; 

XXIX - realizar outras fiscalizações ou exercer outras atribuições previstas 
em lei, de acordo com o inciso V do art. 258.. 

 
1.3. Normativa que os sustentam 
 
1.3.1. Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 
 
O Decreto n° 2.829 de 29-10-1998 estabeleceu normas para a elaboração e execução do Plano 
Plurianual 2000-2003 e dos Orçamentos da União, onde, a partir do exercício financeiro do ano de 
2000, toda ação finalística do Governo Federal deverá ser estruturada em Programas orientados para a 
consecução dos objetivos estratégicos definidas para o período do Plano 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2829.htm). Estabeleceu que seria adotado o modelo de 
gerenciamento em cada programa que compreenderia: definição da unidade responsável pelo 
gerenciamento; controle de prazos e custos; e sistema informatizado de apoio ao gerenciamento. Foi 
estabelecido no mesmo que será realizada avaliação anual da consecução dos objetivos estratégicos do 
Governo Federal e dos resultados dos Programas. E para fins de gestão da qualidade, as unidades 
responsáveis pela execução dos Programas manterão, quando couber, sistemas de avaliação do grau de 
satisfação da sociedade quanto aos bens e serviços ofertados pelo Poder Público. O Ministro de Estado 
do Planejamento e Orçamento ficou com a responsabilidade de instituir um comitê gestor para orientar 
o processo de elaboração do Plano Plurianual para o período 2000-2003. 
 
A Lei n° 10.180, de seis de fevereiro de 2001, organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de 
Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle 
Interno do Poder Executivo Federal e dá outras providências. Ela dispôs que serão organizadas sob a 
forma de sistemas as atividades de planejamento e de orçamento federal e de controle interno do Poder 
Executivo Federal. E, uma das finalidades do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal é 
formular o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos, anuais. A mesma também 
estabelece que compete às unidades responsáveis pelas atividades de planejamento, a coordenação e 
elaboração dos projetos de lei do plano plurianual, assim como, acompanhar física e financeiramente 
os planos.(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10180.htm).  
 
A Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004, instituiu o Plano Plurianual para o período 2004/2007, que 
depois foi alterada pela Lei nº 11.044, de 24 de dezembro de 2004 que estabeleceu que o Poder 
Executivo enviará ao Congresso Nacional, até o dia 15 de setembro de cada exercício, relatório de 
avaliação do Plano. E, em atendimento do disposto, a lei, também, estabeleceu que o Poder Executivo 
instituirá Sistemas de Avaliação do Plano, sob a coordenação do Órgão Central do Sistema de 
Planejamento e Orçamento Federal (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
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2006/2004/Lei/L10.933.htm e http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2004/Lei/L11044.htm) 
 
O Decreto nº 5.233, de seis de outubro de 2004 estabelece normas para a gestão do Plano Plurianual 
2004-2007 e de seus programas. O mesmo instituiu o Sistema de Avaliação do PPA, no âmbito do 
Poder Executivo, sob a coordenação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, competindo-
lhe definir diretrizes e orientações técnicas para seu funcionamento. O Sistema de Avaliação do PPA 
será apoiado por uma Comissão de Monitoramento e Avaliação do PPA, a ser instituída no MP, e por 
unidade de monitoramento e avaliação em cada Ministério 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5233.htm). 
 
A Portaria Interministerial nº 10/MP/MF/CC, de 11 de janeiro de 2005, de acordo com o art. 8º do 
Decreto n° 5.233, instituiu a Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual, cabendo a 
essa elaborar propostas de normas e procedimentos gerais, relativos ao monitoramento e à avaliação 
dos programas integrantes do PPA no âmbito do Poder Executivo, assim como oferecer elementos 
técnicos que orientem o processo de alocação de recursos orçamentários e financeiros e a revisão dos 
programas, com vistas ao alcance dos resultados. Especificamente, a CMA tem o dever de estabelecer 
diretrizes gerais para a implantação de metodologias de avaliação dos programas e para 
aperfeiçoamento e integração de sistemas de informações gerenciais; selecionar programas a serem 
objeto de avaliação específica, sem prejuízo de outros cujas avaliações sejam de interesse dos órgãos 
setoriais; avaliar as propostas de aperfeiçoamento da metodologia de avaliação anual dos planos 
plurianuais e dos programas selecionados; acompanhar o conjunto de avaliações de programas 
desenvolvidas pelos órgãos setoriais; definir os critérios de análise de projetos de grande vulto; e 
examinar a viabilidade técnica e socioeconômica de projetos de grande vulto 
(http://www.planejamento.gov.br/arquivos_down/spi/cma/050111_PortInt10.pdf). 
A Portaria n° 67/MP, de 11 de abril de 2005 aprova o regimento interno da Comissão de Avaliação 
do Plano Plurianual (http://www.planejamento.gov.br/arquivos_down/spi/cma/050411_Port67.pdf). 
 
A Portaria nº 198/MP, de 18 de julho de 2005, estabelece a obrigatoriedade de registro, no Sigplan, das 
seguintes informações essenciais das ações: a) desempenho físico; b) desempenho físico e financeiro 
das ações não orçamentárias; e c) restrições à execução e providências adotadas para superação. 
Estabelece também que ao gerente de programa caberá validar as informações registradas pelos 
coordenadores das ações integrantes do programa sob sua responsabilidade. 
 
1.3.2. Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais 
 
O normativo que sustenta o SMMP engloba um decreto e duas leis, descritos a seguir: 
 
O Decreto nº 5.135 de 07/07/2004 cria a Subchefia de Articulação e Monitoramento, a qual compete: 
I. assessorar o Ministro de Estado no monitoramento dos objetivos e metas prioritárias definidos 

pelo Presidente da República; 
II. coordenar, monitorar e avaliar os resultados dos programas e projetos considerados prioritários 

pelo Presidente da República; 
III. exercer as funções de Secretaria Executiva das Câmaras do Conselho de Governo coordenadas 

pela Casa Civil, articulando as ações estratégicas de governo; 
IV. subsidiar a formulação da agenda geral do governo, em especial no que se refere às metas, 

programas e projetos considerados prioritários pelo Presidente da República; 
V. planejar, coordenar e supervisionar a implementação dos sistemas de avaliação do desempenho 

da ação governamental; 
VI. auxiliar as ações do Gabinete Pessoal do Presidente da República, quando solicitado; e 
VII. realizar outras atividades determinadas pelo Ministro de Estado. 
 
A Lei nº 10.683 de 28/05/2003 que dispõe sobre a organização da Presidência da República, e em 
específico sobre a Casa Civil, estabelece que: “À Casa Civil da Presidência da República compete 
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, 

 

59

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.933.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11044.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11044.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5233.htm
http://www.planejamento.gov.br/arquivos_down/spi/cma/050111_PortInt10.pdf
http://www.planejamento.gov.br/arquivos_down/spi/cma/050411_Port67.pdf


 

especialmente na coordenação e na integração das ações do Governo, na verificação prévia da 
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, na análise do mérito, da oportunidade e da 
compatibilidade das propostas com as diretrizes governamentais, realizar a coordenação política do 
Governo, o relacionamento com o Congresso Nacional e os partidos políticos, a interlocução com os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem como promover a publicação e preservação dos atos 
oficiais e supervisionar e executar as atividades administrativas da Presidência da República e, 
supletivamente, da Vice-Presidência da República...” 
 
A Lei nº 10.869 de 13/05/2004 que reestrutura a Casa Civil, dispõe que: “À Casa Civil da Presidência 
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de 
suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração das ações do Governo, na verificação 
prévia da constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, na análise do mérito, da oportunidade 
e da compatibilidade das propostas, inclusive das matérias em tramitação no Congresso Nacional, com 
as diretrizes governamentais, bem como na avaliação e monitoramento da ação governamental e da 
gestão dos órgãos e entidades da administração pública federal, bem como promover a publicação e a 
preservação dos atos oficiais e supervisionar e executar as atividades administrativas da Presidência da 
República e, supletivamente, da Vice-Presidência da República..." 
 
1.3.3. Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Políticas Sociais 
 
O MDS foi criado pela Medida Provisória nº 163 de 23 de Janeiro de 2004, que foi transformada na 
Lei 10.868, de 13 de Maio de 2004, fundindo o Ministério da Assistência Social (MAS), o Ministério 
Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome (MESA) e a Secretaria Executiva do 
Programa Bolsa Família, vinculada à Presidência da República. Em 11 de Maio do mesmo ano, foi 
instituída a estrutura organizacional do MDS pelo Decreto 5.074, o qual foi alterada pelo Decreto 
5.550 de 22 de Setembro de 2005. Entre as competências do MDS estabelecidas no Decreto 5.550, há 
referências sobre o monitoramento e avaliação das políticas sociais: “VII - orientação, 
acompanhamento, avaliação e supervisão de planos, programas e projetos relativos às áreas de 
desenvolvimento social, de segurança alimentar e nutricional, de renda de cidadania e de assistência 
social”. Dentro da estrutura do MDS, a SAGI é a principal responsável pelo Sistema de 
Monitoramento e Avaliação e à ela compete desenvolver e implementar os instrumentos de avaliação e 
monitoramento das políticas e programas referentes ao desenvolvimento social e combate à fome. 
 
Já o Sistema de Monitoramento e Avaliação do MDS foi regulamentado pela Portaria 329, em 11 de 
Outubro de 2006. A Portaria, ainda muito recente, não sofreu alteração alguma desde a sua publicação. 
Esta norma define como diretriz da política de Monitoramento e Avaliação do MDS “contribuir para o 
aprimoramento da gestão pública, fornecendo elementos que contribuam para o aumento da 
responsabilização, eficiência, eficácia e efetividade das políticas sociais, e para o exercício do controle 
social sobre as políticas públicas”. Também é colocado que as ações de Monitoramento e Avaliação do 
MDS devem contribuir com para o acompanhamento dos Programas do Plano Plurianual. Outro ponto 
importante da Portaria 329 é a definição dos instrumentos de Execução da Política de Monitoramento e 
Avaliação, que são:  
I -  Plano Anual de Monitoramento e Avaliação;  
II -  Sistema de Monitoramento;  
III -  Relatório de Acompanhamento da Execução Física e Financeira;  
IV -  Relatórios das Avaliações Específicas;  
V -  Relatórios Semestrais dos Indicadores de Monitoramento;  
VI -  Relatório Anual de Financiamento da Assistência Social no Brasil;  
e VII -  Relatório Anual das Ações de Monitoramento e Avaliação. 
 
1.3.4. Sistema de Avaliação Externa de Programas de Governo 
 
A Constituição de 1988 prescreveu a realização de auditorias operacionais (artigo 71, inciso IV): “O 
controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas 
da União, ao qual compete: IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado 
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Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II.” 
Promulgação da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, que no Capitulo II, Seção II, 
estabelece: “Compete ainda ao Tribunal, realizar por iniciativa da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções ou auditorias de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário e nas entidades da administração indireta, incluídas as fundações e sociedades 
instituídas e mantidas pelo poder publico federal e auditar, por solicitação da comissão a que se refere 
o art. 166, 1, da Constituição Federal, ou comissão técnica de qualquer das Casas do Congresso 
Nacional, projetos e programas autorizados na lei orçamentária anual, avaliando os seus resultados 
quanto a eficácia, eficiência e economicidade.” 
 
Instrução normativa 09, de 16 de fevereiro de 1995, determina que as unidades de planejamento e 
orçamento dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal devem estabelecer, em 
coordenação com as Unidades de Controle Interno, os objetivos, metas, prazos, indicadores de 
desempenho e critérios de avaliação que possibilitem a análise e o acompanhamento físico-financeiro 
dos programas governamentais. 
 
Decreto n° 2.829, de 29 de outubro de 1998, que reformulou o Plano Plurianual e os Orçamentos da 
União. O art. 6° do decreto estabeleceu que os programas e projetos implantados de 2000 a 2003 
seriam objeto de avaliação física e financeira, com a finalidade de aferir seus resultados a partir de 
metas predefinidas. 
 
O Regimento Interno do TCU estabelece as competências do Tribunal de Contas, bem como sua 
organização, deliberações, jurisprudência e outras providências: 

“Art. 1º Ao Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo, compete, nos termos da 
Constituição Federal e na forma da legislação vigente, em especial da Lei nº 8.443, de 16 de 
julho de 1992: 
II - realizar, por iniciativa própria ou por solicitação do Congresso Nacional, de suas casas ou 
das respectivas comissões, auditorias, inspeções ou acompanhamentos de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário e demais órgãos e entidades sujeitos à sua jurisdição, nos 
termos dos arts. 230 a 233 e 239 a 242; 
V - auditar, por solicitação da comissão mista permanente de senadores e deputados referida 
no § 1º do art. 166 da Constituição Federal, ou de comissão técnica de qualquer das casas do 
Congresso Nacional, projetos e programas autorizados na lei orçamentária anual, avaliando os 
seus resultados quanto à eficácia, eficiência, efetividade e economicidade; 
XXIX - realizar outras fiscalizações ou exercer outras atribuições previstas em lei, de acordo 
com o inciso V do art. 258.” 
 

1.4. Financiamento e sustentabilidade 
 
1.4.1. Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 
 
Os recursos constam do Orçamento da União. Há um Programa (0802 Gestão do Plano Plurianual e 
dos Orçamentos da União) com um valor assignado de R$ 33.850 mil para gerir o Plano Plurianual e 
os orçamentos da União, no exercício de 2007, incluindo três ações específicas: 
• 2A39 Avaliação Específica de Programas e de Projetos de Grande Vulto (R$ 1.100 mil); 
• 4254 Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - Sigplan (R$ 

1.800 mil) 
• 4505 Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Plurianual (R$ 400 mil) 
 
Os valores referem-se à despesas de custeio; as despesas com pessoal já estão asseguradas n o âmbito 
de outras rubricas de manutenção do MP. 
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A execução orçamentária se dá a partir da SPOA do Ministério do Planejamento. Não há histórico de 
restrições decorrentes de contingenciamentos que tenham constituído empecilho ao desenvolvimento 
do SMA-PPA. 
 
Como o orçamento é incremental e o programa no qual se inserem as ações de monitoramento e 
avaliação do PPA é um programa que financia uma atividade essencial (gestão orçamentária), os riscos 
de não constarem dos próximos orçamentos é praticamente zero; o que sinaliza a sustentabilidade 
financeira do sistema. 
 
1.4.2. Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais 
 
Os recursos constam do Orçamento da União em programas de trabalho da Casa Civil, sem menção 
específica. Dada a relevância do sistema e a relativa estabilidade do orçamento da Casa Civil, a 
sustentabilidade financeira do sistema está praticamente assegurada. 
 
1.4.3. Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Políticas Sociais 
 
A principal fonte de recursos da SAGI é o orçamento da União. Como uma Secretaria ligada ao 
Ministério do Desenvolvimento Social, a SAGI possui recursos próprios no orçamento do MDS, com 
recursos do Tesouro Nacional e empréstimos junto ao Banco Mundial (BIRD) e Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID). Em 2007, o orçamento da SAGI é de R$16.075.486,00 e, especificamente 
no que se refere à avaliação, há uma ação inserida no Programa 1006 (Gestão da Política de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome) que se denomina Avaliação de Políticas (código 4923), 
com dotação de R$ 6,5 milhões (aproximadamente US$ 3,25 milhões). 
 
Além do risco de insustentabilidade ser baixo, há grande possibilidade de aportes adicionais de 
recursos do Tesouro e de empréstimos internacionais para financiar a expansão das atividades da 
SAGI. 
 
1.4.4. Sistema de Avaliação Externa de Programas de Governo 
 
A principal fonte de financiamento do TCU é o Tesouro Nacional. 
 
É importante ressaltar que, em 2003, teve início amplo projeto de modernização do TCU, com 
financiamento parcial do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, tendo por objetivo 
financiar avaliações, fortalecer as atividades de fiscalização e controle exercidas pelo Tribunal, elevar 
a capacidade profissional dos servidores e melhorar a difusão das ações desenvolvidas pelo TCU entre 
congressistas, gestores e cidadãos. Até 2006, estavam previstos investimentos de U$ 10 milhões, sendo 
de 50% a contrapartida do Tribunal no empreendimento. Ao final de 2005, estavam em andamento ou 
haviam sido encerrados os projetos com esse fim. 
 
Os projetos financiados pelo BID são: Sistema de Inteligência e Suporte ao Controle Externo - Síntese; 
Modernização do Controle da Regulação dos Serviços Públicos, Modelo de Gestão do 
Desenvolvimento de Pessoas por Competência - Atena; Portal TCU; Sinergia dos sistemas 
coorporativos do TCU; Atualização da Administração de Recursos Humanos no TCU - Atuar; Projeto 
de Implementação de Educação a Distância - EaD - Pégaso; Implementação da Estratégia de Combate 
à Fraude e à Corrupção - Combate. 
 
Os programas de cooperação externos, pelo aporte de recursos para o financiamento de avaliações e 
aporte de conhecimento, foram decisivos para instalação, no TCU e na SEPROG em particular, de uma 
competência avaliadora. 
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II.  ORIENTAÇÃO FUNCIONAL DO SISTEMA E NATUREZA 
DE SUAS FERRAMENTAS 

 
2.1. Funções que predominam no sistema10

 
2.1.1. Sistema de Monitoramento e avaliação do Plano Plurianual 
 
Peso relativo das funções 
 

Possível propósito do 
sistema: impacto em 

Existe declaração de 
intenção em desenvolver 

este propósito? (em 
documentos oficiais) 

Existem esforços reais de 
implantação de mecanismos 

para desenvolver este 
propósito? 

Numa escala de 1-5, 
qual é a ordem de 
prioridade destes 

propósitos na prática? 
Planejamento 
governamental 1: 
planejamento estratégico 
do plano de 
desenvolvimento 

Sim Sim 2 

Planejamento 
governamental 2: 
planejamento de políticas 
setoriais e programas 

Sim Sim 3 

Orçamento: alocação do 
gasto Sim Sim 1 

Aprendizagem: melhoria 
da gestão das 
organizações, programas e 
serviços públicos 

Sim Sim 5 

Governança: controle 
social e prestação de 
contas 

Sim Sim 4 

 
As prioridades atribuídas no quadro acima são coerentes. A prioridade máxima atribuída à alocação de 
recursos reforça a percepção, por parte da SPI, de que o PPA é essencialmente um orçamento 
plurianual -secundariamente, uma expressão do planejamento nacional, que, aliás, passou, a partir de 
junho deste ano, a ser uma responsabilidade da recém criada Secretaria de Planejamento de Longo 
Prazo da Presidência da República. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
10 Este segmento contém tabelas que conforme a metodologia originalmente definida, deveriam ser preenchidas 
diretamente pelos entrevistados, mediante orientação do pesquisador. Entretanto, devido a problemas de 
acessibilidade, a coleta de dados de muitos informantes primários (notadamente das áreas de orçamento, 
presidência e congresso) se processou por meio de conversas estruturadas que embasaram o preenchimento pelo 
pesquisador. 
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Clareza e consenso em relação às funções 
 

Possível propósito do 
Sistema: impacto em 

Ordem de 
prioridades 

expressas pelo 
informante primário 

da unidade 
coordenadora 

Ordem de prioridades 
expressas pelo 

informante primário 
da unidade de 

Orçamento ou de 
Planejamento 

Ordem de 
prioridades 

expressas pelo 
informante 
primário da 
Presidência 

Ordem de 
prioridades 

expressas pelo 
informante 
primário do 
Parlamento 

Planejamento 
governamental 1: 
planejamento 
estratégico do plano de 
desenvolvimento 

5 2 1 5 

Planejamento 
governamental 2: 
planejamento de 
políticas setoriais e 
programas 

5 3 3 5 

Orçamento: alocação 
do gasto 1 1 2 1 

Aprendizagem: 
melhoria da gestão das 
organizações, 
programas e serviços 
públicos 

5 4 5 5 

Governança: controle 
social e prestação de 
contas 

5 5 4 2 

 
O grau de consenso dos diferentes atores é relativamente alto, exceto para o Congresso e em 
relação à função planejamento, em relação à qual as unidades de coordenação do Sistema e 
de orçamento discrepam. Tal discrepância é coerente com o que foi comentado em relação ao 
quadro anterior. 
 
Definição predominante de “desempenho” e Articulação entre avaliação e 
monitoramento 
 
O conceito central é o desempenho dos programas finalísticos, compreendido como a 
execução de suas ações (que inclui eficiência e desempenho/execução financeira) e a geração 
dos resultados propostos (em termos de impacto, qualidade do serviço, bom uso de processos 
e sistemas, conforme o caso/escopo de cada programa). 
 
Não há monitoramento e avaliação da prestação de serviços, valor público ou satisfação de 
usuários. 
 
Há uma complementaridade total entre os dois processos. Os dados do monitoramento 
permitem alimentar a avaliação e esta, por sua vez, permite gerar ajustes que são objeto de 
monitoramento. Todavia, a atividade de avaliação toma mais energia do sistema que o 
monitoramento. 
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2.1.2. Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais 
 
Peso relativo das funções 
 

Possível propósito do 
sistema: impacto em 

Existe declaração de 
intenção em 

desenvolver este 
propósito? (em 

documentos oficiais) 

Existem esforços reais de implantação 
de mecanismos para desenvolver este 

propósito? 

Numa escala de 
1-5, qual é a 

ordem de 
prioridade destes 

propósitos na 
prática? 

Planejamento 
governamental 1: 
planejamento 
estratégico do plano de 
desenvolvimento 

Não  5 

Planejamento 
governamental 2: 
planejamento de 
políticas setoriais e 
programas 

Não Não 5 

Orçamento: alocação 
do gasto Não Não 5 

Aprendizagem: 
melhoria da gestão das 
organizações, 
programas e serviços 
públicos 

Sim. Há um 
direcionamento da alta 
direção do governo em 
resolver os entraves 
para o alcance da meta. 

SIm. Os relatórios de situação e 
encaminhamentos, juntamente com o 
Painel geravam a intervenção direta da 
Ministra da CC, e em determinados 
casos do Presidente. Essa intervenção 
sempre buscando destravar as barreiras 
ao alcance da meta. 

4 

Governança 1: controle 
social e prestação de 
contas 

Não Não 5 

Governança 2: 
coordenação 
governamental 

Sim Sim 1 

 
O quadro acima apresenta julgamentos coerentes e revelam as duas preocupações centrais do sistema: 
a) coordenação governamental (categoria acrescentada em “Governança 2”); e b) aprendizado, em 
razão de o sistema proporcionar uma seqüência ordenada e monitorada de feedbacks e ações de 
eliminação de obstáculos. 
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Clareza e consenso em relação às funções 
 

Possível propósito do 
Sistema: impacto em 

Ordem de 
prioridades 

expressas pelo 
informante primário 

da unidade 
coordenadora 

Ordem de prioridades 
expressas pelo 

informante primário 
da unidade de 

Orçamento ou de 
Planejamento 

Ordem de 
prioridades 

expressas pelo 
informante 
primário da 
Presidência 

Ordem de 
prioridades 

expressas pelo 
informante 
primário do 
Parlamento 

Planejamento 
governamental 1: 
planejamento 
estratégico do plano de 
desenvolvimento 

5 4 5 4 

Planejamento 
governamental 2: 
planejamento de 
políticas setoriais e 
programas 

5 3 5 4 

Orçamento: alocação 
do gasto 5 5 5 5 

Aprendizagem: 
melhoria da gestão das 
organizações, 
programas e serviços 
públicos 

3 3 3 5 

Governança: controle 
social e prestação de 
contas 

5 5 5 5 

Governança 2: 
coordenação 
governamental 

1 1 1 1 

 
O grau de consenso dos diferentes atores é relativamente alto, exceto, de forma muito discreta, para o 
Congresso e em relação às funções planejamento e aprendizagem, que, talvez, se justifiquem devido ao 
fato de o sistema ser intra-Poder Executivo. 
 
Definição predominante de “desempenho” e articulação entre avaliação e monitoramento 
 
O enfoque dado do SMMP é no acompanhamento das metas/ações, não há uma avaliação de resultados 
(eficiência, efetividade, qualidade do serviço, desempenho financeiro e bom uso do processo) das 
metas. O desempenho é estritamente relacionado ao estágio do alcance da meta. 
 
O que são monitorados são os resultados referentes às metas. Não há uma avaliação da qualidade de 
serviços ou do valor público gerado. 
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2.1.3. Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Políticas Sociais  
 
Peso relativo das funções 
 

Possível propósito do 
sistema: impacto em 

Existe declaração 
de intenção em 

desenvolver este 
propósito? (em 

documentos 
oficiais) 

Existem esforços reais de implantação de 
mecanismos para desenvolver este propósito? 

Numa escala 
de 1-5, qual é a 

ordem de 
prioridade 

destes 
propósitos na 

prática? 
Planejamento 
governamental 1: 
planejamento 
estratégico do plano 
de desenvolvimento 

Sim. 

 

5 

Planejamento 
governamental 2: 
planejamento de 
políticas setoriais e 
programas 

Não 
Sim. As informações dos programas são 
essenciais para avaliação das escolhas de política 
social. 

1 

Orçamento: alocação 
do gasto Sim. 

Sim. Existe uma iniciativa de fazer com que as 
informações levantadas pelo sistema do MDS 
sejam utilizadas no monitoramento do PPA e 
influenciem as decisões de investimento.  

3 

Aprendizagem: 
melhoria da gestão 
das organizações, 
programas e serviços 
públicos 

Sim. 

Sim. Um grande foco do sistema é a melhoria 
dos programas. As secretarias finalísticas 
participam de todo o planejamento das pesquisas 
de avaliação e têm acesso as informações depois 
que são consolidadas, com o propósito de obter 
informações para a tomada de decisões. 

2 

Governança 1: 
controle social e 
prestação de contas 

Sim. 

Sim. Há uma preocupação em disponibilizar à 
diferentes públicos as informações sobre os 
programas. As informações são disponibilizadas 
ao público pelos grandes meios de comunicação, 
principalmente, pelo rádio. Aos órgãos da 
Esplanada, à academia, 3º Setor, elite econômica 
e organismos internacionais, as informações são 
comunicadas via publicações especializadas. Os 
microdados também são disponibilizados aos 
associados da ANPOCS. No quesito governança 
também há o relacionamento com o CGU e TCU 
que são usuários das informações do sistema do 
MDS para os seus propósitos de controle, na 
medida em que atestam a confiabilidade das 
informações obtidas. 

4 

 
O quadro acima apresenta julgamentos coerentes, exceto, talvez, por uma inversão das prioridades 3 e 
4, tendo em conta que questões relativas ao controle social e à prestação de contas receberam, nas 
entrevistas, mais ênfase que a questão orçamentária. 
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Clareza e consenso em relação às funções 
 

Possível propósito do 
Sistema: impacto em 

Ordem de 
prioridades 

expressas pelo 
informante primário 

da unidade 
coordenadora 

Ordem de prioridades 
expressas pelo 

informante primário 
da unidade de 

Orçamento ou de 
Planejamento 

Ordem de 
prioridades 

expressas pelo 
informante 
primário da 
Presidência 

Ordem de 
prioridades 

expressas pelo 
informante 
primário do 
Parlamento 

Planejamento 
governamental 1: 
planejamento 
estratégico do plano de 
desenvolvimento 

5 2 1 5 

Planejamento 
governamental 2: 
planejamento de 
políticas setoriais e 
programas 

1 1 1 2 

Orçamento: alocação 
do gasto 3 2 3 2 

Aprendizagem: 
melhoria da gestão das 
organizações, 
programas e serviços 
públicos 

2 3 2 4 

Governança: controle 
social e prestação de 
contas 

4 4 2 2 

 
O grau de consenso dos diferentes atores é relativamente alto, exceto, de forma muito discreta, para o 
Congresso e em relação às funções planejamento, que possui uma maior importância atribuída pelas 
áreas centrais de governo. 
 
Definição predominante de “desempenho” e articulação entre avaliação e monitoramento 
 
O sistema busca avaliar e monitorar “resultados, desempenho e impacto”. A principal variável em 
questão é a quantidade de beneficiários atingidos com os recursos investidos, os “produtos” do 
programa, tais como definidos em suas metas e o seu impacto (mudanças na situação dos beneficiários, 
provocadas diretamente pelo programa). 
 
Não se avalia ou monitora a prestação de serviços; apenas o desempenho dos programas sociais sob os 
auspícios do MDS. 
 
Os sistemas de monitoramento e avaliação são relativamente independentes. No entanto, está em curso 
a construção de alguns indicadores de avaliação para serem utilizados no sistema de monitoramento. 
Atualmente, o monitoramento é basicamente um controle fisíco-financeiro da implementação dos 
programas. 
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2.1.4. Sistema de Avaliação Externa de Programas de Governo 
 
Peso relativo das funções 

Possível propósito do 
sistema: impacto em 

Existe declaração de 
intenção em desenvolver 

este propósito? (em 
documentos oficiais) 

Existem esforços reais de 
implantação de 

mecanismos para 
desenvolver este 

propósito? 

Numa escala de 1-5, 
qual é a ordem de 
prioridade destes 

propósitos na prática? 

Planejamento governamental 
1: planejamento estratégico 
do plano de desenvolvimento 

Sim Sim 4 

Planejamento governamental 
2: planejamento de políticas 
setoriais e programas 

Sim Sim 3 

Orçamento: alocação do 
gasto Sim Sim 5 

Aprendizagem: melhoria da 
gestão das organizações, 
programas e serviços 
públicos 

Sim Sim 1 

Governança 1: controle social 
e prestação de contas Sim Sim 2 

 
O quadro acima apresenta julgamentos coerentes, mas há que se mencionar que as prioridades 1 e 2 
(principalmente em relação ao controle e responsabilização formais) há tensões. 
 
Clareza e consenso em relação às funções 
 

Possível propósito do 
Sistema: impacto em 

Ordem de 
prioridades 

expressas pelo 
informante primário 

da unidade 
coordenadora 

Ordem de prioridades 
expressas pelo 

informante primário 
da unidade de 

Orçamento ou de 
Planejamento 

Ordem de 
prioridades 

expressas pelo 
informante 
primário da 
Presidência 

Ordem de 
prioridades 

expressas pelo 
informante 
primário do 
Parlamento 

Planejamento 
governamental 1: 
planejamento 
estratégico do plano de 
desenvolvimento 

4 4 5 5 

Planejamento 
governamental 2: 
planejamento de 
políticas setoriais e 
programas 

3 5 4 4 

Orçamento: alocação 
do gasto 5 1 3 1 

Aprendizagem: 
melhoria da gestão das 
organizações, 
programas e serviços 
públicos 

1 2 1 3 

Governança: controle 
social e prestação de 
contas 

2 3 2 2 

 
O grau de consenso dos diferentes atores é relativamente alto, exceto em relação às funções de 
orçamento e aprendizagem, provavelmente por espelharem, respectivamente, diferentes expectativas 
(muito grande por parte da unidade de orçamento) em relação a informações sobre o custo-benefício 
dos programas e a baixa atribuição da importância da aprendizagem pelo Congresso. 
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Definição predominante de “desempenho” e articulação entre avaliação e monitoramento 
 
A definição predominante do termo “desempenho” no âmbito do controle externo refere-se ao 
aperfeiçoamento da gestão governamental, ao aumento da eficiência e a ampliação do controle social 
como respostas aos desafios que se colocam para a administração pública em todos os seus níveis: 
atender de forma eficiente, rápida e satisfatória às demandas crescentes e diferenciadas vindas tanto da 
sociedade quanto de órgãos do próprio sistema. 
 
Informações adequadas sobre o funcionamento da Administração Pública podem ajudar os órgãos 
administrativos a desenvolver suas políticas, administrar seus custos de forma mais eficiente, aumentar 
a efetividade e promover a transparência da gestão pública, ampliando o grau de “accountability”. 
 
O Sistema de Controle Externo mede os resultados dos programas e os benefícios gerados ao erário. 
São avaliados os critérios de legitimidade, eficiência, economicidade e legalidade. Com o sucesso da 
parceria com o DFID (Department for International Development), foram acrescentadas algumas 
dimensões às já existentes: reconhecer e integrar os conceitos de desigualdade social aos critérios e 
processos de fiscalização, envolver a sociedade civil e assegurar amplo acesso aos produtos das 
auditorias e às metodologias empregadas, ou seja, dar transparência. 
 
As conseqüências dessa definição são a elaboração de relatórios que divulgam os atos realizados na 
gestão publica brasileira, permitindo um monitoramento. O trabalho do Controle Externo pode detectar 
se os resultados do programa estão atingindo o público-alvo proposto ou se estão ocorrendo desvios; 
verifica a ocorrência de desperdícios e tenta diminuir os danos ao erário; verifica se os atos praticados 
estão conforme disposto na lei; verifica se os resultados do programa estão ocorrendo conforme 
planejado; averigua a possível ocorrência de discriminações sociais e propõe ações corretivas. 
 
O trabalho do Controle Externo avalia se os resultados do programa estão conforme planejado, tanto 
em termos quantitativos como em termos qualitativos. Mas a avaliação pode abranger a quantidade de 
pessoas que foram beneficiadas com serviços e se os beneficiários são de fato o público-alvo ao qual se 
destina o serviço. 
 
2.2. Instrumentos de Avaliação e Monitoramento 
 
2.2.1. Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 
 
O instrumento chave da avaliação é o roteiro a ser preenchido pelo gerente de programa, relacionado à 
avaliação do programa, e o roteiro referente à avaliação setorial, realizada pelos órgãos setoriais. Esses 
roteiros são acessados e preenchidos através do Sigplan e sua periodicidade é anual, a avaliação possui 
três etapas: avaliação dos programas, avaliação setorial e avaliação do PPA. 
 
O processo todo termina com a apresentação ao Congresso Nacional no dia 15 de setembro do 
Relatório de Avaliação Anual do PPA. De acordo com a programação de 2007 as datas de avaliações 
são: Avaliação de Programas 12/12/2007 a 09/03/2007; Avaliação Setorial 12/03/23/03/2007; 
Avaliação do Plano Plurianual a partir de 07/03/2007. 
 
O instrumento chave do monitoramento é o Sigplan, um sistema informatizado através do qual o 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão desempenha suas funções de gestão do PPA. 
 
A base de dados do SIGPlan contém informações sobre a execução das ações, seu gerenciamento e 
monitoramento, e informações orçamentárias e financeiras sobre cada programa. É composta de dados 
provenientes das seguintes fontes: 
• dados do plano plurianual, que fornecem as informações sobre características dos 
• programas; 
• dados gerenciais fornecidos pelos coordenadores de ação e gerentes de programas; 
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• dados do Sistema Integrado de Dados Orçamentários - o SIDOR; 
• dados do Sistema Integrado de Administração Financeira - o SIAFI; 
• dados de monitoramento, informados pela Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. 
 
A Portaria nº 198/MP, de 18 de julho de 2005, é o instrumento de disciplinador da inserção de 
dados/informações, e o Portal o canal de comunicação, de difusão periódica de aspectos monitorados e 
de divulgação de boas práticas. Conforme citado, a Portaria nº 198/MP estabelece a obrigatoriedade de 
registro, no Sigplan, das seguintes informações essenciais das ações: a) desempenho físico; b) 
desempenho físico e financeiro das ações não orçamentárias; e c) restrições à execução e providências 
adotadas para superação. Estabelece também que ao gerente de programa caberá validar as 
informações registradas pelos coordenadores das ações integrantes do programa sob sua 
responsabilidade. 
 
A figura abaixo ilustra a arquitetura básica do SIGPlan. 
 

4

http://www.sigplan.gov.br

Gerente

Monitor

SIAFI 
SIDOR

Servidor
MP

INTERNETINTERNET

GerentesGoverno 

Sociedade

Parceiros

Sistema de Informações GerenciaisSistema de Informações Gerenciais

 

Coordenad
or da Ação 

 
O sistema apresenta os seguintes módulos: 
1. Módulo Gerente: Cadastro de programas; e Painel de controle, com informações do programa, tais 

como: dados gerais, informações de situação, vinculação orçamentária e financiamentos, agenda de 
eventos, indicadores e ações, responsável (gerente e monitor), indicadores de resultado, execução 
física e financeira do Programa e suas ações, restrições do Programa, e relatórios, validação de 
ações. 

2. Programação Plurianual Físico-Financeira. 
3. Módulo Avaliação: Avaliação Gerente; e Avaliação Setorial. 
4. Cadastro de Usuários. 
5. Módulo Sociedade (esse módulo, previsto na Lei do PPA 2004-2007, ainda não está em 

funcionamento). 
 
O SIGPlan foi desenvolvido para ser executado em ambiente Internet, utilizando o Navegador Internet 
Explorer 5.5 ou superior, independentemente da configuração de hardware do equipamento. O sistema 
está acessível no endereço http://www.Sigplan.gov.br. 
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Os instrumentos são, per se, muito satisfatórios, mas sua eficácia é altamente comprometida devido a 
problemas estruturais, tais como a rigidez orçamentária e a cultura procedimental (que é avessa à 
avaliação). 
 
O sistema foi montado a partir da idéia que as informações geradas pudessem impactar o processo 
alocativo. Há, na equipe, uma estimativa de que 40% deste requisito foi atendido. O sistema está bem 
estruturado (estrutura dos bancos de dados) para oferecer informações com alguma qualidade que sirva 
ao processo alocativo, mas possui deficiências na capacidade de integrar sua lógica alocativa aos 
resultados da avaliação dos programas, indo além de informações sobre a execução físico-financeira e 
possibilitando avaliações de custo-benefício. Os motivos desta restrição são a rigidez orçamentária e as 
dificuldades em se promover uma cultura de auto-avaliação mesclada com uma meta-avaliação e com 
uma avaliação participativa. A rigidez orçamentária (anualidade e resistência) impede alterações 
significativas (para mais ou para menos) em razão de baixo ou alto desempenho ou custo benefício 
verificado. Em suma, não há flexibilidade alocativa para fazer frente à necessária dinâmica das 
decisões alocativas. A rigidez orçamentária faz o gestor orçamentário trabalhar apenas com uma 
margem em torno de 5% do processo alocativo, quer dizer + ou - em torno disso, isso varia pouco ao 
longo do tempo, que faz com que o orçamento seja praticamente inercial. 
 
Em segundo plano estão as dificuldades de se promover uma cultura de auto-avaliação, com uma 
meta-avalição e com uma avaliação participativa, complementos essenciais das auto-avaliações. 
 
O Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (Sigplan) possui um nível de 
desenvolvimento tecnológico muito bom, tanto no que diz respeito às técnicas de programação, quanto 
de processamento e operação em rede em plataforma web. Isto resulta em boa utilização da tecnologia 
de informação para coletar, armazenar e codificar as informações necessárias para a realização do 
monitoramento e avaliação. 
 
O sistema foi criado com o intuito de facilitar o registro e a gestão das informações e comporta dados 
de outros sistemas sobre a execução orçamentária, além das informações de monitoramento e gestão 
fornecidas pelos gerentes de programas e órgãos setoriais. 
 
Contudo, o completo alcance das necessidades específicas de todos os usuários e atores depende da 
completa implementação dos Infrasigs. Uma das estratégias de aperfeiçoamento do SMA consiste na 
implementação dos Infrasigs, sistemas de gestão do desempenho peculiares dos órgãos da 
administração. Na medida em que os órgãos o adotam, há troca de dados e informações com o Sigplan. 
 
Todas as políticas, programas e ações têm um responsável definido. O programa é de responsabilidade 
do gerente de programa, e cada ação dentro do programa está sob a responsabilidade de um 
coordenador de ação. Todos os programas estão vinculados a algum ministério, sendo esse responsável 
pelos programas contidos em sua carteira e que materializam a sua política setorial. O MP por meio da 
SPI é o responsável central pelo PPA, pois é de sua responsabilidade coordenar, orientar e 
supervisionar a elaboração e a gestão do PPA e dos programas que o compõem. 
 
2.2.2. Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais 
 
O instrumento chave é o SIGOV, plataforma onde o SMMP funciona. É nesse sistema que ocorre a 
inserção de dados da seguinte forma: primeiramente o gerente da meta informa sobre os resultados da 
meta, mensalmente, e dados gerais. O monitor parceiro com base nessas informações faz a sua 
avaliação e encaminha para o monitor SAM, que é responsável por fazer uma última avaliação e 
elaborar os relatórios e o painel. 
 
O sistema operacional do Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais pretende facilitar o 
controle da gestão das ações prioritárias do governo. Ele é considerado como um instrumento 
importante pela capacidade de armazenamento e análise de informações gerenciais e pelo potencial de 
comunicação entre gerentes das metas e monitores envolvidos. 
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O SIGOV é constituído de dois subsistemas: Informações Básicas e Programação e Gestão. As 
informações sobre as metas podem ser classificadas por tema, localização territorial, programa de 
governo e qualificação. O objetivo do primeiro subsistema é disponibilizar informações com as 
características principais da meta e situação atual da meta, enquanto o objetivo do segundo subsistema 
é o de dar suporte metodológico e instrumental à Presidência da República e aos gerentes de metas, 
para acompanhar o alcance dos objetivos e resultados desejados, a partir de mecanismos de 
programação e gestão de ações. 
 
No subsistema de informações básicas, as informações são as seguintes: 
• Dados gerais da meta presidencial: 

o Descrição da meta; 
o Objetivo geral; 
o Objetivos específicos; 
o Público-alvo; 
o Situação inicial; 
o Resultados parciais; 
o Resultado final. 

• Situação da meta; 
• Histórico da meta e o campo de Arquivos ficam abertos para atualizações e anexações de fotos, 

vídeos, e documentos escritos sobre o andamento das ações correspondentes às metas. 
• Vinculação orçamentária e metas físicas - são informações da base de dados do SIGPlan.  
 
No subsistema de programação e gestão, as informações são as seguintes: 
• Resultados 
• Restrições e oportunidades 
• Ações 
• Controle de gestão. 
 
Na evolução para o PAC, está sendo criado um novo sistema em conjunto pelo SERPRO e SPI. 
 
2.2.3. Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Políticas Sociais 
 
O instrumento-chave de avaliação é a pesquisa. Como se trata de avaliação externa (as instituições 
realizam estudos completos sob medida; não apenas aportam dados), há um instrumento de 
disseminação que é o website da SAGI, no qual são disponibilizados os estudos. Predominam 
pesquisas ex-post, principalmente, de impacto. No entanto, há outras pesquisas tais como pesquisas de 
opinião; demanda; perfil e definição de público-alvo; e, cobertura e caracterização dos serviços 
oferecidos. 
 
Os instrumentos-chave de monitoramento são dois sistemas desenvolvidos no próprio MDS. A Matriz 
de Informações Sociais (MI Social) e o Dicionário de Variáveis e Indicadores de Programas (DICI-
VIP). O DICI-VIP armazena as variáveis, programas, indicadores e fontes de informação utilizadas 
para o monitoramento dos programas. Ele é utilizado para recuperar a memória dos dados manipulados 
pelo MDS no cálculo dos indicadores de monitoramento e avaliação. Já o MI Social disponibiliza 
informações referentes aos indicadores, visualizados em função do território ou do programa social 
desejado. A atualização do indicador depende da periodicidade da atualização realizada pela fonte 
produtora da informação. Anualmente, é elaborado um relatório com uma análise quali-quantitativa 
das ações e programas do MDS (a periodicidade deve passar a ser semestral a partir desse ano). 
 
A figura a seguir ilustra o cenário atual de funcionamento do Sistema Avaliação e Monitoramento de 
Informações Sociais a cargo da SAGI. O funcionamento desse sistema acompanha a implementação 
descentralizada dos programas sociais. Os dados podem ser obtidos de duas formas: a primeira, 
quando os dados são produzidos em nível local, nos municípios, que os enviam direta e periodicamente 
para as secretarias finalísticas, responsáveis pela gestão dos programas. A outra forma é quando 
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agências operadoras ou parceiras, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, a DATAPREV, a 
Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e a Articulação do Semi-Árido (ASA), se 
responsabilizam pela obtenção dos dados, inclusive aqueles oriundos das prefeituras e estados. 
 

 
 

As secretarias finalísticas concentram o recebimento dos dados por meio de sistemas e informações 
gerenciais já disponibilizados. A SENARC (Transferência de Renda), a SNAS (Assistência Social) e 
SESAN (Segurança Alimentar e Nutricional) são fontes principais de dados para alimentar o SAM. 
Estas secretarias enviam os dados à SAGI, responsável pela construção de indicadores dos programas e 
gestão da informação. No entanto, a SAGI tem acesso direto às informações de instituições como o 
IBGE e Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entre outros. 
 
Uma vez que a maior parte dos 5.564 municípios brasileiros é de pequeno porte e com capacidade 
administrativa e gerencial limitada, é possível encontrar centenas de cenários tecnológicos, conforme a 
capacidade dos municípios. A maioria das prefeituras não tem acesso pleno a internet de alta 
velocidade, o que enseja diferentes soluções tecnológicas para atender às peculiaridades institucionais 
dos municípios e estados. Conseqüentemente, a coleta e carga dos dados para alimentar os sistemas 
gerenciais usados para monitorar os programas requer soluções muito individualizadas para atender 
prontamente às responsabilidades de cada município. 
 
O cálculo de indicadores requer a utilização de ferramentas computacionais para coletar, processar 
dados e disponibilizar informações em diversos formatos de acordo com o tipo de programa a ser 
monitorado. Duas ferramentas para o tratamento da informação foram desenvolvidas pela SAGI: 
Dicionário de Variáveis e Indicadores de Programas (DICI-VIP), e a Matriz de Informações Sociais 
(MI Social). 
 
O Dicionário de Variáveis e Indicadores de Programas - DICI-VIP é uma ferramenta desenvolvida 
para ser acessada via internet, que armazena informações de variáveis, programas e indicadores de 
todos os programas do MDS. Com estas informações, é possível recuperar a memória dos dados 
manipulados pelo Ministério utilizados para o cálculo de indicadores de monitoramento e avaliação. O 
DICI-VIP é composto de vários dicionários: 
• Dicionário de Variáveis. Neste dicionário estão cadastradas as variáveis oriundas de várias fontes, 

incluindo o próprio Ministério. Algumas das fontes utilizadas são formulários, questionários e 
bases de dados relacionados com os programas sociais do MDS. Para cada variável do dicionário 
de variáveis, há uma entrada de informação de tipo (numérico, alfabético, etc.), tamanho (número 
de caracteres da variável), se os valores das variáveis são discretos ou contínuos, bem como o 
significado da variável para quem a utiliza. Além destes atributos, cada variável foi classificada em 
dados atômicos e compostos. Dados atômicos são dados primários que não podem ser decompostos 
em outros dados. Dados compostos são estruturas de dados que representam a composição de 
vários dados. 

• Dicionário de Indicadores. Neste dicionário estão descritos a finalidade e uso dos indicadores 
sociais. Adicionalmente são armazenadas as fórmulas matemáticas compostas a partir de variáveis 
do dicionário de variáveis. 
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• Dicionário de Programas. Neste dicionário estão cadastrados os programas do MDS. Cada 
programa é descrito por vários atributos, tais como nome, descrição, público alvo, datas 
significativas, entre outras informações. 

• Dicionário de Fontes. Neste dicionário estão listadas as fontes de origem de todas as informações 
apostas nos dicionários de variáveis e de indicadores. Toda e qualquer fonte cujos dados tenham 
sido utilizados para qualquer programa social é armazenada neste dicionário, incluindo sistemas de 
informações e formulários eletrônicos. 

 
Além dos quatro dicionários, a ferramenta ainda possui um glossário e um tutorial. 
 
A figura a seguir mostra a arquitetura de subsistemas que sustenta os quatro dicionários, criada para 
ordenar a utilização de dicionários por ferramentas de geração de questionários, coleta e exportação de 
dados. A construção do dicionário de indicadores está vinculada à existência do dicionário de 
variáveis. Adicionalmente, o dicionário pode ser usado para definir a organização básica de um 
repositório centralizado ou distribuído de dados: estrutura das tabelas, apropriando-se de nomes e 
características de cada elemento de dados (variáveis e indicadores). No caso dos programas sociais em 
particular, o dicionário de dados permite caracterizar as variáveis utilizadas para coleta, processamento 
e geração de informações para a formulação de indicadores. E para isto, pressupõe-se um conjunto de 
variáveis vinculadas por meio de uma fórmula, calculada segundo a lógica de cada indicador. 

 
 
A Matriz de Informação Social (MI Social) é uma ferramenta computacional que disponibiliza 
informações na forma de indicadores, os quais são visualizados em função do território para buscar a 
atuação dos programas sociais. O contrário também é possível. A ferramenta localiza os territórios nos 
quais atua um determinado programa.  
 
As informações sociais podem ser visualizadas em vários níveis de desagregação, incluindo as 
unidades da Federação, microrregiões, municípios e territórios especiais. Estão disponíveis, por 
exemplo, dados relativos a população rural e urbana, fundos constitucionais, dados socioeconômicos 
de todos os territórios. 
 
A ferramenta MI Social está integrada com o Dici -VIP. Os indicadores sociais mostrados na MI 
Social são derivados a partir das variáveis e indicadores dos programas armazenados no Dici -VIP. Os 
cálculos são realizados on line e refletem uma atualização freqüente dos dados sociais. 
 
Além dos indicadores e informações básicas dos programas sociais do MDS, estão disponíveis para 
consulta na ferramenta informações demográficas e socioeconômicas em diferentes níveis de 
agregação territorial. As informações produzidas podem também ser obtidas em vários formatos: 
planilhas eletrônicas, relatórios, tabelas, gráficos, mapas estatísticos e mapas temáticos, como mostram 
a figura a seguir. 
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A figura acima mostra um mapa da cobertura do programa Bolsa Família em todos os municípios do 
Brasil. Estas informações são disponibilizadas para os executivos do Ministério com o propósito de dar 
transparência à gestão das políticas públicas, bem como para a tomada de decisões no âmbito do MDS. 
 
Os instrumentos têm uma capacidade razoável para cumprir o propósito que caracteriza a sua 
orientação funcional de ser um mecanismo útil na melhoria dos programas sociais do MDS. Mas há 
dificuldades, dentre as quais se destacam: 
• Há obstáculos em se obter todos os indicadores relevantes na periodicidade desejada devido à 

grande diferença na natureza dos programas e a quantidade de beneficiários pulverizados por todo 
o país, em localidades com distintos níveis de infra-estrutura.  

• É necessário institucionalizar completamente o sistema de M&A, o qual ainda é muito recente, e 
conseguir repetir alguns estudos de avaliação para que se possa fazer um acompanhamento 
longitudinal de certos indicadores. 

• É necessário conscientizar ainda mais os gestores das Secretarias finalísticas, pois, ainda há como 
incorporar mais os resultados das avaliações na tomada de decisões. 

 
Dentre as causas de êxito, destacam-se: 
• O sistema de avaliação tem um alcance muito bom haja vista a quantidade de pesquisas já 

realizadas ou em andamento (72 estudos) e a vastidão dos temas cobertos por elas. 
• As áreas finalísticas do MDS participam da definição da agenda anual de pesquisas e obtêm as 

informações que se fazem necessárias ao desenvolvimento dos programas sob a sua 
responsabilidade, dentro do que for possível dada as especificidades de cada programa. 

• O sistema MI Social consegue disponibilizar relatórios em tempo real sobre o andamento dos 
programas conforme o tipo de programa e a área geográfica desejada. 
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Há uma clara responsabilização organizativa dentro do MDS já que todos os programas estão, de 
forma modular, sob responsabilidade de uma determinada secretaria finalística e cabe à SAGI 
promover a operação central dos programas e seu desenvolvimento. 
 
2.2.4. Sistema de Avaliação Externa de Programas de Governo 
 
Os instrumentos de fiscalização utilizados pelo TCU são as auditorias, as inspeções, os levantamentos, 
os acompanhamentos e os monitoramentos (da implementação das recomendações advindas da 
avaliação). A auditoria examina a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão, quanto aos aspectos 
contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, bem como avalia o desempenho dos órgãos, 
entidades, sistemas, programas, projetos e atividades governamentais, quanto aos aspectos de 
economicidade, eficiência e eficácia. A inspeção é utilizada para suprir omissões e lacunas de 
informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias ou representações quanto à legalidade, à 
legitimidade e à economicidade de fatos da administração e de atos administrativos. O levantamento 
tem por objetivo conhecer a organização, o funcionamento e a forma de atuação dos órgãos da 
administração pública, assim como dos sistemas, programas, projetos e atividades governamentais. 
 
O monitoramento tem como objeto não o desempenho, mas o cumprimento das deliberações feitas 
pelo TCU e os resultados delas advindos. A periodicidade de utilização desses instrumentos varia 
conforme a necessidade. O monitoramento é, portanto, um desdobramento da avaliação e poderá levar 
em conta alguns aspectos do desempenho e medição de benefícios, muito embora seu foco seja o 
acatamento de recomendações. 
 
O primeiro passo para realizar a atividade de monitoramento é a criação, para cada auditoria, de um 
grupo de contato. A medida é prevista em decisão proferida pelo Tribunal quando da apreciação do 
relatório de auditoria. A criação do grupo de contato visa a facilitar o acompanhamento da 
implementação das recomendações e a evolução dos indicadores de desempenho definidos. O grupo 
deve ser integrado por servidores dos órgãos auditados e, também, de representantes do controle 
interno da administração federal. 
 
Depois de proferida a decisão, é agendada com o gestor do órgão ou programa auditado a primeira 
reunião do grupo, quando serão apresentadas as recomendações constantes do Acórdão do TCU e a 
proposta de monitoramento. Serão discutidos, também, o cronograma do monitoramento, as 
recomendações-chave, a elaboração do plano de ação e eventuais sugestões do auditado. 
 
A segunda etapa do monitoramento consiste em firmar compromisso com os gestores responsáveis 
pelo órgão ou programa auditado, a fim de se definir um cronograma, chamado de plano de ação, em 
que serão indicados responsáveis, atividades e prazos para a implementação das recomendações 
formuladas pelo TCU. Assim como o grupo de contato, a elaboração do plano de ação é ação 
determinada pelo Tribunal ao gestor, quando da apreciação do relatório de auditoria. A elaboração do 
plano deverá ser realizada pelos gestores do órgão ou programa auditado, de forma a possibilitar o 
planejamento de medidas para implementar as recomendações propostas. O objetivo é comprometer o 
órgão auditado na implementação das recomendações. 
 
A equipe de auditoria deve, no entanto, interagir com os gestores e acompanhar o processo de 
construção do plano, com o objetivo de incentivar a construção de metas desafiadoras, de prazos 
realistas e de considerar dificuldades e obstáculos para a sua implementação, pois o plano de ação 
acordado deve ser exeqüível.  
 
Segundo o roteiro de monitoramento do TCU, é desejável que o plano de ação inclua também os 
benefícios efetivos decorrentes da implementação das recomendações, pois são estes que, em última 
análise, demonstram as melhorias decorrentes da realização das auditorias de natureza operacional.  
 
Os benefícios devem ser estimados e podem ser referentes a (TCU, 2003): 
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• impactos financeiros quantificáveis - implicam melhoria de economia ou eficiência, resultando em 
redução de despesa ou aumento de receita.  

• impactos qualitativos quantificáveis - redução de tempo de espera, prazo de recolhimento de débito 
etc. 

• impactos qualitativos não quantificáveis - melhoria em procedimentos gerenciais, por exemplo.  
• identificação de desperdícios - constatações de procedimentos inadequados, geradores de prejuízos 

que não foram corrigidos. 
 
O roteiro sugere que sejam realizados três monitoramentos: 6, 12 e 24 meses após a publicação do 
Acórdão ou da apresentação do plano de ação. No entanto, o cronograma de monitoramento deverá ser 
adaptado às particularidades de cada auditoria. Ao final de cada monitoramento deverá ser elaborado 
um relatório, com o objetivo de relatar, sinteticamente, a situação da implementação das 
recomendações e as melhorias de desempenho do órgão ou programa auditado.  
 
O último relatório de monitoramento, chamado de relatório de impacto das recomendações, deve 
conter os resultados efetivamente atingidos, os impactos causados pela implementação das 
recomendações. Essa é a última fase do processo e é quando se torna possível avaliar até que ponto a 
intervenção exercida pela instituição de controle em um órgão, programa ou ação de governo 
conseguiu promover melhorias nos processos ou na qualidade dos serviços ou bens ofertados. A 
contabilização dos impactos é sempre negociada, de forma que os próprios órgãos reconheçam os 
benefícios decorrentes das recomendações.  
 
Em qualquer dos períodos verificados, deve-se classificar as recomendações, segundo o grau de 
implementação, em uma das seguintes categorias (TCU, 2003): 
• implementada; 
• não implementada; 
• parcialmente implementada - quando a implementação pode ser medida em unidades de produtos e 

nem todos os produtos foram concluídos. Ou quando o gestor considerou concluídas as 
providências referentes à implementação da recomendação, sem implementá-la totalmente; 

• em implementação - se as providências para implementar a recomendação ainda estiverem em 
curso (só aplicável para o 1º e 2º monitoramentos) ou se a recomendação for de implementação 
contínua; 

• deixou de ser aplicável - em razão de mudanças na estrutura do órgão ou da regulamentação do 
programa; 

• sem informação - essa categoria não deve ser utilizada no relatório de impacto. 
 
Não há instrumentos informatizados customizados ou padronizados que sirvam de suporte às 
avaliações da SEPROG - e tampouco seria o caso, tendo em conta a natureza altamente customizada 
das avaliações. Para a realização das auditorias e de seu posterior monitoramento, a SEPROG utiliza os 
sistemas de monitoramento e avaliação de outras entidades, destacadamente o Sigplan (PPA). 
 
Os instrumentos utilizados para a realização dos trabalhos de auditoria são muito satisfatórios, vez que 
embasam todas as decisões com informações claras e objetivas. Caso haja qualquer tipo de 
questionamento quanto à seleção do programa a ser avaliado, por exemplo, a SEPROG pode se 
justificar utilizando a Matriz de Riscos e o estudo de Viabilidade. 
 
Quanto ao roteiro de monitoramento, recomenda-se a adoção de mecanismos para sistematizar a 
atividade de monitoramento no âmbito da EFS, tanto para as auditorias de natureza operacional como 
para as de conformidade. Uma segunda recomendação refere-se à possibilidade de adotar, de forma 
seletiva, procedimentos de monitoramento voltados não apenas para conhecer o andamento da 
implementação das recomendações exaradas pela EFS, mas também, e principalmente, para identificar 
os benefícios resultantes, evidenciando os impactos quantitativos e/ou qualitativos desses trabalhos. 
 
O órgão administrador do sistema no âmbito do TCU deve fornecer acesso a qualquer tipo de 
informação que seja necessária para o trabalho de avaliação.  
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2.3.  Capacidade dos sistemas em consolidar/diversificar os instrumentos e 

funções 
 
2.3.1. Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 
 
Em geral, o Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual apresenta um nível satisfatório 
de consolidação de instrumentos e funções, embora isto não signifique capacidade de diversificação. 
Há uma capacidade treinada (no centro e nas unidades setoriais) em torno do Sigplan e, em alguns 
casos, uma capacidade crescente em torno dos Infrasigs. Muito embora os Infrasigs representem 
potencial oportunidade de diversificação, a lógica e a operação do Sigplan é orientada pelo modelo de 
gestão do PPA. 
 
Em 2006, houve um levantamento sobre a utilização dos Sigplan em cada Ministério, a partir de seus 
programas. Constatou-se, em geral, uma grande deficiência em relação à capacidade do Sigplan em se 
ajustar a peculiaridades - o que não acontece nos casos onde há Infrasigs. Há Infrasigs implantados em 
sete ministérios com alguma interoperação com o Sigplan, embora cada um tenha uma especificidade. 
No MEC opera muito bem e no Ministério da Justiça há um grande projeto de se utilizar o melhor das 
experiências em outros ministérios e disponibilizar em software livre. O ministério do planejamento já 
se dispôs a apoiar e desenvolver o sistema nos ministérios que tivessem interesse, pois além de ajudar 
na gestão dos órgãos setoriais, possibilitaria ao planejamento a partir das informações gerenciais 
extrair os dados que lhe interessam para seu sistema, gerando uma maior qualidade - principalmente os 
que estão com o PAC (Transporte; Integração; Saneamento e Cidades), tendo em conta uma maior 
dinâmica no monitoramento. 
 
Na avaliação do PPA em 2005, referentes aos órgãos setoriais, foi coletado do questionário aplicado 
que o SIGPlan é utilizado como instrumento de gerenciamento e monitoramento do conjunto dos 
programas setoriais em 24 órgãos. Apenas 11 órgãos informaram que possuem um sistema 
informatizado específico para apoiar o gerenciamento, que permite a análise consolidada dos 
programas e ações do órgão, setorial: Gabinete da Presidência da República, Ministérios da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Ciência e Tecnologia, do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, da Educação, do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Saúde, do Turismo e dos 
Transportes e Secretarias Especiais de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e dos Direitos 
Humanos. O Infrasig do Ministério dos Transportes, todavia, foi iniciado apenas em 2006, mas aparece 
na estatística de 2005, porque a questão específica foi respondida afirmativamente. Além disso, não foi 
identificada existência de Infrasig no Gabinete da Presidência da República e na Secretaria Especial de 
Direitos Humanos, que também responderam afirmativamente à referida questão. 
 
É possível que esses órgãos utilizem um sistema de informação assemelhado ao Infrasig. Observa-se, 
ainda, que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Águas e o IBAMA 
efetivamente usam o Infrasig, mas esse dado não aparece na estatística por ser tratar de unidades 
vinculadas a órgãos supervisores. 
 
No referido relatório de avaliação dos programas do PPA, ano base 2005, consta que em 5 órgãos o 
Infrasig está interligado ao Sigplan, permitindo a troca automática de dados entre os dois sistemas: 
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Ministérios da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, da Ciência e Tecnologia, da Educação e da Saúde e do Turismo. Este 
último, todavia, não consta como interligado ao Sigplan, conforme informações internas do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 
Conforme as respostas dadas no instrumento de avaliação, o sistema informatizado de gestão setorial 
está interligado a, pelo menos, um dos principais sistemas estruturantes do Governo Federal (SIAFI, 
SIDOR, SIAPE, SIORG e SISG) em 8 órgãos: Advocacia-Geral da União, Controladoria-Geral da 
União, Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Ciência e Tecnologia, da Educação, 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Turismo e dos Transportes. 
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Há plena consciência de que as ferramentas, por si só, não rendem efeito. O que se almeja é a criação 
de uma comunidade, uma rede de pessoas, de grupos , de equipes em cada Ministério, que constituem 
as UMA - Unidade de Monitoramento Avaliação. Mas, ainda faltam espaços nos Ministérios e apenas 
algumas UMA começaram a aflorar, caso do ministério da Saúde - o que é muito positivo levando-se 
em conta o porte orçamentário e organizacional, onde cada Secretaria tem um técnico que faz a 
interlocução interna com a UMA em termos de planejamento, orçamento e gestão. De um modo geral, 
a capacitação ainda foi insuficiente. Embora a rede tenha sido criada e o conceito tenha sido lançado, 
ainda há um hiato para sua institucionalização. 
 
Existem eventos de capacitação específicos para orientação no uso dos questionários relacionados aos 
processos de avaliação e revisão do Plano (dentro do calendário anual de gestão do PPA). No entanto, 
o Plano de Capacitação para a gestão do PPA implementado em 2005 e 2006 teve conteúdos 
diversificados identificados a partir do mapeamento de competências e das atribuições de cada ator 
responsável pela gestão dos programas. Em termos de horas de treinamento não há prevalência do 
conteúdo operacional. Atendimentos específicos para treinamento na operação do Sigplan para 
coordenadores de ação também são realizados a partir de demandas dos Ministérios. 
 
O processo de capacitação de forma a potencializar a aprendizagem individual e organizacional sobre 
avaliação e monitoramento, basicamente, está concentrado nos órgãos setoriais ou finalísticos 
responsáveis por implementar a avaliação, e em algumas organizações que possuem nas suas estruturas 
unidades voltadas às atividades de avaliação, essas apresentam uma maior preocupação com a 
capacitação de seus técnicos do que as outras. Percebe-se também que o treinamento é esporádico e 
sofre efeitos negativos da descontinuidade política e administrativa. 
 
2.3.2. Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais 
 
O Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais mal chegou a consolidar seus instrumentos e 
funções e enfrenta o desafio de tornar-se o sistema de monitoramento do PAC - transformação esta que 
está em curso e implicará em substancial revisão de modelos e instrumentos. 
 
Existe grande diferença entre os ministérios na qualidade da informação que chega à Casa Civil. 
Alguns ministérios já são familiarizados com acompanhamentos de ações, outros, possuem grandes 
dificuldades, até por gerenciarem metas horizontais, que demandam um trabalho mais complexo para o 
acompanhamento. Não obstante, não houve nenhum tipo de ação para sua correção. Não há 
capacitação para os usuários do sistema, e esse é um problema que certamente se constituirá um 
gargalo no futuro. 
 
Porém, acredita-se também que os usuários já estão familiarizados com o sistema, embora estes 
mudem com elevada freqüência. Em relação ao manejo da ferramenta, uma grande disparidade pode 
ser percebida, por exemplo, entre o Ministério dos Transportes, que tem grande facilidade por ter 
trabalho com o PPI, e o Ministério das Cidades. 
 
2.3.3. Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Políticas Sociais 
 
Em geral, o Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Políticas Sociais apresenta um 
nível satisfatório de consolidação de instrumentos e funções com boa capacidade de diversificação, em 
função da dinâmica e da natureza em rede dos programas sociais. 
 
O próprio MDS é o principal usuário do seu sistema de M&A, embora a Presidência da República, o 
Ministério do Planejamento e outros também façam uso dele. De qualquer forma, não parece haver 
grandes dificuldades em utilizar as ferramentas que compõe o sistema, pois elas são simples, possuem 
manuais e já foram dados treinamentos para o seu uso. 
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No entanto, há uma dificuldade referente à coleta dos dados utilizados no monitoramento, que é 
descentralizada e realizada nas várias esferas em que as políticas do MDS chegam: órgãos municipais, 
estaduais e federais provedores de serviços governamentais e não-governamentais, instâncias de 
controle social, etc., em que há diferentes condições de infra-estrutura e capacidade de gerar 
adequadamente as informações necessárias, o que pode comprometer a confiabilidade dos dados. 
 
2.3.4. Sistema de Avaliação Externa de Programas de Governo 
 
Como o trabalho de controle externo exige bastante do auditor, em termos de comprometimento, horas 
de dedicação e muita leitura, a rotatividade na SEPROG atinge índices elevados. Isso causa uma 
diminuição no fluxo de trabalho, pois são necessários esforços para capacitar os novos auditores. Visto 
que a SEPROG possui auditores mais antigos em seu quadro, toda vez que é montada uma equipe de 
auditoria, esses auditores mais experientes atuam como tutores dos auditores mais novos, ensinando a 
metodologia utilizada pela SEPROG. Além disso, existem treinamentos específicos para os auditores. 
 
Além disso, o site do TCU (www.tcu.gov.br) expõe a metodologia utilizada, bem como as ferramentas 
utilizadas para a realização das auditorias, permitindo aos usuários da informação que compreendam 
como ocorre o processo de avaliação e monitoramento realizado pela SEPROG. 
 
2.4.  Relação com outras instâncias que fazem avaliação e monitoramento 

fora do sistema 
 
2.4.1. Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 
 
Há pelo menos três outras instituições que realizam monitoramento e avaliação de forma sistemática: a 
Presidência da Republica monitora e avalia uma carteira de metas presidenciais (conjunto de 
iniciativas prioritárias que se sobrepõem em boa extensão aos programas do PPA, sem se restringir a 
eles); o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome monitora e avalia programas e 
políticas sociais; o TCU realiza avaliações relâmpago ex post de programas governamentais 
(praticamente os do PPA) incluindo a coleta de informações na ponta implementadora. 
 
Os propósitos de cada sistema variam e se complementam, o que torna estes sistemas sobrepostos. O 
sistema de MA do PPA busca eficiência alocativa e é um instrumento do processo orçamentário e de 
planejamento central; o Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais é um instrumento de 
coordenação da presidência da república aplicado de forma seletiva a uma carteira focada de 
prioridades governamentais (atualmente o PAC); o sistema de MA de políticas sociais busca elaborar 
elementos que permitam a formulação de grandes respostas (ou dúvidas?!) sobre escolhas de política 
social, além de possibilitar um acompanhamento focado das mesmas (que possuem uma natureza 
descentralizada, em rede). 
 
As áreas de sobreposição são significativas, o que não significa paralelismos ou redundâncias 
desnecessárias. Há canais formais (vide composição do CMA) e informais de comunicação vasta e 
continuamente utilizados. De um modo geral, o Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais 
possui uma integração no nível operacional. Ademais, utilizam informações do Sigplan para monitorar 
e avaliar suas iniciativas, até porque muitas equivalem aos programas. De outro lado, o tratamento de 
coordenação governamental conferido a programas/iniciativas contribui para promoção de seu 
desempenho (principalmente em relação aos multissetoriais). 
 
No que se refere à avaliação de programas e políticas sociais, por tratar-se de avaliação externa, esta 
proporciona inputs para a avaliação dos programas do PPA relacionados, complementando e testando 
suas auto-avaliações. 
 
Em relação à avaliação de programas do TCU, trata-se também de uma avaliação externa (ao poder 
executivo) e que alcança as conexões dos programas (usualmente programas do PPA) na ponta 
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implementadora e suas relações com outros agentes públicos, privados e, principalmente, beneficiários. 
Ressalte-se que um elemento essencial de complementaridade é a orientação para o aprendizado, ao 
contrario da orientação punitiva típica do controle externo. 
 
2.4.2. Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais 
 
O Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais está sobreposto ao MP, com o SMA-PPA e ao 
MDS, com o SMA-PPS. Na implantação do PAC, estas sobreposições deverão se intensificar e 
aprofundar. 
 
No que se refere aos programas de governo, dentro do próprio Poder Executivo, existem duas camadas 
de monitoramento: uma no MP, a do planejamento, que opera “no atacado”, onde as ações do Governo 
são controladas no âmbito do PPA; outra na Casa Civil, cujo foco é nas prioridades do Governo, “no 
varejo”. Esta sobreposição integradora se justifica pelo papel mobilizador e articulador da CC, que em 
certa extensão recorre bem ao sistema do PPA. 
 
No SMMP sempre há um monitor parceiro da SPI/MP, e esse faz avaliações periódicas das metas. E 
também há um feedback da SAM do relatório final que é realizado pela subchefia. O gerente da meta 
também tem acesso a todos as análises realizadas pelos monitores. No caso do SMMP a relação é 
direta dos gestores e técnicos do sistema central e os esforços de M&A porque essas atividades são 
realizadas no centro do governo. 
 
Existem metas de políticas sociais sendo monitoradas pelo sistema quando essas são prioridades do 
governo, de forma integrada com o Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Políticas 
Sociais. 
 
2.4.3. Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Políticas Sociais 
 
Os outros órgãos da administração pública que realizam processos de avaliação e monitoramento são: 
a Casa Civil, o Ministério do Planejamento, a Controladoria Geral da União - controle interno, o 
Tribunal de Contas da União - controle externo e alguns outros órgãos setoriais, tais como: o 
Ministério da Educação. 
 
Na verdade, é o sistema do MDS que é específico e se encontra fora dos sistemas mais macros citados 
acima. Ele se encontra fora desses sistemas por que foi criado para atender a necessidades especifícas 
do MDS na gestão dos programas sociais (em maior ou menor grau, buscando todos os cinco objetivos 
de um sistema de M&A: planejamento global e setorial, orçamentação, melhoria dos programas e 
governança). 
 
Existe uma relação de colaboração. Já foram realizados seminários em conjunto sobre M&A e também 
pesquisas, tais como a PNAD. A Casa Civil tem acesso direto às informações do sistema de M&A do 
MDS para o seu Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais. O CGU, TCU e Ministério do 
Planejamento também são usuários das informações geradas pelo MDS. Caso o TCU identifique uma 
possibilidade de melhoria no sistema, são feitas recomendações conforme o seu ponto-de-vista. 
 
2.4.4. Sistema de Avaliação Externa de Programas de Governo 
 
Além das já mencionadas integrações com os sistemas de avaliação do PPA e de Políticas Sociais, o 
Controle Interno é o sistema que possui maior proximidade com o Sistema de Avaliação Externa de 
Programas de Governo. O Sistema de Controle Interno (do Poder Executivo) possui atribuições de 
acompanhamento da gestão administrativa, financeira e orçamentária, com vista não só a detectar 
falhas do sistema, mas também, a dar sugestões para torná-lo mais eficiente. Funciona mediante uma 
unidade de auditoria interna. Diferentemente do Controle Externo (a partir do TCU), que já enveredou 
solidamente pelos caminhos da auditoria de desempenho, o Controle Interno (cujo órgão central é a 
Secretaria Federal de Controle da Controladoria Geral da União - CGU) ainda está predominantemente 
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voltado para a conformidade, embora busque adotar, progressivamente, conceitos do controle de 
resultados. 
 
Além de contar com os órgãos da administração direta (os Ministérios e suas Secretarias), possuem 
vários instrumentos de controle: realizam conferencia de cada transação quanto aos aspectos da 
conformidade contábil; averiguam a legalidade dos atos; examinam os processos de admissão, 
desligamento, aposentadoria e pensão do pessoal da União; realizam acompanhamento e fiscalizam os 
programas e projetos governamentais constantes do Orçamento Fiscal; realizam auditorias visando 
emitir opinião sobre a gestão dos administradores públicos quanto aos aspectos da legalidade, 
eficiência e eficácia. O Sistema de Controle Interno apóia o Sistema de Controle Externo. 
 
Existem consultas e troca de informações entre a Secretaria Federal de Controle e a SEPROG para a 
definição de escopo de avaliações. 
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III.  COERÊNCIA INSTITUCIONAL: CAPACIDADE DE 
COORDENAÇÃO, GARGALOS E OPORTUNIDADES 

 
3.1.  Capacidade de integração no interior do sistema: vertical e 

horizontal-intersetorial 
 
3.1.1. Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 
 
Há um paradoxo da integração, posto que uma quantidade expressiva de programas são multisetoriais 
(em 2005 havia 120 programas multissetoriais, ou seja, 31% e em 2006, 128, ou seja 35,26%): a 
completa desvinculação dos programas das organizações (gerentes de programa não pertencem à 
estrutura) deixa os programas sem chão implementador; ao passo que a completa vinculação dos 
programas às estruturas implementadoras (gerentes de programas são dirigentes) prejudica a integração 
horizontal de programas multisetoriais. Uma solução poderia ser a vinculação matricial11, na qual 
cada programa formaria uma rede de governança integrada pelas suas partes implementadoras 
mediante modelo de gestão peculiar (colegiado, rodízio, coordenação exógena ou endógena etc.). Uma 
integração matricial pressupõe a formação de uma rede de governança sui generis para cada programa, 
com um modelo peculiar de gestão. Mas esta alternativa não foi tentada; migrou-se de um modelo de 
desvinculação para outro de vinculação. 
 
Esta migração favoreceu a integração vertical intra-organizacional, principalmente, em detrimento da 
integração horizontal (extra-organizacional) - o que aumenta a interdependência/sobreposição em 
relação ao Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais. 
 
O Decreto n.º 5.233 de 06-10-2004 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2004/Decreto/D5233.htm) no art. 6º estabelece que cada órgão do Poder Executivo deverá criar 
para cada programa multisetorial, sob sua responsabilidade, um comitê gestor de programa, com a 
finalidade de monitorar e avaliar o conjunto de suas respectivas ações, por meio do plano gerencial do 
programa. Mas o modelo de gestão é padrão, não comportando peculiaridades que, em diferentes 
casos, requerem diferentes arranjos de gestão, incluindo, inclusive, a participação de instâncias extra 
governamentais: coordenação a partir de uma organização; coordenação colegiada; coordenação 
externa; rodízio etc. - embora o Decreto não impeça iniciativas dessa natureza que possam estar 
relacionadas ao estilo gerencial de cada gerente. 
 
Por outro lado, a atuação de instâncias intersetoriais, tais como câmaras do Conselho de Governo e 
outros órgãos colegiados, é muito burocratizada e, em muitos casos, apresenta problemas de 
representação, de protelações decisórias e, sobretudo, não se vinculam de forma significativa com as 
instâncias implementadoras. 
 
Ademais, a melhoria na integração vertical esta relacionada à correspondência hierárquica entre os 
coordenadores de ações e o gerente de programa e os dirigentes das estruturas ministeriais, 
principalmente a partir da responsabilização do secretário-executivo dos ministérios (usualmente vice-
ministros) como responsável pelo órgão setorial, possibilitando um melhor casamento entre o 
acompanhamento e avaliação central (a partir do MP) e setorial, como uma função gerencial da pasta. 
O Sigplan permite a integração dos gerentes e Secretárias-Executivas dos órgãos setoriais com os 
técnicos do Ministério do Planejamento, que analisam as respostas apresentadas, referentes a avaliação 

                                                           
11 Veja-se Marini, Caio & Martins, Humberto “Um Governo Matricial – estruturas em rede para geração de 
resultados de desenvolvimento”, IX Congresso Interamericano do CLAD sobre a Reforma do Estado e da 
Administração Pública. Em relação à experiências que implementaram o conceito, veja-se Vilhena, Renata et al, 
“O Choque de Gestão em Minas Gerais: políticas de gestão pública para o desenvolvimento”, Editora UFMG, 
2006, e Mendes, Gilmar et al, “Gestão Pública para o Desenvolvimento – modelos integrados: estratégia de 
governo, estruturas voltadas para resultados e estabilidade fiscal”, Editora Banese, 2005. 
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do programa e a avaliação setorial, procurando eliminar ou atenuar possíveis vieses ou incoerências 
identificados nas respostas. 
 
3.1.2. Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais 
 
Existe uma integração vertical não sistematizada. No SMMP são monitoradas apenas as ações 
prioritárias do governo. Porém, a integração vertical que existe é oriunda de um planejamento de dupla 
camada do governo: as ações do PPA, a partir do Sigplan; e as metas presidenciais, a partir de um filtro 
para que se cheguem à cúpula do governo as informações das ações mais importantes apenas. Com 
isso, é possível se rastrear todas as ações até o nível onde ele está sendo executado dentro de cada 
Ministério. Como não é algo sistematizado dentro das metas, a grande barreira é a utilização de outros 
mecanismos para conseguir as informações necessárias de cada meta, e esse é um motivo importante 
dessa duplicidade de monitoramento, já que na CC é muito mais fácil de conseguir informações 
estratégicas para o monitoramento das metas do que no Planejamento. 
 
3.1.3. Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Políticas Sociais 
 
O sistema de M&A do MDS é restrito ao Ministério e aos programas sociais da pasta. Por possuir um 
escopo menor e ser específico, a necessidade de um grande esforço de harmonização do sistema não é 
tão grande. Uma forma de propiciar a integração vertical é a participação da SAGI em todas as 
definições sobre monitoramento e avaliação no MDS, o que em si já é um mecanismo de 
harmonização. A definição da agenda anual de pesquisa também envolve todas as Secretarias e há a 
preocupação da SAGI em alinhar as necessidades das Secretarias com a Estratégia do MDS nas 
avaliações realizadas. 
 
Há poucos programas dentro do MDS que perpassam as Secretarias, que possuem esferas de atuação 
distintas. Em projetos intersetoriais, a prática é mensurar o que é responsabilidade de cada envolvido, o 
que pode dificultar manter a visão do todo, mas constitui um recurso válido de integração horizontal 
dentro do setor. 
 
3.1.4. Sistema de Avaliação Externa de Programas de Governo 
 
A SEPROG possui uma orientação clara para o trabalho com indicadores nos programas que avalia. 
Em todas as auditorias que realizam discutem o sistema de monitoramento utilizado pelo gestor 
público, averiguando o sistema atual de indicadores, metas e monitoramento. Em geral, os indicadores 
e as metas não são bem adequados ou não estão bem desenhadas. Ao se deparar com esse tipo de 
situação, a SEPROG realiza um trabalho de desenho dos indicadores, de cesta de indicadores, 
juntamente com o gestor público. Existe a preocupação de que os indicadores desenhados sejam 
coerentes com aqueles existentes no âmbito do Ministério do Planejamento (PPA). 
 
Há integrações entre a SEPROG e a Secretaria de Macro avaliação Governamental (SEMAG), que tem 
por finalidade assessorar os Relatores das contas do Presidente da República, dos Presidentes dos 
Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério Público da União na elaboração 
dos pareceres prévios a cargo do Tribunal e realizar análises sistêmicas e econômicas de programas de 
Governo, da dívida pública, da arrecadação, da renúncia de receita, das transferências constitucionais e 
da dívida ativa. 
 
Existe uma troca de informações entre a CGU e a SEPROG para a realização de auditorias. Em alguns 
casos, a Secretaria Federal de Controle e a SEPROG unem esforços para a elaboração de planejamento 
de ações de controle mais integradas e para o desenvolvimento de metodologia e técnicas de realização 
de inspeções e fiscalizações envolvendo assuntos dessa natureza. 
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3.2. Capacidade de integração do sistema com outros 
 
3.2.1. Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 
 
Integração horizontal interinstitucional 
 
A coordenação do sistema é feita pelo Ministério do Planejamento por meio da sua Secretaria de 
Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI). 
 
A CMA, na qualidade de órgão de cúpula do sistema, é também uma instancia de integração, na 
medida em que congrega atores beneficiários das informações geradas posicionados no topo do 
processo decisório de governo. 
 
Não obstante, a comunicação entre a SPI (várias instancias técnicas, principalmente entre o monitor da 
SPI e as unidades setoriais) e as instituições integrantes da rede e outras demandantes são realizadas 
por meio do Sigplan. Todos os demandantes autorizados possuem senha de acesso ao sistema. 
 
O Sigplan está aberto à rede de unidades setoriais (gerentes de programas e coordenadores de ação), ao 
Congresso Nacional, aos órgãos de controle (interno, a partir da Controladoria Geral da União -CGU e 
externo, a partir do Tribunal de Contas da União - TCU) e às Secretarias finalísticas dos Ministérios da 
Fazenda (Tesouro Nacional, principalmente) e Planejamento, Orçamento e Gestão (Orçamento e 
Gestão, principalmente), além do IPEA. 
 
Usuários potenciais 
 
No âmbito do Poder Executivo, o sistema é da SPI para a SPI e sua rede de unidades setoriais. Seu 
valor primordial é apoiar o processo de gestão do PPA nos níveis macro (a partir da SPI) e micro 
(servindo como ferramenta gerencial das unidades setoriais). 
 
Subsidiariamente, o sistema atende a outras funções (de planejamento setorial, suporte a decisões 
governamentais) na medida em que fornece/troca dados com outros sistemas. 
 
Há uma relação muito próxima com o Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais, que a 
SPI/MP participa e está no domínio do relatório delas. 
 
O ministério do planejamento, responsável pelo sistema, é seu principal usuário, uma vez que o 
sistema atende à função primordial de alocação eficiente, consistindo em mecanismo essencial de 
aprendizado para a SPI (à qual cabe formular o Plano Plurianual) e à SOF (à qual cabe formular e 
acompanhar o orçamento). 
 
Mas a SPI é a usuária preponderante, tendo em vista que sua ótica de programação orçamentária 
plurianual está, segundo o PPA, orientada para resultados. Ainda que os orçamentos anuais sejam 
desdobramentos do PPA, o trabalho da SOF é mais pautado pela lógica fiscal, tanto na formulação, 
quanto no acompanhamento orçamentário. 
 
As secretarias de Gestão e de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento acessam o Sigplan, 
mas não fazem um uso relevante de suas informações, embora haja intenções de que um sistema de 
diagnósticos organizacionais (a partir de metodologias de avaliação do modelo de gestão baseados nos 
conceitos da gestão da qualidade e critérios inspirados na Baldridge Foundation) possa estar acoplado 
a um sistema de resultados (de tal forma que pudesse sinalizar correlações entre resultados de 
programas e atributos dos modelos de gestão das organizações que os suportam). 
 
Já o ministério da fazenda, por meio da STN, que avalia a qualidade do gasto, é um usuário sistemático 
na medida em que utilizam o acesso ao sistema, mas como subsídios a análises fiscais e avaliação de 
empréstimos externos no âmbito da Comissão de Financiamentos Exteriores (Cofiex). Atualmente, a 
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STN busca desenvolver seu próprio sistema de avaliação da qualidade do gasto público, mas ainda não 
esta claro que as categorias de resultados serão as mesmas utilizadas pelos programas do PPA -embora 
esteja certo de que estas serão de alguma forma consideradas. Em todo caso, tratar-se-á, em breve, de 
mais um caso de sobreposição. 
 
A relação entre os órgãos centrais do poder executivo (a SPI mais especificamente) e o Congresso 
Nacional tem passado por um processo de aproximação nas atividades relacionadas aos requisitos 
constitucionais para definição e controle do gasto público. Em algumas ocasiões, agendadas no 
calendário do ciclo de gestão do PPA (aprovação do PPA e dos orçamentos anuais, apresentação do 
Relatório Anual de Avaliação do PPA), as equipes da SPI concentram-se no esforço de transmitir ao 
Congresso as informações sobre a proposta física e orçamentária do plano. 
 
Algumas dificuldades existem na relação entre o legislativo e executivo, pois o principal objetivo do 
sistema é alocação de recursos, destinar o uso do dinheiro público de forma efetiva. 
 
A racionalidade das discussões sobre alocação dos recursos orçamentários no Congresso ainda é um 
grande problema, porque se pauta pela lógica fisiológica da barganha em torno de interesses de grupos 
políticos e disputas pela inclusão de emendas que beneficiem seus territórios eleitorais (em detrimento 
de uma discussão a respeito das prioridades nacionais e da qualidade do gasto). “Não é preciso olhar 
uma avaliação pra modificar o orçamento. Eu só olho para o orçamento para saber o que vou cortar de 
maneira linear pra poder fazer recursos que me permita ter as emendas. Quer dizer que você não pode 
imputar uma responsabilidade a uma ou outra cultura, de um ou outro deputado ou senador.” 
 
As informações de execução e de avaliação dos programas, sejam as apresentadas nos relatórios anuais 
de avaliação, ou as inseridas no SIGPlan, ou as fornecidas pelos analistas de planejamento da SPI, são 
pouco requisitadas pelos parlamentares. 
 
Eles demandam mais informações sobre o encaminhamento orçamentário-financeiro de emendas 
parlamentares, e a consulta mais freqüentemente se faz aos sistemas de informação e aos técnicos 
dessas áreas. Para atender a essa demanda vinda de parlamentares e técnicos do legislativo foi sendo 
desenvolvido pelo Senado Federal o projeto Siga Brasil, que é um sistema informatizado para 
disponibilizar dados federais relativos ao planejamento, orçamento, fiscalização e controle. Esse 
sistema foi desenhado para implementar ferramentas de pesquisa, análise e criação de relatórios 
personalizados pelos próprios usuários.O sistema está acessível a todos os usuários. 
 
Mas é nas Comissões Permanentes que se discutem políticas e, portanto, há alguma chance de 
absorção, na medida em que se mostra a relação com o processo alocativo. Por esta razão, além de ser 
enviado à Comissão Mista de Orçamentos e Planos, os relatórios de avaliação são, desde 2006, 
editados em encartes enviados às Comissões Permanentes, transformando um enorme amontoado de 
informações, programa a programa, em uma forma palatável em função da natureza das Comissões 
Permanentes. Mas o ganho de audiência ainda é muito incipiente, esporádico e altamente dependente 
do perfil do Presidente da Comissão. Ainda não institucionalizou. 
 
Um caso interessante é da Comissão de Agricultura, que encaminhou os caderninhos para discussões 
no Ministério e junto a outros atores da comunidade de políticas, possibilitando uma boa discussão 
técnica. Mas ressalte-se que há fatores intervenientes que operam significativamente sob este fato, tais 
como a força política e a capacidade de mobilização da bancada ruralista e o perfil empreendedor do 
ministro da agricultura, ele mesmo um parlamentar. 
 
Em todo caso, a SPI avançou muito na produção de um documento executivo que mostrasse de 
maneira consolidada e didática os resultados e recomendações em relação a cada programa. Ano 
passado houve uma distribuição de cadernos setoriais junto a públicos específicos em determinados 
domínios de política, tal como os Conselhos Municipais da Saúde, o que despertou grande interesse. 
 
Outro usuário do poder executivo é o TCU, que é um órgão de auxílio do Congresso Nacional no 
exercício do controle externo. Ele têm abertura total as informações geradas pelo sistema. 
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Há dois principais níveis de limitações em relação à participação da sociedade civil. Por um lado, não 
há mecanismos de interlocução direta com segmentos da sociedade civil (ONGs, academia etc.) no que 
concerne aos resultados das avaliações. A eventual participação da academia é como fornecedor de 
serviços de consultoria; não há registro relevante de utilização dos resultados das avaliações para 
produção acadêmica, embora o sistema de avaliação tenha sido objeto de trabalhos acadêmicos. 
 
A inexistência de interlocução direta revela que o sistema de MA do PPA é e é percebido como um 
sistema governamental endógeno. Assim, não desperta interesse de segmentos organizados da 
sociedade civil, nem da SPI em envolvê-los de forma direta (exceto de forma indireta, via comissões 
parlamentares, conforme exposto). Revela-se, neste sentido, uma disjunção entre o trabalho de 
mobilização e interlocução que pautou a produção do PPA 2004-2007. 
 
Por outro lado, há uma aguçada percepção por parte da SPI de que a ausência de uma avaliação externa 
que envolva segmentos beneficiários é um entrave à qualidade das avaliações. 
 
Trilhar este caminho é tarefa de altíssima complexidade. Mesmo que realizada de forma gradual e 
amostral, isto implicaria numa mudança substancial da metodologia, em forma mais artesanais e 
menos automatizadas de coleta e tratamento de dados (em contraste com a concepção mecanizada do 
Sigplan) dentro de parâmetros de rigor de difícil homogeneização e, sobretudo, sob resistência da 
cultura procedimental, de conformidade e insulamento que predomina na administração pública 
(principalmente a partir das unidades setoriais). 
 
Competidores potenciais: outras instituições 
 
A Constituição Federal, no artigo 74, diz que deverá ser mantido um sistema integrado de controle 
interno com a finalidade de “avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos, além de comprovar a legalidade e avaliar os 
resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial”. 
 
O controle interno tem como finalidade a avaliação da ação governamental e a gestão dos 
administradores públicos, sendo de sua competência avaliar o cumprimento das metas previstas no 
plano plurianual e a execução dos programas e dos orçamentos da União. 
 
No Brasil, a função de controle é entendida como parte do ciclo de gestão e a Secretaria Federal de 
Controle Interno, da Controladoria Geral da União, interage com todos os órgão centrais de governo. 
 
Na metodologia de gestão do PPA, a avaliação cumpre uma função explicativa do processo de 
execução, é prospectiva e se compromete com as mudanças para aperfeiçoar a gestão e a qualidade do 
gasto público. No caso do controle interno - que se caracteriza pelas atividades de fiscalização, 
controle e auditoria - a avaliação cumpre a função de verificação do que foi especificado e da 
legalidade das ações, cabendo recomendações para restaurar as especificações. As duas atividades 
também se diferenciam pelo ator responsável pela avaliação, no caso da metodologia de gestão do 
PPA, a avaliação do programa é realizada pelo próprio executor (auto-avaliação), no controle das 
ações governamentais, a avaliação é sempre externa à execução do programa e realizada pelo analista 
de finanças e controle. 
 
O relatório da avaliação realizada pelo Controle Interno é apresentado ao Congresso Nacional sob a 
forma do Balanço Geral da União, que é a prestação de contas do Presidente da República à sociedade. 
A Controladoria Geral da União, para contribuir com a transparência das ações governamentais, 
disponibiliza pela Internet, com acesso aberto, o Portal de Transparência, com informações sobre o 
gasto público em vários programas de governo.  
 
A proximidade entre as atividades das funções de controle interno e de monitoramento e avaliação dos 
programas governamentais favorece a parceria de trabalho entre os dois órgãos. O SIGPlan é utilizado 
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pela Secretaria Federal de Controle como uma das bases de dados para elaborar o Balanço Geral da 
União. 
 
O Sistema de controle externo está instituído na CF de 1988, a qual estabelece o controle externo, a 
cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU), 
órgão técnico do controle externo federal. Eles analisam o SMA e aproveitam tudo, possuem acesso 
irrestrito às informações geradas no SIGPlan. 
 
Percebe-se uma interação muito boa entre os órgãos de controle interno e externo, que se parametrizam 
bastante na avaliação da SPI e a CGU que também se utiliza para efeito de auditoria de desempenho 
possuem total acesso ao SIGPlan. 
 
Dos programas sob a responsabilidade dos gestores, estes registram no Sigplan os resultados, as suas 
dificuldades pra enfrentar os programas e o grau de execução. Há entendimentos no sentido de se 
padronizar uma máscara de informações específicas para o controle, em linha com o normativo do 
TCU que orienta a CGU, permitindo, inclusive, que o gestor migre dados do Sigplan para seu relatório 
de gestor (o que eliminaria o cotejamento que os órgãos de controle fazem entre o relatório do gestor e 
os dados do Sigplan e a constante detecção de inconsistências de informações, cuja detecção e 
resolução consome boa parte do tempo dos técnicos do controle e dos gestores). 
 
Existe uma parceria entre a SPI e a Secretaria de Orçamento Federal (SOF), isso pode ser importante 
para o processo de integração plano-orçamento. Contudo, existe barreiras na diferenciação as 
racionalidades que fundamentam o trabalho técnico das duas áreas, e dificuldades operacionais, como 
o uso dos sistemas de informação. 
 
O SIGPlan é usado pela área de orçamento para atividades como processos de crédito orçamentário e 
revisão de cadastros de programas. Durante a execução dos programas, outros instrumentos de busca 
de informação são utilizados para subsidiar decisões ligadas a orçamento, em grande parte devido a 
aspectos relacionados à qualidade das informações inseridas no SIGPlan pelas gerências de programas, 
principalmente atualidade e fidedignidade. 
 
A atividade de orçamento federal tem um sistema informatizado próprio - o SIDOR, ele e o SIGPlan 
estão integrados, mas ainda persistem algumas dificuldades na forma de acesso, são independentes 
com senhas próprias, e na lógica de estruturação das informações. Enquanto no SIGPlan a lógica é a de 
programas e ações, no SIDOR a organização das informações se faz pela lógica da lei orçamentária, 
que é baseada na visão institucional. 
 
A SPI e a Secretaria de Gestão, particularmente a Diretoria de Programas de Gestão, desenvolvem uma 
parceria para discutir formas de compatibilizar avaliações de programas com avaliações institucionais. 
As avaliações institucionais no governo federal são atribuição do Programa Nacional de Gestão 
Pública e Desburocratização, que as promove sob o enfoque da qualidade, com o objetivo de 
premiação e de certificação de organizações públicas que atingem padrões de excelência de nível 
internacional.  
 
A integração intra-MP é facilitada pela necessidade de as “recomendações do Planejamento” serem 
tecidas pela SOF, SPI e IPEA, o que demanda reuniões setoriais com os Ministérios para discussão e 
posicionamento do Planejamento. Outra instância de integração intra-MP é a própria CMA, que tem 
discutido prioridades e formas de aproveitamento de informações em cada secretaria, embora isto seja 
um processo lento. A Seges tem sido convidada a participar das discussões. 
 
Não há articulação com níveis subnacionais. 
 
Formas de incorporação das perspectivas e pontos de vista de “stakeholders” 
 
Os procedimentos relativos ao monitoramento e avaliação são elaborados pela CMA (comissão de 
monitoramento e avaliação), e, durante os 4 ciclos de avaliação dos programas e do Plano Plurianual, 
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os stakeholders representados no CMA vão indicando os pontos frágeis e os aperfeiçoamentos 
necessários na metodologia de avaliação do próximo plano. Contudo, as perspectivas não podem ser 
incorporadas de forma ampla no desenho dos processos de avaliação, devido à padronização do 
processo e de seus instrumentos (Sigplan, principalmente), ainda que o fato de se ter um instrumento 
que sirva a todos não impeça algumas especificidades. 
 
Existem espaços aberto para eventuais recomendações de aperfeiçoamentos o que de certa forma 
possam agregar algumas especificidades. 
 
Mapa de atores 
 
Os atores do sistema são: os coordenadores de ação; os gerentes de programa; os órgãos setoriais (as 
SPOAs ou congêneres), suas Secretarias-executivas e Secretarias de Orçamento e Gestão (SPOAs);e, o 
Ministério do Planejamento (órgão central), assim como sua Secretaria de Investimentos Estratégicos 
(SPI) e Secretarias de Orçamento e Gestão. A figura a seguir ilustra um mapa de atores. 

 

3

Plano de Gestão PPA 2004-2007
Decreto nº 5.233, de 06-10-2004

• Gerente de Programa
• Gerente Executivo
• Coordenador de Ação

• Programas

• De acordo com agenda 
das Câmaras do 
Conselho de Governo

• Câmaras do Conselho de 
Governo – art. 7º 
(Temas Transversais)

Comissão de 

Monitoramento e 

Avaliação

Unidade de 

Monitoramento e 

Avaliação

• Gerente de Programa
• Gerente Executivo
• Coordenador de Ação

• Comitê Gestor de 
Programas
Multissetoriais – art.6º

• Secretário Executivo
• Gerente de Programa
• SPOA/Equivalente
• Titulares de unidades 

indicados.

• Comitê  de Coordenação 
dos Programas – art. 5º

Sistema de Avaliação –
art. 8ºEstrutura Atores

 
 
Sistemas de estatística 
 
O Estado possui sistema de informação estatística sobre a situação econômica, social e ambiental do 
país. O IBGE é o órgão central deste sistema. Essas informações servem tanto para a montagem do 
cenário macroeconômico do país, contido no PPA, quanto para a avaliação do cenário 
macroeconômico imaginado, e a Avaliação do Cenário Macroeconômico, conforme determina o artigo 
9º, inciso II, da Lei 10.933 de 2004, é realizada por meio da análise do comportamento das variáveis 
macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano e das razões das discrepâncias verificadas 
entre os valores previstos e os realizados. A fonte dessas informações, basicamente, conforme visto no 
Relatório de Avaliação Anual do PPA é o IBGE e Banco Central. 
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Integração com o orçamento 
 
O calendário é síncrono e a revisão dos programas do PPA leva em boa conta os resultados das 
avaliações. (ver figura do ciclo de gestão do PPA). 
 
As informações da avaliação e do monitoramento devem subsidiar a elaboração das PLDO (proposta 
da lei de diretrizes orçamentárias) e PLOA (proposta a lei orçamentária anual).  
 
O orçamento é elaborado consoante uma classificação funcional programática baseada nos programas 
do PPA. 
 
Integração com o órgão central de RH 
 
A secretaria de recursos humanos do MP é o órgão central do sistema de pessoal civil e possui um 
forte caráter de órgão de pessoal (absorvido pelas rotinas da administração de pessoal, tais como 
pagamento, cadastro e benefícios, numa ótica normativa, procedimental e cartorial) e de instancia de 
negociação salarial (cujas pressões têm pautado a política de reajustes). 
 
Inexiste uma perspectiva de gestão estratégica de RH, buscando alinhar o desenho das carreiras e os 
sistemas de incentivos com resultados. 
 
Isto explica a inexistência da interlocução de ambas as partes. O nível individual da avaliação de 
desempenho do servidor público federal é o que menos se realiza na prática. Algumas carreiras do 
serviço público recebem incentivos monetários a título de gratificação por desempenho, que tem pouco 
ou nenhuma relação com resultados alcançados no trabalho, com o cumprimento de metas 
organizacionais ou dos programas. Na metodologia de gestão do PPA não há referência sobre 
avaliação de desempenho dos servidores que trabalham nos programas ou relação com os órgãos de 
pessoal. 
 
3.2.2. Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais 
 
Integração horizontal interinstitucional 
 
Há integração entre a Casa Civil, Ministério do Planejamento, Presidência da República, e outros 
Ministérios setoriais, conforme relatados no item relativo ao SMA-PPA. O sistema pode ser acessado 
de todos esses órgãos, através dos gerentes das metas, do monitores SAM ou monitores parceiros, e 
dos usuários da informação. 
 
Existem metas presidenciais que são horizontais, o responsável pela integração sempre será o gerente 
da meta. Ele é responsável por colher todas as informações relativas à meta e mandar um único 
documento para o SMMP. Metas como o Fome Zero, foram divididas em quatro blocos, espalhados 
por todo o governo, e o MDS (onde fica o gerente da meta) é responsável por juntar todas as 
informações e passar para a SAM. Essa foi uma das metas mais difíceis pela grande volume de ações e 
iniciativas; muito complexo para consolidar uma informação única.  
 
Usuários potenciais 
 
No poder executivo os principais usuários das informações são a Ministra da Casa Civil e o Presidente 
da República. Os outros participantes do M&A também são potenciais usuários, mas em menor escala, 
são eles: os gerentes das metas e os monitores da SAM, SPI, SAG e SUPAR/SRI. O que acontecia é 
que muitos ministros ou gerentes de metas recebiam feedback através dos resultados gerados pelas 
avaliações mensais. Algo que se pretende fazer no PAC, que não foi feito no SMMP é a discussão dos 
resultados do andamento do programa numa reunião presidencial, em que o presidente vai discutir com 
todos os ministros. Essa é uma idéia que querem por em prática já que no primeiro relatório faltou esse 
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feedback, e apenas o Presidente e a Ministra da Casa Civil, o Ministro do Planejamento e o Ministro da 
Fazenda tiveram acesso ao relatório. 
 
Não há interações com o Poder Legislativo; a geração de informação é apenas para consumo interno 
do governo. 
 
A sociedade não acompanha o andamento das metas presidenciais. O que ocorre é que as informações 
geradas pelo sistema são fontes para vários discursos do presidente, mas muito provavelmente elas só 
são utilizadas quando o saldo é positivo. Outro momento em que a utilização dessas informações para 
a sociedade civil foi importante foi nas eleições de 2006, em que o SMMP era utilizado para alimentar 
os debates e discursos do presidente. Esse é outro ponto que no PAC ocorreu uma evolução, a idéia é 
transformar o relatório de andamento do PAC em algo divulgável, acessível e disponível na internet, 
com algumas informações mais de cunho gerencial. Uma questão mais interna, mais delicada, 
evidentemente fica mais pra resolução interna. Isso demonstra um interesse do governo de utilizar esse 
potencial usuário das informações de um sistema de M&A. 
 
Mapa de atores 
 
Os atores potenciais podem ser: Presidente da República, Ministra Chefe da Casa Civil, Ministros em 
geral, gerentes das metas e monitores. A figura a seguir busca ilustrar o mapa de atores. 
 

Informação 
sobre a meta

Gerentes das 
metas

Análise crítica 
e relatórios

Monitores SAM

Parceiros na 
análise: 

Monitores SPI, 
SUPAR e SAG

Consumo da 
informação

Presidente da 
República

Ministra da 
Casa Civil

 
Integração transversal 
 
Não existe essa integração sistematizada. Mas a Casa Civil participa diretamente de grandes decisões 
de governo, como definição de orçamento e prioridades de ação governamental, fazendo com que as 
informações possam ser utilizadas em foros específicos de governo ou em reuniões de integração 
intersetoriais de forma assistemática. 
 
Integração com o orçamento 
 
As integrações com área orçamentária do MP acontecem em dois níveis: a) a sobreposição com o 
SMA-PPA permite que os aspectos orçamentários das metas presidenciais sejam passíveis de 
acompanhamento (taxa de execução); e b) os eventuais entraves decorrentes de indisponibilidade 
orçamentária possam ser rapidamente detectados e resolvidos. 
 
3.2.3. Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Políticas Sociais 
 
Integração horizontal interinstitucional 
 
A coordenação com os demais órgãos do governo responsáveis por M&A (Ministério do 
Planejamento, CGU, TCU e Casa Civil) ocorre sempre que há uma necessidade específica. Evolui-se 
para um relacionamento mais próximo entre os sistemas do Governo Federal, mas, há diferentes níveis 
de integração entre os órgãos. Um dos gargalos que prejudica a integração é a ausência de uma cultura 
de integração entre os diversos órgãos do Governo. 
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Usuários potenciais 
 
No âmbito do Poder Executivo, há uma maior proximidade com o Ministério do Planejamento e com a 
Casa Civil. A Casa Civil possui acesso ao sistema do MDS e pode utilizá-lo como uma das fontes de 
alimentação do Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais. Quanto ao Ministério do 
Planejamento, as duas pastas realizam pesquisas em conjunto e trocam informações sobre os projetos 
do MDS avaliados no PPA. 
 
Ocorre a fiscalização da CGU no executivo, mas, caso se averigúe que todas as informações estejam 
dentro da conformidade esperada, esse órgão se torna cliente do Ministério e utiliza os dados do MDS 
para evitar o retrabalho já que possui uma estrutura pequena comparada à amplitude de sua função. 
 
A SAGI possui uma preocupação em disponibilizar à diferentes públicos as informações sobre os 
programas, conforme as suas necessidades. As informações são disponibilizadas à sociedade em geral 
pelos grandes meios de comunicação, principalmente, pelo rádio. Aos órgãos da academia e do 3º 
Setor, elite econômica e organismos internacionais, as informações são comunicadas via publicações 
especializadas. Os microdados também são disponibilizados via ANPOCS para as organizações 
associadas. 
 
Competidores potenciais: outras instituições 
 
Quanto às instituições encarregadas de dados estatísticos, a relação com o IBGE é de colaboração, já 
tendo o IBGE feito pesquisas para o MDS. Quanto às controladorias, ocorre a fiscalização da CGU e 
do TCU, mas, caso se averigúe que todas as informações estão dentro da conformidade esperada, esses 
órgãos se tornam clientes do Ministério e utilizam os dados do MDS para evitar retrabalho já que 
possuem uma estrutura pequena comparada à amplitude de sua função. 
 
Níveis subnacionais 
 
O sistema do MDS é restrito aos projetos sociais da pasta e completamente centralizado apesar da 
alimentação de informações ocorrer também nos Estados e Municípios. Devido à especificidade do 
sistema de M&A do MDS, não há relação direta com instituições estaduais ou municipais que possam 
vir a utilizar sistemas de M&A - estas relações se estabelecem por intermédio das secretarias 
finalísticas do MDS. 
 
Formas de incorporação das perspectivas e pontos de vista de “stakeholders” 
 
Nem todos os órgãos listados são stakeholders significativos para o SAM do MDS. Os principais 
stakeholders do SAM do MDS são as próprias secretarias finalísticas do MDS. Elas validam o desenho 
dos indicadores e participam da escolha das pesquisas a serem realizadas e da definição da agenda de 
pesquisas do ano. Também participam do planejamento das pesquisas e recebem os resultados após o 
término dos estudos. 
 
O gabinete do Ministro e Secretaria Executiva atuam como indutores da agenda de M&A, mediadores 
de interesses entre as Secretarias finalísticas e canais de interlocução do SAM com a Presidência, 
embora, interfiram em menor grau nas atividades de M&A. 
 
Outros usuários, tais como a sociedade civil organizada, também participam, em algumas ocasiões, da 
elaboração dos Termos de Referência e são comunicados sobre os resultados das pesquisas. 
 
O sistema do MDS é setorial e sua orientação funcional principal é a melhoria dos programas sociais, 
portanto, não há mecanismos de coordenação com o Ministério da Fazenda, Planejamento e 
Presidência. A Casa Civil possui acesso ao sistema do MDS e pode utilizá-lo como uma das fontes de 
alimentação do Sistema de Metas Presidencial. Quanto ao Ministério do Planejamento, as duas pastas 
realizam pesquisas em conjunto e trocam informações sobre os projetos do MDS avaliados no PPA. 
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Integração transversal 
 
As avaliações são utilizadas para o planejamento das ações e alocação de recursos no MDS ao 
auxiliarem na identificação de novos caminhos ou necessidades. Também há uma iniciativa 
governamental de agregar ao PPA as informações obtidas por M&A. De qualquer forma, o principal 
objetivo do sistema de M&A do MDS é a melhoria dos próprios programas e não o planejamento ou a 
orçamentação. 
 
Há discussões e troca de experiências entre o MDS e o TCU/CGU sobre práticas de M&A. O TCU e a 
CGU também utilizam as informações do MDS em seus sistemas de controle ao atestarem a 
confiabilidade das informações disponibilizadas. No entanto, esporadicamente, o TCU faz 
recomendações de melhoria para o sistema a partir de suas análises. O MDS informou que muitas 
vezes as informações solicitadas são difíceis de obter devido à dificuldade de levantar determinadas 
informações de alguns programas devido à sua extensão no país, número de beneficiários e estrutura 
de funcionamento (não existência de cadastro único, etc.). 
 
Sistemas de estatística 
 
Há algumas iniciativas de coordenação com o IBGE, tais como a última PNAD - que levantou 
questões sobre os programas sociais. Estas iniciativas estão alinhadas ao posicionamento estratégico do 
MDS em relação ao seu Sistema de Monitoramento e Avaliação, no qual foi definido como principal 
papel do Ministério a especificação das informações desejadas e dos métodos de coleta de dados a 
serem utilizados. 
 
As informações produzidas nestas pesquisas alimentam o sistema de monitoramento e avaliação do 
MDS e são utilizadas no acompanhamento de metas setoriais. Esta parceria com o IBGE tem sido de 
grande importância para o MDS obter informações sobre os seus programas, os quais são de grande 
abrangência e possuem muitos beneficiados, o que torna difícil a realização de pesquisas sobre o 
assunto.  
 
Integração com o orçamento 
 
As principais interações são pontuais e emanam do órgão de orçamento (SOF) em busca de 
informações que possam subsidiar a elaboração orçamentária. 
 
3.2.4. Sistema de Avaliação Externa de Programas de Governo 
 
Integração horizontal interinstitucional 
 
Na realização dos relatórios de auditoria operacional existem dois momentos de interação (são 
realizados dois painéis) com os atores envolvidos. Existem os painéis de referencia, onde diversos 
atores (Sociedade Civil, CGU, IPEA, Academia) avaliam o trabalho de auditoria que está sendo 
realizado. Nesses painéis são expostos o Plano de Auditoria (matriz de planejamento) e a matriz de 
achados, que contempla os principais achados e o que a SEPROG pretende propor. Essas audiências 
podem confirmar ou não o rumo do trabalho e é um ótimo momento para a realização de ajustes. O 
segundo momento refere-se à elaboração de um relatório preliminar submetido à análise do gestor 
público, na qual ele tem a oportunidade de avaliar o trabalho e a viabilidade das propostas. Esses 
momentos são importantes, pois garantem a realização de um trabalho de qualidade, 
metodologicamente correto e, o mais importante, aplicável. 
 
Os principais destinatários são os próprios gestores dos programas, o Ministério do Planejamento 
(SPI), a Sociedade Civil, CGU, IPEA, Academia, Ministério da Fazenda, Congresso Nacional. Cada 
programa vai possuir usuários potenciais específicos. Os listados acima são os usuários que 
independem do programa a ser avaliado. 
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Usuários potenciais 
 
No âmbito do Poder Executivo, o Ministério do Planejamento (SPI - secretaria de Planejamento e 
Investimentos Estratégicos) é um usuário muito interessado nos relatórios de auditoria operacional 
produzidos pelo TCU. Para a equipe técnica da SPI, o conjunto de informações apresentadas propicia 
maior conhecimento dos mecanismos de monitoramento utilizados por cada órgão setorial subsidiando 
suas atividades e mais uma possibilidade de utilização das informações captadas no processo de 
avaliação dos programas do PPA. 
 
No âmbito do Poder Legislativo, a Comissão de Orçamento do Congresso recebe os relatórios de 
auditoria operacional, mas, como a dinâmica de funcionamento dessa comissão é pontual, não é ideal 
utilizar o relatório de auditoria, pois a alocação de recursos para um programa depende de outras 
variáveis. É muito arriscado tomar uma decisão com base numa avaliação pontual, pois nesse caso, se 
o programa for mal avaliado, as opções são tirar o dinheiro do programa ou conversar com o gestor e 
colocar mais dinheiro no programa. Em última análise, o principal prejudicado é o beneficiário. O 
TCU tem grande interesse na discussão dos relatórios de auditoria operacional nas comissões 
temáticas. 
 
O Congresso Nacional não aproveita as informações a contento, como convém ao seu papel de órgão 
fiscalizador. 
 
A sociedade civil é convidada a participar dos painéis de referencia realizados pela SEPROG e tem 
acesso aos relatórios de auditoria produzidos. Isso porque a dimensão da transparência e do 
envolvimento das ações do Tribunal com a sociedade são dimensões que norteiam o trabalho da 
SEPROG. 
 
Níveis subnacionais 
 
Não há integração sistemática com instituições de níveis subnacionais, salvo caso-a-caso durante as 
avaliações. 
 
Formas de incorporação das perspectivas e pontos de vista de “stakeholders” 
 
As perspectivas e pontos de vista dos stakeholders são incorporados ao trabalho de auditoria por meio 
dos Painéis de Referência, (vide metodologia). No caso do gestor do programa, este faz um parecer 
sobre o relatório preliminar. 
 
Mapa de atores 
 
A figura abaixo ilustra um mapa de atores. 

 

95



 

 
 
Integração transversal 
 
O principal objetivo das avaliações de programas do governo é a aprendizagem, ou seja, a melhoria 
dos programas buscando-se melhoria de desempenho, maior transparência e menor desperdício. Para 
esse fim, as avaliações são utilizadas pelo gestor público responsável pelo programa e pelos demais 
gestores envolvidos. Os programas de governo são, em sua maioria, implementados em complexas 
redes, envolvendo diferentes níveis de governo e organizações da sociedade civil.  
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IV. USO DA INFORMAÇÃO 
 
4.1. O problema da credibilidade da informação 
 
4.1.1. Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 
 
Muito embora a Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004, que instituiu o Plano Plurianual para o período 
2004/2007, estabeleça que o Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, até o dia 15 de setembro 
de cada exercício, relatório de avaliação do Plano e instituirá Sistemas de Avaliação do Plano, sob a 
coordenação do Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, cabe mencionar que: 
a) o sistema de MA já existia anteriormente à Lei, servindo a seu usuário preponderante, que é a 
SPI/MP; b) sua existência não requer uma autorização legal (sob a forma de Lei) específica; e c) o 
advento da Lei não tornou o Congresso um usuário relevante. O fato de a SPI ser a principal usuária 
não diminui a importância que o sistema possa ter no âmbito do Poder Executivo (assim como do 
Legislativo) a partir de seus produtos (monitoramento e avaliações) e sub-produtos (Infrasigs) e sua 
contribuição para os demais sistemas de M&A, para o processo decisório e para a adoção de praticas 
gerenciais orientadas para resultados. 
 
A qualidade do processo é altamente dependente: a) da qualidade dos instrumentos e detalhamentos 
metodológicos (Sigplan, formulários, tratamento dos dados e difusão); b) da qualidade das equipes 
técnicas envolvidas e da forma como processam a interlocução com as unidades setoriais; c) da adesão 
das unidades setoriais e seu grau de maturidade gerencial; e d) da forma como as unidades setoriais se 
articulam com elementos da ponta, usualmente instancias descentralizadas (entidades subnacionais e 
outras organizações não governamentais). 
 
Os itens “a” e “b” são menos problemáticos e estão em condições de tratar de forma satisfatória os 
dados para gerar os indicadores estabelecidos. Isto é verdade em se tratando da SPI. A situação nas 
unidades setoriais é muito heterogênea. 
 
A definição dos indicadores é muito pautada pela SPI, cabendo às unidades setoriais o papel de gerar 
as informações para operacionalizá-los. A definição de indicadores de programas nos moldes do PPA 
não constitui propriamente uma novidade (inicia-se este ano a terceira rodada), mas não há 
familiaridade das organizações com modelos estruturados de gestão para resultados (incluindo a 
definição e monitoramento de indicadores). Em síntese, o nível de apropriação é baixo. 
 
No que se refere ao tratamento dos dados (da coleta ao armazenamento), o Sigplan permite, com 
efeito, uma grande consistência. A grande questão é a coleta e o tratamento previamente à entrada do 
dado no Sigplan, que pode sofrer ajustes e adequações nas unidades setoriais. 
 
A base de dados do Sigplan contém informações sobre a execução das ações, seu gerenciamento e 
monitoramento, e informações orçamentárias e financeiras sobre cada programa. É composta de dados 
provenientes das seguintes fontes: 
• dados do plano plurianual, que fornecem as informações sobre características dos 
• programas; 
• dados gerenciais fornecidos pelos gerentes de programas; 
• dados do Sistema Integrado de Dados Orçamentários - o SIDOR; 
• dados do Sistema Integrado de Administração Financeira - o SIAFI; 
• dados / informações inseridos pelos coordenadores de ação e gerentes de programas e utilizados 

pela equipe da SPI/MP. 
 
Mas os itens “d” e “c” são de longe, nesta ordem, os mais problemáticos e ameaçadores da qualidade 
do processo. 
Na verdade, a SPI dispõe de meios insuficientes para se assegurar de que a informação gerada na ponta 
sobre o andamento de uma ação ou programa corresponde à realidade ou contém elementos ficcionais 
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com o propósito de se desincumbir da tarefa. O Decreto 5.233 estabelece que os coordenadores de 
ação são responsáveis pelas informações registradas no Sigplan, devendo se valer de sistemas internos 
de monitoramento da execução das metas físicas. 
 
Os responsáveis pela geração de informações na ponta podem variar muito em quantidade e qualidade 
e as verificações dos executores (gerentes e programas e coordenadores de ação) são sempre 
esporádicas. 
 
4.1.2. Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais 
 
A questão crítica da credibilidade está relacionada aos ministérios. A veracidade das informações 
trazidas por ministros é sempre questionada pela Casa Civil e pelo próprio Presidente. A questão 
essencial é como assegurar informação fidedigna à coordenação governamental de tal forma que haja 
ciclos curtos de feedback e a geração de ações corretoras em tempo hábil para fazer os resultados de 
governo acontecerem. 
 
Quando o sistema estava em seu pleno funcionamento, com informações ricas e com alta prioridade 
pelo governo, os produtos das análises dos monitores direcionavam algumas ações do Presidente e do 
Ministro da Casa Civil. É importante ressaltar que na época das eleições o sistema foi muito utilizado 
como fonte de informações para os debates políticos. 
 
Em relação à confiabilidade das informações, o que ocorre às vezes é que o próprio gerente da meta 
não dispõe de informações completas, dentre outros fatores, devido a uma transferência de 
responsabilidades de alimentação do sistema do gerente de meta para terceiros (freqüentemente o 
estagiário do gerente), utilizando-se de sua senha de acesso ao sistema. As informações mais 
inconsistentes são relativas à gestão, ao andamento, programação de ações etc. Muitas vezes, as 
informações chegam incompletas nos ministérios, e eles só repassam para a CC. No PAC, pensa-se em 
ter uma ação conjunta com a CGU para aumentar a credibilidade e garantir a qualidade das 
informações, o que, ao invés, poderá ser um complicador. Para o gerente da meta, o principal problema 
é que as informações chegam a ele de forma errônea. Ele possui acesso a todas as informações 
relativas à sua meta, todas as análises feitas pelos monitores. Não há como saber se os gerentes 
utilizam as informações do SMMP para alguma coisa, o sistema muitas vezes é visto por eles como 
uma burocracia. 
 
Os monitores realizam análises do andamento das metas de acordo com as informações que o gerente 
da meta inseriu no sistema. A utilização das informações por parte dos monitores é para fazer os 
relatórios e o painel para encaminhamento aos usuários finais. Eles também têm acesso a todo o 
processo da meta com as quais estão envolvidos. 
 
As informações a cerca dos entraves chega com melhor qualidade, bem como as informações 
orçamentárias e financeiras, que se deve a uma aproximação maior da SAM com a SOF e a STN. 
 
Não existe mecanismo de controle da qualidade das informações do sistema. Essa era uma falha do 
SMMP que no PAC se pensa em trabalhar junto com a CGU para um controle maior das ações. Não é 
claro como as informações a respeito das metas chegam ao gerente; muitos dispõem de outros sistemas 
para puxar os dados a serem inseridos no SMMP. 
 
Um grande obstáculo é a falta de comunicação do SMMP com outros sistemas. Isso já é algo pensando 
dentro do PAC, que já pensa em ter uma análise de dados do IBGE relacionado as ações do PAC, para 
avaliação de impactos. Porém, esse mecanismo ainda não está sistematizado. 
 
Não há nenhum tipo de capacitação dos envolvidos no sistema. E isso constitui um gargalo para o 
monitoramento, porque apesar de as pessoas terem conhecimento suficiente para manusear o sistema, 
há muita rotatividade de pessoal. No PAC, o volume de trabalho será maior na SAM, e nada foi feito 
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ainda para que a estrutura consiga atender a futura demanda, o que ocorre atualmente é um aumento da 
carga de trabalho dos funcionários. 
 
Há sobreposições com o Sigplan e os sistemas utilizados pela SOF e STN, que reforçam a consistência 
das informações. O primeiro constitui uma duplicidade positiva, monitorando as ações mais no 
atacado, enquanto no SMMP estão apenas as prioridades. E os dois últimos têm um caráter mais de 
controle orçamentário e financeiro. 
 
4.1.3. Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Políticas Sociais 
 
Os principais usuários do sistema são os gestores das secretarias finalísticas do Ministério e o uso da 
informação gerada pelo sistema para a tomada de decisão não é uniforme entre esses gestores. No 
entanto, as Secretarias finalísticas participam da definição da agenda de avaliações e trazem demandas 
por avaliações específicas o que, de alguma forma, corrobora a institucionalização do sistema de M&A 
entre esses usuários. 
 
O ministro e a Secretaria Executiva também fazem uso das informações geradas pelo sistema, mas, de 
informações menos detalhadas e estratégicas, que lhes dê uma visão macro das ações do MDS como 
um todo. 
 
Outros usuários são o TCU/CGU que usam as informações do sistema para exercerem o seu controle 
sobre os programas sociais, a Presidência que usa as informações em seu sistema de Metas 
Presidenciais e a academia que usa as informações para a realização de pesquisas e estudos 
(recentemente, a SAGI tornou disponível os microdados de suas pesquisas para a comunidade 
acadêmica; estima-se que esta iniciativa provocará um grande avanço na produção de conhecimento na 
área de políticas sociais pelos próximos anos). 
 
Quanto aos gestores das Secretarias finalísticas, após um período de resistência, eles entenderam que a 
avaliação não é fiscalização e que as informações obtidas podem ser úteis no desenvolvimento de seus 
programas. Em relação ao ministro e Secretaria Executiva, desde o início do MDS houve a 
preocupação com a questão gerencial nos programas sociais, razão pela qual, inclusive, foi a causa da 
criação da SAGI. 
 
Um possível obstáculo à utilização da informação gerada pelo sistema de M&A é a dificuldade em se 
gerar todas as informações demandadas para certos programas devido à sua extensão no país, número 
de beneficiários e estrutura de funcionamento (não existência de cadastro único, etc.). 
 
No MDS, a função de monitoramento é responsabilidade das secretarias finalísticas com o auxílio da 
SAGI, enquanto que a avaliação tem como principal responsável a SAGI. A construção dos 
indicadores que são, em grande parte, do subsistema de monitoramento, é realizada por meio de uma 
parceria da SAGI com as Secretarias finalísticas. A qualidade do processo é assegurada pela 
participação de técnicos da SAGI especialistas em M&A na área social e pela experiência dos técnicos 
das áreas finalísticas com o tema de estudo. 
 
O sistema é muito novo e, por isso, não conta com uma memória institucional vasta e antiga. No 
entanto, há a preocupação em gerenciar o conhecimento necessário à função de M&A, a qual pode ser 
evidenciada pela publicação de materiais, tais como o Dicionário de Indicadores e Variáveis e o Guia 
Metodológico dos instrumentos de pesquisa, cuja função é documentar os instrumentos e métodos 
utilizados no sistema de M&A do MDS. 
 
Os dados são repassados das Secretarias finalísticas para a SAGI e podem ser obtidos de duas formas: 
a) Os dados são recolhidos pelos municípios, que auxiliam no repasse dos benefícios dos programas 

sociais à população, e entregues as Secretarias finalísticas; 
b) Os dados são obtidos por agentes e parceiros do MDS, tais como a Caixa Econômica Federal, a 

Companhia Nacional de Abastecimento e outros, os quais se responsabilizam pela obtenção dos 
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dados, inclusive daqueles oriundos dos municípios e estados, e os repassam às Secretarias 
finalísticas. 

 
Como os programas do MDS possuem naturezas distintas e atingem milhões de pessoas em cidades 
com as mais diversas condições de infra-estrutura, os mecanismos para assegurar a qualidade dos 
dados é especifica para cada programa e tipo de localidade atendida, mas, essa é uma tarefa complexa 
e difícil de ser realizada e avaliada. 
 
Atualmente, os indicadores de monitoramento dos programas são, principalmente, físico-financeiros, 
devido também à dificuldade de obtenção de dados. Os indicadores são utilizados para acompanhar o 
andamento dos programas, mas, ainda não há em funcionamento indicadores que dêem feedbacks 
sobre os impactos dos programas, apesar de alguns terem sido recentemente construídos e calculados. 
 
O processo de apropriação interna das informações geradas é variável de gestor para gestor e ainda 
precisa ser aprimorado, principalmente na avaliação, que é uma fonte mais rica de informações - 
institucionalização do sistema. 
 
Devido ao pouco tempo de existência do sistema de M&A, foram construídos recentemente pela SAGI 
e pelas Secretarias finalísticas os primeiros indicadores de impacto. As linhas de base são obtidas por 
meio de pesquisas encomendadas pelo MDS, as quais devem ser repetidas em uma periodicidade 
definida para a atualização das informações. 
 
O MDS e o IBGE já fizeram pesquisas juntos, por exemplo, a última PNAD, e possuem uma boa 
articulação. É importante para a SAGI mostrar a competência que agregou ao longo do tempo para que 
tenha credibilidade em sua interlocução com esses órgãos. 
 
Como os programas do MDS se desenvolvem em cidades com diferentes portes e infra-estrutura, são 
muito variáveis as condições de coleta dos dados. Quanto ao processamento das informações, este 
pode ser responsabilidade tanto de parceiros e agentes tais como a CAIXA, CONAB, DATAPREV, 
entre outros, como das Secretarias finalísticas do MDS. Já a interpretação das informações é 
responsabilidade tanto da SAGI quanto das Secretarias finalísticas, as quais contam com pessoas 
qualificadas na equipe. 
 
O MDS possui 12 sistemas informatizados entre os quais o Cadastro Único dos Programas Sociais 
(CadÚnico); o Sistema de Informação de Acompanhamento Físico e Financeiro das Ações de 
Assistência Social (SIAFAS-Web), que realiza o acompanhamento físico-financeiro dos programas de 
ação continuada da assistência social; o Sistema de Revisão da Avaliação Social do Benefício de 
Prestação Continuada, (REVAS-BPC-LOAS), que se refere aos beneficiários idosos e deficientes de 
baixa renda, além de planilhas de pagamentos e repasses. Esses sistemas possuem diferentes níveis de 
complexidade e alguns deles estão situados em outras organizações, tais como a CAIXA e a 
DATAPREV. A SAGI também possui acesso direto a sistemas de outras organizações como o IBGE e 
o TSE, dos quais utiliza informações. 
 
No sistema de M&A do MDS, os dados utilizados na avaliação são obtidos por meio de pesquisas 
realizadas por organizações especializadas, selecionadas em um processo de licitação segundo os 
critérios de técnica e preço. Essa licitação é conduzida por meio de um termo de referência em que a 
SAGI estipula todas as condições para a realização da pesquisa. 
 
O Ministro e Secretaria Executiva têm dificuldades em ter uma visão completa dos programas do MDS 
devido a restrições na obtenção de algumas informações sobre determinados programas de grande 
complexidade e magnitude (número de beneficiários, área geográfica atendida, etc.). 
 
Há restrições para que as Secretarias finalísticas obtenham algumas informações sobre determinados 
programas de grande complexidade e magnitude (número de beneficiários, área geográfica atendida, 
etc.), o que limita o potencial do sistema de M&A em contribuir com a gestão e melhoria dos 
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programas. Revelou-se, por fim, a necessidade de se aprimorar a apropriação das informações geradas 
pelos técnicos das secretarias finalísticas - institucionalização do sistema de M&A. 
 
4.1.4. Sistema de Avaliação Externa de Programas de Governo 
 
O maior usuário da informação gerada a partir das avaliações é o Ministério do Planejamento, que 
utiliza a avaliação externa de programas de governo para subsidiar suas decisões alocativas, posto que 
os denominados “programas de governo” correspondem quase que integralmente aos programas do 
PPA e sua avaliação, por parte do TCU, sob a forma de “avaliações relâmpago” (rapid assessment), 
além de pesquisas realizadas no âmbito do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e 
Políticas Sociais, é a única que chega à ponta, ouvindo atores diretamente envolvidos com a entrega do 
programa, inclusive o beneficiário. Trata-se, ademais, pela abrangência e profundidade em um 
conjunto seleto de programas, de uma avaliação considerada altamente crível. 
 
Por outro lado, a Sociedade Civil não demanda de forma ativa informações para monitorar as ações do 
governo e a Comissão de Orçamento do Congresso não demanda tais informações para alocação de 
recursos. 
 
4.2. O problema do acesso 
 
4.2.1. Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 
 
Para os Poderes Executivo e Legislativo o acesso é amplo, mas sob permissão. Todos os ministérios e 
equivalentes e todos os parlamentares e instâncias técnicas e legislativas (Comissões) do parlamento 
(Senado e Câmara) podem acessar o sistema. 
 
Em relação à sociedade civil, a questão a se ressaltar é a restrição de acesso à sociedade em geral. 
Consta da lei do PPA que a sociedade deve ter acesso aos dados do Sigplan. Mas a sociedade ainda 
não tem acesso ao sistema do Sigplan, referente tanto à avaliação quanto ao monitoramento. Está em 
criação (já desenvolvido, em fase de revisão, quase experimental) um módulo de acesso para a 
sociedade acompanhar, com uma linguagem menos técnica, traduzida para a sociedade. Outro 
problema é como se dará o acesso, se todos terão acesso, ou somente algumas determinadas ONG’s. A 
sociedade tem acesso às informações da avaliação, depois de consolidadas, no site do ministério do 
planejamento. 
 
A interação com o nível decisório central de governo e com o controle se estabelece, respectivamente, 
por meio das intersecções com os sistemas de M&A de Metas Presidenciais e do TCU. No âmbito 
destas interações, surgem demandas esporádicas fora do padrão de análises em casos seletos. Há, na 
realidade, uma intensa interação entre técnicos dos diversos sistemas e há um senso de urgência nesse 
relacionamento. 
 
Não há problema de tradução para os usuários do Poder Executivo, sejam os usuários primários dentro 
da própria SPI, os usuários secundários no âmbito de outros sistemas de MA, os usuários terciários nos 
ministérios do planejamento e fazenda (SOF e SPI, respectivamente) e as unidades setoriais (observe-
se que as restrições das unidades setoriais que impedem uma maior apropriação não estão relacionadas 
à linguagem ou formato). 
 
A questão da tradução é crítica para o Congresso e para a sociedade civil. Conforme reportado, este 
problema tem sido resolvido junto ao congresso por meio da produção e disseminação focada nas 
comissões parlamentares de cadernos ou cartilhas setoriais em linguagem mais acessível (aos 
parlamentares e instancias de interlocução no âmbito dos comitês, posto que para as consultorias 
legislativas o problema da tradução não existe). Na mesma linha, a finalização do módulo sociedade do 
Sigplan depende da solução de problemas na base de dados e do encaminhamento da questão de 
tradução da informação. 
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4.2.2. Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais 
 
O acesso é restrito, o sistema é fechado e acessível aos usuários prioritários (Presidente, embora este 
não o acesse on line, mas receba informações estruturadas sob a forma de relatórios sucintos, e Casa 
Civil) e integrantes da rede de coleta de informações (gerentes de meta), incluindo o MP (SOF e SPI) e 
MF (STN). 
 
No PAC já se pensa em ter uma maior utilização e disponibilização das informações para outros atores 
do poder executivo, como toda a cúpula ministerial. 
 
A sociedade não acompanha de forma direta o andamento das metas presidenciais. O que ocorre é que 
as informações geradas pelo sistema são fontes para vários discursos do presidente, mas muito 
provavelmente elas só são utilizadas quando o saldo é positivo. Outro momento em que a utilização 
dessas informações para a sociedade civil foi importante foi nas eleições de 2006, em que o SMMP era 
utilizado para alimentar os debates e discursos do presidente. 
 
Esse é outro ponto que no PAC ocorreu uma evolução significativa, uma idéia é transformar o relatório 
de andamento do PAC em algo divulgável, acessível na internet, a Casa Civil pode disponibilizar, 
evidentemente com algumas informações mais de cunho gerencial. 
 
A tradução da informação não é um problema crítico. O Relatório de Situação das Metas, o Relatório 
de Encaminhamentos, e o painel de acompanhamento das metas são bem compreendidos e 
comunicados aos seus públicos destinatários. 
 
São utilizados dois relatórios e um painel. O painel é a principal forma utilizada para mostrar ao 
Presidente, já que muitas vezes esse não tem tempo de ler os relatórios, e com a visualização do painel 
das metas presidenciais ele percebe as que precisam de medidas emergenciais. E os relatórios sempre 
são encaminhados também à coordenação de governo que depois pode passar informações para o 
Presidente. 
 
4.2.3. Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Políticas Sociais 
 
Dentro do Poder Executivo, aos ministérios e demais órgãos do Executivo, as informações são 
comunicadas via publicações especializadas. Quanto ao Ministro e a Secretaria Executiva do MDS, 
estes recebem as informações das pesquisas de avaliação de forma consolidada. A Presidência da 
República também tem acesso direto ao sistema Matriz Social, utilizado para monitoramento dos 
programas sociais. 
 
O Poder Legislativo não é um usuário principal das informações. Não há esforços específicos para 
disponibilizar informações ao Parlamento. 
 
À academia, 3º Setor, agentes econômicos e organismos internacionais, as informações são 
comunicadas via publicações especializadas. Os microdados também são disponibilizados aos 
associados da ANPOCS. Ao público as informações são disponibilizadas pelos grandes meios de 
comunicação, principalmente pelo rádio. 
 
Há boa possibilidade de se atender à demandas específicas, haja vista que os principais clientes do 
sistema são os gestores das secretarias finalísticas do próprio MDS. Os gestores das secretarias 
finalísticas participam da definição da agenda pesquisas de avaliação e têm acesso aos resultados das 
pesquisas. Além disso, participam da função de monitoramento do sistema. A SAGI assume os custos 
para que a informação chegue da melhor forma ao público-alvo. 
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4.2.4. Sistema de Avaliação Externa de Programas de Governo 
 
Uma das dimensões que rege o trabalho da Seprog é a transparência. Dessa forma, todos os trabalhos 
de auditoria operacional são facilmente acessíveis à qualquer interessado e estão disponibilizados no 
site para download. 
 
Não há esforços de tradução das informações técnicas constantes dos relatórios para o público em 
geral, mas há seminários executivos que são destinados ao público leigo. 
 
Atualmente, a Assessoria de Imprensa do TCU disponibiliza notas de divulgação de todas as auditorias 
de natureza operacional, logo que apreciadas. Além disso, foram preparadas publicações, denominadas 
Sumários Executivos, contendo informações resumidas dos trabalhos realizados, as quais são 
distribuídas para órgãos públicos, organismos internacionais, bibliotecas, parlamentares, organizações 
não-governamentais e outras entidades relacionadas com os programas/ações auditados. 
 
4.3. O problema do consumo 
 
4.3.1. Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 
 
Relevância 
 
A SPI, principal usuária, usa efetivamente as informações geradas para o propósito central do sistema: 
eficiência alocativa. O processo de formulação/revisão do PPA é efetivamente pautado pelo 
monitoramento e pela avaliação. 
Dentro da lógica de gestão de programas, o sistema de M&A permite à SPI alcançar os seguintes 
resultados no nível estratégico: 
• correlacionar a contribuição dos resultados do conjunto dos programas com os objetivos e metas 

estabelecidos no âmbito de cada Ministério e no do governo como um todo; 
• elaborar uma agenda de compromissos voltada à superação de restrições e ao aproveitamento de 

oportunidades para o aperfeiçoamento das políticas e dos programas; 
• balizar a tomada de decisões estratégicas relacionadas à alocação de recursos e à criação ou 

extinção de programas e ações. 
 
Mas, no nível tático, os resultados, maiores e mais desafiadores, permanecem pendentes: 
• promover o aprendizado, ampliando o conhecimento de todos os envolvidos na gestão e execução 

dos programas;  
• identificar restrições, oportunidades e propor aperfeiçoamentos no desenho e na gestão dos 

programas (na revisão); 
• negociar, no nível estratégico, as mudanças necessárias ao aperfeiçoamento dos programas; 
• fomentar a integração das ações executadas por unidades administrativas diferentes e pactuar uma 

agenda de metas e resultados entre a gerência e os coordenadores de ação. 
• No nível operacional: 
• posicionar a execução das ações no contexto do programa como um todo e no do conjunto de 

programas; 
 
Secundariamente, outros sistemas de MA são efetivos usuários. As informações geradas sobre 
monitoramento e avaliação de programas pela SPI são insumos valorosos para os processos de 
avaliação de metas presidenciais, de políticas sociais, do controle interno e do controle externo. 
Destaque-se neste rol de usuários secundários a Presidência da República, na medida em que a 
contribuição do sistema de M&A do PPA no Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais 
impacta o processo de coordenação governamental e decisão central de governo. 
 
Em terceiro lugar estão os processos centrais de gestão orçamentária (a partir da SOF/MP) e financeira 
(a partir da STN/MF), que se beneficiam das informações de MA nas suas análises e decisões 
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concernentes à programação e execução orçamentárias e financeiras. Na administração pública federal 
brasileira os processos de gestão orçamentária e financeira são complementares. A gestão orçamentária 
compreende: a) formulação (elaboração de orçamentos, que são submetidos ao Congresso, que 
autoriza o Poder Executivo a gastar os recursos); b) programação (a definição de limites e tetos de 
gasto ao longo do ano, em função da necessidade de contingenciamentos orçamentários, ou a 
permissão para que as unidades orçamentárias gastem abaixo do autorizado pelo Congresso); c) 
execução (a liberação de cotas de recursos, conforme programados, para que as diversas unidades 
orçamentárias emitam empenhos, gastando os recursos); o controle (a verificação do grau de adesão 
entre o programado e o executado, a partir dos empenhos emitidos, liquidados e pagos). Já a gestão 
financeira constitui a gestão do caixa (programação, execução e controle), a cargo da STN no 
ministério da Fazenda. São processos complementares, mas distintos. Dessa forma, é possível que um 
órgão tenha recursos orçamentários (autorização e cota para gastar, para emitir empenho), mas não 
tenha recursos financeiros para honrar os compromissos. Dessa forma, primariamente, as informações 
sobre a execução física dos programas é valiosa para fins de calibragem dos processos de gestão 
orçamentária e financeira e para fins de sincronização entre estes. Secundariamente, as informações 
sobre resultados podem informar algo sobre a qualidade do gasto. 
 
“No nível micro, o coordenador teoricamente vamos dizer, ele pode fazer uso daquelas informações, a 
medida com que, ele registre...aí quando a informação chega ao planejamento os analistas também se 
servem dela, para os relatórios, para os relatórios de metas, para as reuniões, para avaliação e revisão 
do plano, o que for”. Os ministérios setoriais também têm acesso as informações geradas no sistema e 
podem a qualquer momento utilizar as informações para suas decisões. 
 
Mas a interação da ponta, dos ministérios a partir das unidades setoriais ainda é muito burocrática, 
ensejando em ritual de suprimento de informações e avaliação sem muita aderência ao proveito de 
aprendizado que isto poderá trazer, mesmo para os programas em si. Isto é menos verdade para as 
unidades que desenvolveram seus Infrasigs, na medida em que estas se apropriaram melhor do sistema 
consoante a lógica de seus processos decisórios/gerenciais. As principais razões para este fato são: a) 
postura dirigista da SPI na formulação, acompanhamento e avaliação dos programas; b) padronização 
de instrumentos e metodologias; c) cultura fragmentária, autonomista e procedimental das áreas 
setoriais. 
 
Em quarto lugar estão os usuários das unidades setoriais (coordenadores de ações, gerentes de 
programa e secretários-executivos), que se utilizam em menor extensão das informações de M&A de 
programas nos seus processos decisórios. 
 
Em quinto lugar, o Congresso Nacional e a sociedade civil. Em relação ao Congresso Nacional, a 
intenção que criou a obrigatoriedade do encaminhamento do Relatório Anual de Avaliação foi a de que 
as informações geradas subsidiassem a discussão parlamentar sobre a continuidade dos programas do 
PPA e a alocação de recursos orçamentários para o exercício seguinte. O que não tem se verificado na 
prática, pelo grau de importância que o Congresso tem atribuído ao Relatório de Avaliação - muito 
menor do que a que atribui ao Projeto de Lei Orçamentária Anual. 
 
Outro usuário das informações geradas pela avaliação do PPA é a sociedade (conforme será detalhado 
mais adiante). 
 
Sincronização de processos e instrumentos 
 
Do ponto de vista geral, existe sincronização. Para todos os usuários o monitoramento gera 
informações contínuas e as avaliações anuais. Esta periodicidade esta coerente com a lógica dos 
processos de planejamento e orçamento, com as possibilidades de revisão (anuais) e com a dinâmica 
do processo gerencial. Os demais sistemas de controle podem dispor de informações customizadas a 
qualquer tempo, caso haja demandas exporádicas. 
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Incentivos institucionais 
 
As principais correntes de demanda fluem pelos diferentes sistemas de MA e são atendidas mediante 
interação com o sistema de MA do PPA da seguinte forma: 
• a necessidade de dotar o núcleo do governo (Presidência) de informações essenciais para a 

governança (implementação da agenda focada de governo e exercício da coordenação macro-
governamental) é a razão de ser do Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais, que possui 
sobreposições integradoras com o SMA do PPA e depende deste para gerar informações de 
qualidade; 

• a necessidade de monitorar e avaliar o andamento e os resultados das políticas sociais, elemento 
central na plataforma de governo, constitui o cerne do Sistema de Monitoramento e Avaliação de 
Programas e Políticas Sociais do MDS, que também possui sobreposições integradoras com o 
sistema do PPA, mas este se beneficia mais das informações geradas no MSD; 

• a necessidade de o Poder Legislativo fiscalizar o Poder Executivo, objeto de mandato 
constitucional, por meio do controle externo, gera uma demanda de informações que justifica outra 
sobreposição, a com o sistema de controle externo em pelo menos duas linhas: a utilização pelos 
auditores de informações geradas pelo sistema de MA do PPA; e as informações utilizadas pelo 
sistema de M&A do PPA das avaliações de programa realizadas pelo TCU. 

 
Em suma, há incentivos para que informações sejam demandas de forma peculiar, sob a forma de 
integrações com outros sistemas, mas há baixos incentivos para demanda e utilização de informações 
por dentro do sistema, por parte das unidades setoriais, nas quais predomina uma orientação para a 
tarefa de alimentar o Sigplan sem muito benefício visível da qualidade da informação gerada - embora 
a SPI oriente para a inserção de dados de qualidade e consistentes com a gestão da ação / programa, a 
responsabilidade pela qualidade da informação inserida é do órgão, fonte primária da informação. 
Tampouco há mecanismos de punição ou sanções (por parte da SPI ou dos órgãos de controle, por 
exemplo) para eventuais problemas de qualidade detectados - a SPI se propõe a ser uma parceira dos 
órgãos setoriais e quer que a assimilação ocorra pelo processo de aprendizagem. 
 
O cidadão como possível consumidor 
 
O entendimento de que as informações produzidas no processo de monitoramento e avaliação do PPA 
favorecem a transparência das ações governamentais está presente no discurso oficial, na descrição do 
processo e é consenso entre os entrevistados. Apesar do aumento na disponibilização de informações 
governamentais, o acesso a elas pela sociedade ainda é dificultado seja pela linguagem técnica dos 
relatórios, seja porque a participação cidadã é um exercício que ainda está se implantando no Brasil. 
 
Os mecanismos de participação da sociedade nos processos decisórios sobre gastos públicos e 
direcionamento das políticas, e na avaliação das ações governamentais - propostos para atingir os 
diferentes setores e em níveis local e regional - estão se estruturando com mais força a partir da eleição 
do último governo. A política de participação da sociedade vem se concretizando na forma de 
estruturação de conselhos setoriais, comissões tripartite (setor público, setor privado e sociedade), 
fóruns e conferências públicas, organizadas a partir do nível local, consulta pública, além da 
disseminação de ouvidorias, presentes em boa parte dos órgãos públicos 
 
O módulo de informações do Sigplan para a sociedade ainda não está disponível, mas algumas 
informações sobre o PPA podem ser acessadas no portal do Ministério do Planejamento 
(www.planejamento.gov.br) e nos endereços eletrônicos especialmente criados para os conteúdos dos 
programas. No endereço http://www.abrasil.gov.br, estão disponíveis informações individualizadas 
sobre os objetivos, as ações e os resultados dos programas do PPA 2000-2003 - Plano Avança Brasil. 
Apesar da lapela que indica acesso às principais avaliações dos programas, não há conteúdo 
disponível. No endereço http://www.planobrasil.gov.br, há informações sobre o atual Plano Plurianual 
e a relação de programas, e informações individualizadas sobre os programas. Neste endereço já pode 
ser acessado o conteúdo dos capítulos do Relatório Anual de Avaliação do PPA, que trata da avaliação 
do comportamento das variáveis macroeconômicas e as razões para as discrepâncias verificadas entre 

 

105



 

os valores previstos e os realizados, e as justificativas da não-inclusão de projetos. São apresentados 
ainda, em forma de anexos, os demonstrativos, para cada ação do Plano, dos valores previstos e suas 
modificações; as dotações constantes na lei orçamentária em vigor e as previstas na proposta 
orçamentária para o próximo exercício, e as estimativas de metas físicas e valores financeiros para os 
três exercícios subseqüentes. 
 
Apesar da disponibilidade de dados e informações, a linguagem tecnocrática constitui uma barreira de 
acesso. Espera-se que o módulo de comunicação com a sociedade civil possa expressar os conteúdos 
dos programas com maior simplicidade e de uma forma mais amigável ao cidadão comum. 
 
Parlamento como possível consumidor 
 
Existe a obrigatoriedade assegurada de envio ao Congresso Nacional até o dia 15 de setembro do 
Relatório de Avaliação Anual do PPA. O Congresso também possui acesso total ao Sigplan. 
 
Os congressistas conhecem esses mecanismos, mas não fazem uso, a alocação no congresso ainda se 
pauta por uma lógica personalista e fragmentária em torno de interesses regionais. 
 
Executivo como consumidor 
 
Conforme abordado anteriormente, a relação com o Poder Executivo é múltipla: a) sistema federal de 
planejamento, a partir da SPI; b) processo decisório central de governo, a partir da Presidência da 
Republica; c) gestão de políticas sociais, a partir do MDS; e d) gestão de políticas públicas em geral, a 
partir dos ministérios/unidades setoriais. 
 
O sistema é uma ferramenta indireta da Presidência e do MDS; e uma ferramenta direta do MP e dos 
diversos ministérios setoriais. 
 
Mesmo no caso da Presidência, o envolvimento do Presidente é secundário; o sistema serve 
essencialmente ao exercício da coordenação macro governamental delegada à Ministra Chefe da Casa 
Civil, a partir de uma lista de iniciativas prioritárias validadas pelo Presidente (veja item 
correspondente ao SMMP). O exercício direto da liderança presidencial está restrito a casos pontuais 
de resolução de crises e conflitos que utilizam informações do SMMP, mas não se pautam 
rotineiramente por um processo de gestão macro governamental para resultados tendo os sistemas 
(SMMP e SMA-PPA) como base. Mesmo a coordenação delegada exercida pela ministra chefe da casa 
civil utiliza informações e rituais de acompanhamento no âmbito do SMMP, mas pauta-se por um 
estilo próprio de coordenação. 
 
Estes fatores (estilos de liderança e modelo de coordenação governamental) constituem um 
desincentivo à adesão dos ministros e unidades setoriais às lógicas dos sistemas. 
 
Unidade de orçamento como consumidora 
 
O SMA-PPA produz e entrega informações valiosas à SOF, mas a apropriação destas no processo de 
gestão orçamentária se dá segundo a lógica orçamentária (linearidade, incrementalismo, 
processualismo) e mediante um modelo “caixa preta” (no qual as entradas e saídas são conhecidas, 
mas os processos são opacos). 
 
4.3.2. Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais 
 
Relevância 
 
A Ministra Chefe da Casa Civil e, secundariamente, o Presidente da República, utilizam as 
informações para atuar junto aos ministérios e dar suporte para que as metas sejam alcançadas. Os 
outros usuários não tomam decisões baseado nas avaliações dos monitores do SMMP. 
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Sincronização de processos e instrumentos 
 
As metas presidenciais estão quase que em sua totalidade no planejamento estratégico do governo, 
porém, há essa sobreposição de esforços pela priorização de metas pelo governo, decorrente 
principalmente, do papel da Casa Civil no exercício da coordenação central de governo. 
 
O planejamento estratégico do governo brasileiro é feito de 4 em 4 anos e o SMMP é focado nas 
prioridades do governo, que são maleáveis. Não há como estabelecer uma sincronização face à rigidez 
do planejamento. 
 
Incentivos institucionais 
 
Além dos aspectos formais que regem as relações entre Casa Civil e unidades setoriais, há também um 
caráter de cobrança direta da Ministra da Casa Civil em relação às metas pactuadas em conjunto entre 
os atores envolvidos. No PAC, a pressão da Casa Civil sobre os ministros pela geração de resultados e 
pelo envio de informações está mais forte e os atores envolvidos mais expostos na cobrança pelo 
desentrave das ações. 
 
O cidadão como possível consumidor 
 
Não poderia haver uma demanda explicita por parte da sociedade civil porque SMMP não era de 
conhecimento da sociedade. Mas o PAC está na mídia, embora seja cedo para predizer a extensão na 
qual a população se interessará em saber do andamento das medidas do PAC. Em todo caso, isto está 
sendo pensando pela CC. 
 
Executivo como consumidor 
 
É uma ferramenta direta da Presidência. O caráter político é muito forte, pois as metas presidenciais 
retratam o que é a prioridade do governo, a “cara” do governo. E para que o governo consiga realizar 
as suas promessas é clara a intervenção da Ministra da CC e do Presidente para remover as barreiras 
que atrapalham o alcance das metas. 
 
O sistema foi criado no inicio de 2004, e já no meio do ano de 2005 ele foi perdendo em importância 
pela crise que o Governo passou. Atualmente, o sistema está em transição rumo ao PAC. Acredita-se 
que para a atual formatação do PAC, o SMMP foi muito importante para aprendizagem. A 
aprendizagem do SMMP e a importância de trazer esse sistema para mais perto do centro do governo, 
fora do âmbito do MP (considerado apto a operar o SMA-PPA, mas rígido demais para adequá-lo a 
outras demandas mais específicas), foram com certezas os maiores ganhos que o PAC tem para que 
funcione adequadamente. 
 
Apenas a Ministra Chefe da Casa Civil está diretamente ligada ao SMMP, os outros Ministros não 
apóiam o sistema. O apoio dos ministérios se dá através dos Gerentes da Metas que estão espalhados 
pela esplanada. No PAC vai haver uma abordagem mais unificada do monitoramento, já que a 
discussão dos resultados do programa se dará em reunião ministerial, além de salas de situação 
semanais nas quais participam os ministros ou secretários executivos, mantendo uma informação mais 
unificada entre toda a esplanada. 
 
4.3.3. Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Políticas Sociais 
 
Relevância 
 
Desde o início do MDS houve a preocupação do Ministro do MDS com a disponibilidade de 
informações que pudessem auxiliar na gestão dos programas sociais, razão a qual, inclusive, foi a 
causa da criação da SAGI. Esses dois agentes utilizam as informações obtidas pelo sistema de M&A 
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para ter uma visão geral do andamento dos programas sociais do MDS, inclusive quanto à necessidade 
de recursos dos programas e outros. 
 
Os gestores das secretarias finalísticas apresentavam, de início, resistência à avaliação e a confundiam 
com fiscalização. Depois, passaram, em diferentes níveis, a utilizar as informações disponibilizadas 
pelo sistema no processo decisório com o objetivo de aprimorar os programas do MDS. 
 
Sincronização de processos e instrumentos 
 
A avaliação ocorre por meio de pesquisas específicas e os seus resultados são entregues durante todo o 
ano, conforme consta na agenda de pesquisas do MDS, definida por um comitê que conta com a 
participação das secretarias finalísticas. Já as informações do monitoramento são atualizadas em 
diferentes momentos conforme a natureza de cada indicador. No entanto, há a elaboração periódica de 
relatórios de monitoramento com todos os indicadores. Até 2006, os relatórios eram anuais, mas, sua 
periodicidade foi redefinida e passarão a ser semestrais. 
 
Incentivos institucionais 
 
O incentivo que se tem notícia é a possibilidade de se obter as informações que se fazem necessárias 
para melhor gerenciar os programas e obter melhores resultados, já que os gestores das secretarias 
finalísticas podem solicitar que determinada pesquisa seja realizada para atender as suas necessidades 
de informação. Este é um incentivo principalmente ao se considerar que o ministro, a Secretaria 
Executiva e a Presidência têm acesso ao status dos indicadores e às pesquisas de avaliação realizadas 
de cada programa. 
 
O cidadão como possível consumidor 
 
Esta demanda se manifesta por meio da academia e sociedade civil organizada vinculada à área social. 
Para atender a necessidade de informação desses públicos, o MDS disponibiliza publicações 
especializadas focadas no monitoramento e avaliação dos programas sociais. Os microdados obtidos 
pelo sistema de M&A também são disponibilizados à ANPOCS e seus associados (Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais). 
 
A SAGI vê o cidadão como o grande beneficiário dos programas sociais e vê a prática da transparência 
e da governança como uma de suas principais funções. Desta forma, a sociedade em geral também é 
um dos seus públicos-alvo, a qual atinge por meio da mídia, principalmente, do rádio. Também 
enxerga como um incentivo importante à melhoria dos programas, a disponibilização das informações 
à sociedade. No entanto, condena e busca evitar que essas informações sejam utilizadas como 
instrumento político ou gerador de conflitos, o que lhe tiraria a credibilidade junto aos seus públicos 
especializados. 
 
Parlamento como possível consumidor 
 
Não há um grande interesse ou esforço para que a informação chegue ao parlamento, o qual não é visto 
como um dos principais usuários das informações geradas. 
 
Executivo como consumidor 
 
A Presidência tem acesso direto ao sistema de M&A do MDS para o seu Sistema de Monitoramento de 
Metas Presidenciais. O CGU e o Ministério do Planejamento também são usuários das informações 
geradas pelo MDS, na medida em que atestam a qualidade das informações geradas. A CGU utiliza as 
informações para o seu controle interno do Executivo e o Planejamento utiliza as informações do 
sistema para o acompanhamento do PPA. Há uma iniciativa para que as informações sejam utilizadas 
também como insumos para a elaboração do PPA. 
 
Este é um sistema setorial e existe pouca interferência de outros ministros no seu funcionamento. 
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O ministro do MDS utiliza as informações para ter uma visão geral dos programas do ministério e o 
presidente utiliza as informações para ter conhecimento sobre o status das ações sociais no governo. 
 
4.3.4. Sistema de Avaliação Externa de Programas de Governo 
 
Relevância 
 
O principal usuário é a unidade implementadora do programa, que reconhece um caráter crescente de 
cooperação por parte do órgão de controle, embora haja, na realidade, por parte dos órgãos de controle, 
um duplo caráter: punir e apoiar o acerto. 
 
Como já foi abordado anteriormente, o Congresso Nacional não utiliza as informações do relatório de 
auditoria para realizar a alocação orçamentária. A informação gerada é utilizada efetivamente pela 
sociedade, por organizações do terceiro setor, pelo gestor do programa e por órgãos de pesquisa 
(IPEA, academia). O ministério do Planejamento também utiliza para monitorar os resultados do PPA.  
 
Um dos muitos desafios do controle é o de acompanhar as inovações propostas para a reforma do 
Estado, no sentido de elevar os níveis de transparência, torná-lo mais permeável à participação e ao 
controle dos cidadãos e mais eficaz e ágil no atendimento das demandas da sociedade. Deve-se operar 
no sentido de que a sociedade conheça e reconheça a qualidade do trabalho das instituições de 
controle. 
 
Sincronização de processos e instrumentos 
 
Às vezes, o resultado da auditoria coincide com o processo de mudança de gestão do Executivo. Dessa 
forma, as propostas não são implementadas, pois ocorre do programa deixar de ser prioridade ou dele 
ser alterado, tornando as propostas inaplicáveis. Por outro lado, também ocorrem situações nas quais 
os novos gestores de apóiam nas avaliações para implementarem transformações. 
 
Incentivos institucionais 
 
O principal incentivo institucional à incorporação dos resultados das avaliações nos processos 
decisórios e nas ações dos implementadores de programas governamentais é o peso institucional do 
TCU, uma vez que as recomendações exaradas não possuem caráter mandatório. Daí, a necessidade de 
se pactuar um plano de ação com cronograma de implementação. 
 
O cidadão como possível consumidor 
 
A Sociedade Civil realiza denúncias e demanda fiscalizações por meio do serviço de Ouvidoria. Os 
sumários executivos dos relatórios de auditoria são amplamente divulgados para atores qualificados na 
sociedade civil. 
 
Parlamento como possível consumidor 
 
Todos os trabalhos de avaliação de programas de governo são enviados ao Congresso Nacional. A 
transparência e divulgação dos trabalhos do tribunal são amplamente conhecidos pela administração 
pública. Existe interesse por parte do TCU de que os relatórios sejam utilizados para o processo de 
tomada de decisão, desde que haja discussão (principalmente nas comissões temáticas das duas casas) 
sobre o relatório e não uma simples avaliação pontual. Os congressistas, todavia, não perceberam a 
importância do trabalho de auditoria para o processo decisório. 
 
Executivo como consumidor 
 
O poder Executivo utiliza para monitoramento dos programas do PPA. 
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Unidade de orçamento como consumidor 
 
A Comissão de Orçamento do Congresso não utiliza as informações do Relatório de Auditoria para 
alocar recursos. O Congresso toma essa decisão baseado em avaliações pontuais, não no trabalho 
desenvolvido pela SEPROG. 
 
4.4. O problema do impacto 
 
4.4.1. Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 
 
Há evidencias de que o sistema cumpre bem sua função de possibilitar a melhoria do processo de 
planejamento (a dimensão mais programática e de médio prazo, a partir do PPA), proporcionando 
ajustes finos nos programas (ex ante ex post) e na forma como são implementados. Os incentivos 
recaem na SPI como principal agente de formulação e acompanhamento do planejamento 
governamental. Em síntese, o sistema de M&A do PPA gerou um melhor PPA. 
 
Os incentivos e mecanismos institucionais e a apropriação por parte dos gerentes ainda são muito 
baixos. Ministérios de maior porte e complexidade (Saúde, Educação, Defesa, Fazenda, MP etc.) com 
quadros mais estáveis (carreiras) e gerentes mais maduros tendem a gerar uma melhor utilização do 
sistema, o que não significa que o sistema tenha sido integralmente comprado - exceto quando se trata 
dos Infrasigs. Há casos de incorporações de informações do sistema que geraram redirecionamentos, 
mas são episódios isolados. O caráter ritualístico de alimentação do sistema, como um ato passivo por 
parte das unidades setoriais, ainda é muito forte e predominante. 
 
Fundamentalmente, as organizações não se apropriaram dos benefícios do monitoramento e da 
avaliação porque não se vêem nos programas, considerando-os um enclave no seu modelo gerencial 
(numa ótica procedimental ou numa ótica fragmentária de agendas próprias). 
 
O incentivo que se tem notícia é a possibilidade de se obter as informações que se fazem necessárias 
para melhor gerenciar os programas e obter melhores resultados, já que os gestores das secretarias 
finalísticas podem solicitar que determinada pesquisa seja realizada para atender as suas necessidades 
de informação. Este é um incentivo principalmente ao se considerar que o ministro, a Secretaria 
Executiva e a Presidência têm acesso ao status dos indicadores e às pesquisas de avaliação realizadas 
de cada programa. 
 
Em linha com o êxito de apoiar a função de planejamento, o sistema de MA do PPA também apóia de 
forma significativa o processo de alocação orçamentária e controle; as informações geradas pelo 
sistema contribuem para melhorar a alocação de recursos (orçamentários e financeiros) e os processos 
de controle interno e externo. 
 
Há muitas oportunidades para se superar os obstáculos, principalmente aqueles relacionados à baixa 
aderência/apropriação das unidades setoriais. 
 
M&A são elementos essenciais de um modelo de gestão voltado para resultados. Tal modelo 
compreende um arranjo muito mais complexo de instrumentos e instâncias envolvidas na definição, 
alcance e M&A de resultados, mediante incentivos reais. Tal modelo deverá, como requisito essencial 
de sucesso, concatenar bem perspectivas macro (do planejamento governamental) com perspectivas 
micro (das organizações), mantendo-as alinhadas. 
 
Um primeiro desafio é aperfeiçoar o modelo de planejamento para que se torne menos dirigista no 
sentido top-down e busque um melhor alinhamento a partir da base (mesmo que a direção do 
alinhamento seja top-down). Trata-se de uma mudança de postura de incutir na base o pensamento 
estratégico do órgão central de planejamento para fazer a base pensar e agir estrategicamente de forma 
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alinhada com a direção central de governo. O M&A é muito mais parte deste processo mais amplo do 
que seu fator dinamizador. 
 
A implementação de um modelo com estas características, além de representar uma reformulação do 
modelo de planejamento governamental (de menos elementos de uma concepção hierárquica para mais 
elementos de uma concepção em rede, que, embora existam, são de difícil implementação) implicará 
na necessária articulação com outros campos de política de gestão: Secretaria de Gestão com os 
mecanismos de avaliação e desempenho institucional e Secretaria de RH com a questão dos incentivos 
aos servidores.  
 
Aprofundar as integrações com orçamento e finanças é preciso. As áreas de orçamento (SOF) e 
finanças (STN) são comunidades epistêmicas muito fortes, com visões muito próprias e sedimentadas 
sobre os problemas e soluções. Estas áreas realizam uma apropriação peculiar das informações de 
M&A, mas permanece a necessidade de se ampliar esta apropriação no sentido de se criar uma visão 
de custo-benefício, de valor público ou qualidade do gasto. Proporcionar isto depende da capacidade 
de integração das lideranças dos dois ministérios (Planejamento e Fazenda) e da ampliação de canais 
de interlocução técnica. 
 
Há dois grandes caminhos de envolvimento com o congresso: técnico e outro por fora, por intermédio 
da sociedade civil. O caminho técnico implica em estender às instancias técnicas do congresso 
(Comissão Mista de Orçamentos e Planos) o dialogo técnico sugerido acima. O caminho da 
interlocução política com instâncias da sociedade civil organizada, de fora para dentro, é mais profícuo 
(tendo em conta as restrições estruturais da cultura política), principalmente via comissões 
parlamentares e seus grupos representativos. 
 
No que tange ao envolvimento com a sociedade civil, além de grupos focados, em torno das comissões 
parlamentares, é possível que se identifique outros grupos difusos (lideranças setoriais) e se constitua 
uma rede de do valor público (dos impostos pagos). Esta rede e os resultados que devem ser mostrados 
(implicando num portal altamente amigável a diferentes públicos) deveriam ser objeto de uma 
campanha pública e um programa de educação cívica em torno do valor público do que os 
contribuintes pagam (a exemplo do programa de educação fiscal da Receita Federal). 
 
4.4.2. Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais 
 
Há um impacto visível na coordenação de governo, embora esta dependa de outros instrumentos e 
fatores (informações de natureza estratégica, de inteligência e do estilo gerencial da Ministra da Casa 
Civil). 
 
A aprendizagem ocorre na avaliação dos monitores SAM, e o feedback que esses geram para o 
gerentes. São nessas ações do Presidente e da Ministra da CC, que tem um pouco de caráter de 
cobrança, que se gera aprendizado do gerenciamento de cada meta. E com certeza o maior aprendizado 
foi a própria experiência do SMMP, que teve lições fundamentais para a formatação do que atualmente 
é o sistema de monitoramento do PAC. 
 
A nova fase do PAC constitui uma grande oportunidade para aprimoramentos. Foi instituído, em 22 de 
janeiro de 2007 pelo decreto de Nº 6.025, o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. Este é 
constituído de medidas de estímulo ao investimento privado, ampliação dos investimentos públicos em 
infra-estrutura e voltadas à melhoria da qualidade do gasto público e ao controle da expansão dos 
gastos correntes no âmbito da Administração Pública Federal. 
 
O PAC terá projetos de infra-estrutura em três eixos: Infra-estrutura logística, Infra-estrutura 
Energética e Infra-estrutura Social e Urbana. Para a seleção do que será feito, os projetos vão ser 
submetidos a 4 critérios de seleção: projetos com forte potencial para gerar retorno econômico e social, 
sinergia entre os projetos, recuperação de infra-estrutura existente e conclusão de projetos em 
andamento. 
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Para Gerir e Monitorar as medidas do PAC, foi criado o Comitê Gestor do Programa de Aceleração do 
Crescimento - CGPAC. O CGPAC será integrado pelos titulares dos seguintes órgãos: Casa Civil, 
Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Também foi instituído o 
Grupo Executivo do Programa de Aceleração do Crescimento - GEPAC, vinculado ao CGPAC, com o 
objetivo de consolidar as ações, estabelecer metas e acompanhar os resultados de implementação e 
execução do PAC junto aos Ministérios Setoriais, integrado pelos seguintes órgãos: Subchefia de 
Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Secretária do Orçamento Federal do MP, Secretária de 
Planejamento e Investimentos Estratégicos do MP, Secretaria do Tesouro Nacional do MF, e Secretaria 
de Política Econômica do MF. 
 
À Subchefia de Articulação e Monitoramento cabem as atividades de Secretaria-Executiva do GEPAC. 
E para o funcionamento tanto do GEPAC quanto do CGPAC, será utilizado o apoio institucional e 
técnico-administrativo da Casa Civil da Presidência da República. 
 
4.4.3. Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Políticas Sociais 
 
Há dois níveis de impactos do sistema de M&A do MDS: sobre a gestão interna do Ministério e sobre 
a gestão de políticas sociais em geral. No que concerne à gestão interna, a existência de dados 
objetivos sobre o andamento e resultados dos programas proporcionou uma melhoria na gestão destes 
programas, em especial no sentido de uma maior eficácia e eficiência. 
 
No que se refere às políticas sociais em geral, ainda é cedo para se afirmar que os resultados das 
avaliações promoveram maior racionalidade às escolhas em questão, mas é inequívoco que o caminho 
é a institucionalização do sistema dentro do MDS de modo a torná-lo um elemento indissociável de 
qualquer política social de qualquer governo e replicar periodicamente certas pesquisas realizadas para 
mensurar determinados indicadores ao longo do tempo. 
 
4.4.4. Sistema de Avaliação Externa de Programas de Governo 
 
O intuito das avaliações de programa é justamente a melhoria dos programas de governo. O trabalho 
da SEPROG baseia-se no processo de aprendizagem, no aprimoramento contínuo. Para tanto, a 
SEPROG divulga amplamente os resultados das auditorias e promove o monitoramento da 
implementação das propostas. Há interesse, em nome da transparência das ações governamentais, de 
que os relatórios de auditoria alcancem o maior número de pessoas e entidades possível, o que 
evidencia a necessidade de uma sistemática de divulgação dos trabalhos realizados.  
 
Existe uma questão que minimiza o impacto das avaliações de programa: o fato da Comissão de 
Orçamento do Congresso tomar decisões com base em avaliações pontuais. De acordo com a dinâmica 
do processo decisório atual, é muito arriscado o Tribunal definir se devem ser alocados mais ou menos 
recursos para este ou aquele programa, pois o principal prejudicado será o beneficiário. Atualmente, 
existe uma discussão sobre as oportunidades de utilização dos relatórios para gerar induções no 
processo de alocação de recursos. O grande interesse da SEPROG é que os relatórios sejam discutidos 
nas comissões temáticas. A Assessoria Legislativa considera esse trabalho muito importante, mas criar 
essa oportunidade ainda tem sido muito difícil porque os parlamentares não demonstram interesse 
nisso. 

 

112



 

V. RESUMO E DESAFIOS 
 
5.1. Antecedentes e panorâmica global do sistema 

 
Sistema de 

Monitoramento e 
Avaliação do PPA 

Sistema de 
Monitoramento de 

Metas Presidenciais 

Sistema de 
Monitoramento e 

Avaliação de 
Programas e 

Políticas Sociais 

Sistema de 
Avaliação Externa 
de Programas de 

Governo 

Antecedentes 
A redemocratização, 
a estabilidade 
macroeconômica e a 
incorporação de 
princípios da Nova 
Gestão Pública 
tornaram possível o 
advento de um 
modelo de 
planejamento 
governamental, o 
Plano Plurianual 
(PPA) baseado em 
programas. 

O Sistema de 
Monitoramento e 
Avaliação do PPA 
faz parte da gestão 
deste modelo e tem 
como objetivo 
primordial fazer com 
que o planejamento 
governamental 
(PPA) possa 
promover: alocação 
eficiente de recursos 
(para o Ministério do 
Planejamento, 
Orçamento e 
Gestão); gestão para 
resultados (para os 
diversos ministérios 
implementadores); e 
transparência (para o 
Congresso e 
sociedade civil). 

O advento do 
Governo Lula 
promoveu uma 
considerável 
redefinição de 
políticas e quadros 
dirigentes. O 
primeiro ano de 
governo foi marcado 
por grandes 
dificuldades na 
coordenação 
governamental, de 
modo a proporcionar 
foco, alinhamento e 
solução de 
problemas de 
implementação a 
partir da cúpula de 
Governo. 

O Sistema de 
Monitoramento de 
Metas Presidenciais 
tem por objetivo 
facilitar a 
coordenação 
governamental 
(exercida pela 
Ministra-Chefe da 
Casa Civil em nome 
do Presidente), focá-
la em torno de uma 
agenda prioritária e 
promover sua efetiva 
implementação. 

A agenda social 
(inclusão e combate 
à fome) constitui o 
cerne do programa 
do Governo Lula. Já 
no primeiro ano, 
houve unificação de 
programas e 
estruturas para 
intensificação de 
uma política baseada 
em programas de 
transferência de 
renda (com 
condicionalidades) à 
famílias. 

O Sistema de 
Monitoramento e 
Avaliação de 
Programas e 
Políticas Sociais tem 
um duplo propósito: 
promover o 
monitoramento dos 
programas sociais e 
avaliar as escolhas 
de política social, a 
partir dos impactos 
de tais programas na 
realidade social. 

As atividades de 
controle externo no 
Brasil são 
responsabilidade do 
Tribunal de Contas 
da União (TCU). No 
bojo do 
fortalecimento de 
seu papel como 
guardião da 
legalidade e da 
efetividade na 
aplicação de 
recursos públicos, 
esta instituição tem 
investido nos 
últimos anos na 
implementação do 
conceito de auditoria 
de desempenho, não 
apenas para servir de 
suporte às suas 
atividades 
fiscalizadoras; mas 
como um suporte em 
termos de 
aprendizado aos 
diversos órgãos 
públicos. 

O Sistema de 
Avaliação Externa 
de Programas de 
Governo tem como 
objetivo 
proporcionar o 
aprendizado dos 
gestores públicos no 
uso de recursos 
públicos em 
benefício dos 
cidadãos. 

Descrição geral 
dos sistemas O órgão responsável 

pelo sistema é a 
Secretaria de 
Planejamento e 
Investimentos 
Estratégicos do 
Ministério do 
Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 

O órgão responsável 
pelo sistema é a 
Subchefia de 
Articulação e 
Monitoramento da 
Casa Civil da 
Presidência da 
República. 

Os componentes 

O órgão responsável 
pelo sistema é a 
Secretaria de 
Avaliação e Gestão 
da Informação 
(SAGI) do 
Ministério do 
Desenvolvimento 
Social. 

O órgão responsável 
pelo sistema é a 
Secretaria de 
Fiscalização e 
Avaliação de 
Programas de 
Governo, ligada à 
Secretaria Geral de 
Controle Externo do 
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O sistema compõe-
se da Comissão de 
Monitoramento e 
Avaliação do PPA 
(CMA) e de 
Unidades de 
Monitoramento e 
Avaliação (UMAs) 
em cada órgão 
setorial 
(ministérios). 

O sistema avalia 
anualmente: 368 
programas do PPA 
(seu foco, 
desdobrado no 
programa, no 
conjunto de 
programas do 
ministério e na 
carteira global de 
programas); 
programas 
selecionados (ex 
ante e ex post); 
iniciativa setorial; 
iniciativa não 
governamental; e 
Pactos de 
Concertação. 

O sistema monitora 
mensalmente os 
cerca de 370 
programas do PPA. 

As avaliações são 
auto-avaliações 
segundo roteiro 
próprio. 

básicos do SMMP 
são os gerentes das 
metas (Ministérios 
setoriais), Monitores 
SAM (Casa Civil), e 
Monitores parceiros 
(SPI/MP, Subchefia 
de Assuntos 
Parlamentares -
SUPAR e Subchefia 
de 
Acompanhamento 
da Ação 
Governamental-
SAG, as duas 
ultimas na Casa 
Civil). 

O sistema monitora 
mensalmente cerca 
de 80 Metas 
Presidenciais e a 
remoção de 
obstáculos para o 
seu alcance. 

O sistema é 
composto pelo 
Módulo de 
Monitoramento e 
pelo Módulo de 
Avaliação. 

O sistema monitora 
em bases anuais a 
execução físico-
financeira dos 21 
programas sociais 
das secretarias 
finalísticas do MDS 
e avalia, por meio de 
pesquisas externas, 
os resultados dos 
programas. 

As avaliações são 
independentes e 
possuem 
metodologias sob 
medida para cada 
caso. Há 29 estudos 
realizados. 

TCU. 

O sistema avalia 
anualmente uma 
carteira de cerca de 
30 programas de 
governo (seis, doze e 
vinte e quatro meses 
após a apreciação do 
relatório de 
auditoria), 
compreendidos em 
sentido amplo, 
podendo abarcar um 
amplo conjunto de 
atividades ou ações 
dotadas de 
propósitos explícitos 
aos quais são 
assignados recursos 
em qualquer área de 
governo. 

O sistema possui 
uma metodologia 
própria de 
avaliações rápidas 
de um conjunto 
focado (cerca de 30 
por ano) de 
programas, 
proporcionando uma 
análise abrangente 
da concepção à 
ponta 
implementadora 
(atingindo usuários e 
partes locais 
envolvidas). 

Linha 
cronológica 1995. O PPA 1996-

1999 institui a 
classificação 
funcional 
programática móvel 
(baseado em 
programas) 

1996. Um carteira 
seleta de programas 
recebe um 
tratamento de 
gerenciamento 
intensivo de projetos 
(Brasil em Ação) 

1998. O PPA 2000-
2003 incorpora o 
conceito de 
programa e expande 
o modelo de gestão a 
todos os programas, 

2003. Posse do 
Presidente Lula e 
percepção dos 
primeiros problemas 
de coordenação 
governamental. 

2004. definição de 
metas presidenciais, 
em conjunto com 
ministérios e 
instancias de 
interlocução. 

2005. O sistema já 
esta implementado a 
parti do SIGOB. 

2006. O sistema 
volta-se à geração de 
informações para 
alimentar a 

2003. Integração dos 
programas sociais no 
MDS. Constituição 
da SAGI (seleção de 
pessoas e 
aprendizagem sobre 
processos 
administrativos e 
políticos). 

2004. Realização 
intensa de pesquisas 
de avaliação e 
publicação do Marco 
Legal - Portaria 269. 

2005-2007. 
Internalização de 
conhecimentos 
obtidos nas 
pesquisas e 
consolidação do 

1988. A constituição 
Federal estabelece 
que o controle 
externo, a cargo do 
Congresso Nacional, 
será exercido com o 
auxílio do Tribunal 
de Contas da União. 

1992. Promulgação 
da Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas 
da União que dispõe 
sobre auditorias de 
desempenho. 

2000. Criação da 
SEPROG. 
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muito baseado na 
atuação de seus 
gerentes. Contudo 
foi criado um grupo 
de programas 
estratégicos sujeitos 
a gerenciamento 
intensivo, Instituição 
do Sigplan. 

2003. A formulação 
do PPA 2004-2007 
incorpora elementos 
de interlocução e 
sistematiza o sistema 
de monitoramento e 
avaliação. 

campanha à 
reeleição. 

2007. O sistema se 
converte no sistema 
de acompanhamento 
do Programa de 
Aceleração do 
Crescimento - PAC 
(que passa a ser a 
agenda focada de 
governo). 

sistema de M&A. 

Normativa Diversas Leis e 
Decretos que 
instituem e 
regulamentam os 
PPA, em particular 
a Lei nº 10.933, de 
11 de agosto de 
2004, que instituiu 
o Plano Plurianual 
para o período 
2004/2007, 
estabeleceu que o 
Poder Executivo 
instituirá Sistemas 
de Avaliação do 
Plano, sob a 
coordenação do 
Órgão Central do 
Sistema de 
Planejamento e 
Orçamento 
Federal. 

O Decreto nº 
5.135 de 
07/07/2004, que 
cria a Subchefia de 
Articulação e 
Monitoramento, e 
estabelece que a 
esta compete 
promover o 
monitoramento 
dos objetivos e 
metas prioritárias 
definidos pelo 
Presidente da 
República; e 
coordenar, 
monitorar e avaliar 
os resultados dos 
programas e 
projetos 
considerados 
prioritários pelo 
Presidente da 
República. 

O Sistema de 
M&A foi 
regulamentado 
pela Portaria 329 
do MDS, em 11 de 
Outubro de 2006. 

Regimento Interno 
do TCU, que 
dispõe sobre as 
atribuições da 
SEPROG: realizar 
avaliação de 
programas, 
pesquisas e 
desenvolver 
métodos, técnicas 
e padrões para 
trabalhos de 
fiscalização e de 
avaliação de 
programas de 
governo, 
juntamente com a 
Secretaria Adjunta 
de Fiscalização. 

 

Financiamento 
e 
sustentabilidade 

Orçamento da 
União em rubricas 
específicas. 

Orçamento da 
União, em rubricas 
gerais da Casa 
Civil. 

Orçamento da 
União em rubricas 
específicas e 
recursos de 
organismos 
internacionais. 

Orçamento da 
União em rubricas 
gerais do TCU. 
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5.2. Orientação funcional dos sistemas e natureza de suas ferramentas 
 Sistema de 

Monitoramento e 
Avaliação do PPA 

Sistema de 
Monitoramento de 

Metas 
Presidenciais 

Sistema de 
Monitoramento e 

Avaliação de 
Programas e 

Políticas Sociais 

Sistema de 
Avaliação Externa 
de Programas de 

Governo 

Funções 
predominantes 

Alocação de recursos 
Planejamento 
Governamental 
Planejamento de 
Políticas 
Governança 
Aprendizagem 

Coordenação 
Aprendizagem 
Planejamento de 
Políticas 
Alocação de 
recursos 
Planejamento 
Governamental 
Governança 

Planejamento de 
Políticas 
Aprendizagem 
Alocação de 
recursos 
Governança 
Planejamento 
Governamental 

Aprendizagem 
Governança 
Planejamento de 
Políticas 
Planejamento 
Governamental 
Alocação de 
recursos 

Instrumentos de 
monitoramento e 
avaliação 

O instrumento chave 
da avaliação é o roteiro 
a ser preenchido pelo 
gerente de programa, 
relacionado à avaliação 
do programa, e o 
roteiro referente à 
avaliação setorial, 
realizada pelos órgãos 
setoriais. Esses roteiros 
são acessados e 
preenchidos através do 
Sigplan e sua 
periodicidade é anual, 
a avaliação possui três 
etapas: avaliação dos 
programas, avaliação 
setorial e avaliação do 
PPA. 

O instrumento chave 
do monitoramento é o 
Sigplan, um sistema 
informatizado através 
do qual o Ministério do 
Planejamento, 
Orçamento e Gestão 
desempenha suas 
funções de gestão do 
PPA. 

O instrumento 
chave do 
monitoramento é o 
SIGOV, 
plataforma onde o 
SMP está inserido, 
onde acontece a 
inserção de dados. 

O instrumento-chave 
de avaliação é a 
pesquisa. 
Predominam 
pesquisas ex-post, 
principalmente, de 
impacto. No entanto, 
há outras pesquisas 
tais como pesquisas 
de opinião; 
demanda; perfil e 
definição de público-
alvo; e, cobertura e 
caracterização dos 
serviços oferecidos. 

Os instrumentos-
chave de 
monitoramento são 
dois sistemas 
desenvolvidos no 
próprio MDS: a 
Matriz de 
Informações Sociais 
(MI Social) e o 
Dicionário de 
Variáveis e 
Indicadores de 
Programas (DICI-
VIP). 

Os instrumentos de 
fiscalização 
utilizados pelo TCU 
são as auditorias, os 
levantamentos, os 
acompanhamentos e 
os monitoramentos 
(dos processos de 
avaliação e das 
recomendações 
advindas da 
avaliação). 

Capacidade dos 
sistemas para 
consolidar e/ou 
diversificar os 
instrumentos de 
M/E 

Nível satisfatório de 
consolidação de 
instrumentos e 
funções, embora isto 
não signifique 
capacidade de 
diversificação. Há uma 
capacidade treinada 
(no centro e nas 
unidades setoriais) em 
torno do Sigplan e, em 
alguns casos, uma 
capacidade crescente 
em torno dos Infrasigs. 
Muito embora os 

Chegou a 
consolidar seus 
instrumentos e 
funções e enfrenta 
o desafio de 
tornar-se o sistema 
de monitoramento 
do PAC -
transformação esta 
que está em curso 
e implicará em 
substancial revisão 
de modelos e 
instrumentos. 

Nível satisfatório de 
consolidação de 
instrumentos e 
funções com boa 
capacidade de 
diversificação, em 
função da dinâmica e 
da natureza em rede 
dos programas 
sociais. 

Combinação de 
instrumentos muito 
consolidados de 
auditoria com 
flexibilidade para 
incorporar elementos 
de pesquisa de 
avaliação 
customizada para 
cada objeto 
(programa). 
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Infrasigs representem 
uma potencial 
oportunidade de 
diversificação, a lógica 
e a operação do 
Sigplan é 
excessivamente 
centrada no modelo de 
gestão do PPA. 

Relação com 
outras instâncias Compartilhamento de 

dados de forma 
biunívoca com todos 
os demais sistemas; 

Compartilhamento de 
equipes e 
procedimentos com 
Sistema de Metas 
Presidenciais. 

Utilização de 
dados dos demais 
sistemas, exceto 
Avaliação Externa 
de Programas de 
Governo; 

Compartilhamento 
de dados, equipes 
e procedimentos 
com Sistema de 
Monitoramento e 
Avaliação do 
PPA. 

Fornecimento de 
dados para os demais 
sistemas; 

Compartilhamento 
de dados com 
Sistema de 
Monitoramento e 
Avaliação do PPA e 
sistemas estatísticos 

Utilização de dados 
dos demais sistemas, 
exceto Metas 
Presidenciais; 

Compartilhamento 
de dados com CGU 
e Sistema de 
Monitoramento e 
Avaliação do PPA. 
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5.3. Coerência institucional: capacidade de coordenação, gargalos e 
oportunidades 

 Sistema de 
Monitoramento e 
Avaliação do PPA 

Sistema de 
Monitoramento de 

Metas Presidenciais 

Sistema de 
Monitoramento e 

Avaliação de Programas 
e Políticas Sociais 

Sistema de 
Avaliação Externa 
de Programas de 

Governo 

Capacidade 
de 
integração 
no interior 
do sistema 

A integração entre o 
nível central (SPI) e a 
ponta (UMAs) é alta, 
mas excessivamente 
burocratizada, 
rigidamente pautada 
pela metodologia 
padrão e pelas 
funcionalidades do 
SIGPlan. 

A integração com 
outras unidades do 
MP, notadamente 
orçamento, é direta (e 
aproveitada segundo a 
lógica orçamentária), 
mas há baixíssima 
integração com as 
demais unidades 
(gestão, RH, logística 
e tecnologia da 
informação). 

A integração entre o 
nível central (SAM) e 
a ponta (Gerências de 
Metas) é alta, mas 
excessivamente 
burocratizada, 
rigidamente pautada 
pela metodologia 
padrão e pelas 
funcionalidades do 
SMT, exceto em 
relação à gestão de 
obstáculos. 

A integração da SAGI e 
seus sistemas com as 
demais unidades 
finalísticas do MDS e 
com as entidades 
(predominantemente 
acadêmicas) prestadoras 
de serviços (realização 
de pesquisas) é fluída, 
aberta e dinâmica. 

A interação intra-
TCU é fluída, mas 
problemática 
devido às 
discrepâncias 
entre o caráter 
punitivo da 
fiscalização e o 
caráter de 
aprendizado das 
avaliações da 
SEPROG. 

Capacidade 
de 
integração 
do sistema 
com outros 

A integração com 
outros sistemas de 
M&A é dinâmica e 
aberta, com fácil 
interlocução técnica. 

A integração com 
níveis subnacionais é 
indireta, por meio das 
unidades 
implementadoras. 

A integração com a 
unidade de orçamento 
é fluída, mas há 
baixíssima integração 
com as demais 
unidades (gestão, RH, 
logística e tecnologia 
da informação). 

A integração com 
outros sistemas de 
M&A é dinâmica e 
aberta, com fácil 
interlocução técnica. 

A integração com 
níveis subnacionais é 
indireta, por meio das 
unidades 
implementadoras. 

A integração com a 
unidade de orçamento 
é fluída, mas há 
baixíssima integração 
com as demais 
unidades (gestão, RH, 
logística e tecnologia 
da informação). 

A integração com outros 
sistemas de M&A é 
dinâmica e aberta, com 
fácil interlocução 
técnica. 

A integração com níveis 
subnacionais é indireta, 
por meio das unidades 
implementadoras. 

A interação da SAGI 
com a unidade federal de 
planejamento é fluída, 
aberta e dinâmica; e com 
a unidade de orçamento 
é pontual. 

Não há integração com a 
unidade de RH. 

A integração com 
outros sistemas de 
M&A é dinâmica 
e aberta, com fácil 
interlocução 
técnica, incluindo 
o Controle Interno 
(CGU). A 
integração com 
níveis 
subnacionais é 
direta, por meio 
de coleta de dados 
e validações. 

A integração com 
a unidade de 
planejamento 
(SPI) é fluída, 
mas não há 
integração com as 
demais unidades 
(gestão, RH, 
logística e 
tecnologia da 
informação). 
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5.4. Uso da informação 
 Sistema de 

Monitoramento e 
Avaliação do PPA 

Sistema de 
Monitoramento 

de Metas 
Presidenciais 

Sistema de Monitoramento e 
Avaliação de Programas e 

Políticas Sociais 

Sistema de 
Avaliação 
Externa de 

Programas de 
Governo 

O 
problema 
da 
credibilida
de 

As informações são 
críveis na medida em que 
são usualmente 
combinadas e checadas 
com outras fontes. Per se, 
a credibilidade está 
associada à qualidade da 
informação, inclusive 
como é percebida pelos 
usuários.Per se, há 
variações, mas a 
percepção geral é de que 
a qualidade é limitada, na 
mesma medida em que há 
um sentimento de que a 
maioria dos programas 
não corresponde à 
realidade das ações de 
governo.  

A qualidade da 
informação é altamente 
dependente: a) da 
qualidade dos 
instrumentos e 
detalhamentos 
metodológicos (Sigplan, 
formulários, tratamento 
dos dados e difusão); b) 
da qualidade das equipes 
técnicas envolvidas e da 
forma como processam a 
interlocução com as 
unidades setoriais; c) da 
adesão das unidades 
setoriais e seu grau de 
maturidade gerencial; e d) 
da forma como as 
unidades setoriais se 
articulam com elementos 
da ponta, usualmente 
instancias 
descentralizadas 
(entidades subnacionais e 
outras organizações não 
governamentais). 

A questão crítica 
da credibilidade 
está relacionada 
aos ministérios. 
A questão 
essencial é como 
assegurar 
informação 
fidedigna à 
coordenação 
governamental 
de tal forma que 
haja ciclos curtos 
de feedback e a 
geração de ações 
corretoras em 
tempo hábil para 
fazer os 
resultados de 
governo 
acontecerem. 

Os produtos das 
análises e 
checagens dos 
monitores tem 
papel relevante 
para obter 
ganhos de 
consistência da 
informação. 

Os principais usuários do 
sistema são os gestores das 
secretarias finalísticas do 
MDS e o uso da informação 
gerada pelo sistema para a 
tomada de decisão não é 
uniforme entre esses 
gestores. No entanto, as 
Secretarias finalísticas 
participam da definição da 
agenda de avaliações e 
trazem demandas por 
avaliações específicas, 
contribuindo para a 
credibilidade da informação 
(baseada em avaliações 
externas de instituições de 
excelência e/ou dados 
enviados pelas áreas 
finalísticas do MDS). 

Já a qualidade dos dados 
oriundos dos programas 
finalísticos do MDS 
apresenta alguns pequenos 
problemas de consistência, 
principalmente quando se 
trata de coletá-los junto à 
instâncias subnacionais. 

Assim como o 
controle externo 
exercido pelo 
TCU em geral, o 
sistema de 
avaliação externa 
de programas de 
governo se pauta 
pelo princípio da 
independência e 
gera as 
informações mais 
confiáveis e 
isentas, na 
medida em que 
suas “avaliações 
relâmpago” 
(rapid 
assessment) são 
as únicas que 
chegam à ponta, 
ouvindo atores 
diretamente 
envolvidos com a 
entrega do 
programa, 
inclusive o 
beneficiário. 

O 
problema 
do acesso 

O acesso é online e amplo 
(sob permissão) dentro e 
fora do Poder Executivo. 

A informação 
está restrita à 
Presidência da 
República e ao 
Ministério do 
Planejamento, 
que a acessa 
online. 

O acesso é online e amplo 
dentro e fora do Poder 
Executivo. 

O acesso é online 
e amplo dentro e 
fora do Poder 
Legislativo. 

 

119



 

O 
problema 
do 
consumo 

O consumidor prioritário 
é a própria SPI. O sistema 
serve ao PPA. Os demais 
sistemas de M&A são os 
consumidores 
secundários, que 
combinam e testam a 
consistência das 
informações. 

As áreas de orçamento 
(SOF/MP) e finanças 
(STN/MF) são os 
consumidores terciários, 
que se apropriam segundo 
suas lógicas próprias em 
suas análises. 

As áreas setoriais são 
consumidores 
quartenários, buscando 
incorporar alguns dados e 
informações nos seus 
processos de 
planejamento setoriais. 

O congresso e a 
sociedade civil 
apresentam um 
baixíssimo grau de 
consumo, em verdade um 
profundo desinteresse, 
embora um trabalho junto 
às comissões 
parlamentares esteja 
surtindo efeito de 
divulgação junto ao 
parlamento e a 
interessados externos. 

O consumidor 
prioritário é a 
Ministra-Chefe 
da Casa Civil e, 
indiretamente e 
esporadicamente, 
o Presidente. 

O consumo da 
Ministra da CC é 
limitado pelo seu 
perfil gerencial 
ativo e por outras 
informações 
(inteligência, 
tramitações 
legais e 
coordenação 
política). 

O consumo do 
Presidente não é 
sistemático, é 
pautado por 
crises e 
mediações de 
conflito. 

Os consumidores 
secundários são 
os demais 
sistemas de 
M&A. 

Os consumidores prioritários 
são as secretarias finalísticas 
do MDS, que dispõem de 
informações gerais e outras 
customizadas, adequadas a 
suas necessidades (decisórias 
e de processos). 

Os consumidores secundários 
são os demais sistemas de 
M&A. 

Os consumidores terciários 
são a academia (e instituições 
de pesquisa públicas), que se 
beneficia dos microdados das 
pesquisas de avaliação para 
fins científicos. 

Os consumidores 
quartenários são 
organizações não-
governamentais que atuam 
na defesa de direitos e 
monitoram o desempenho 
social do Governo. 

Os consumidores 
primários são as 
organizações/pro
gramas avaliados 
e, 
subsidiariamente, 
os Ministros do 
TCU. 

Os consumidores 
secundários são 
os demais 
sistemas de 
M&A. 

Os consumidores 
terciários são 
organizações 
não-
governamentais e 
cidadãos 
interessados em 
conhecer o 
desempenho do 
Governo. 

O 
problema 
do impacto 

As informações geradas 
melhoraram a gestão do 
PPA, proporcionando um 
melhor redesenho e 
seleção de programas 
para suas revisões e o 
próximo plano, além de 
ter possibilitado avaliar a 
inclusão de projetos no 
PAC. 

O sistema teve pouco 
impacto junto à gestão 
diuturna dos projetos, nas 
unidades setoriais. 

As informações 
geradas 
facilitaram o 
processo de 
coordenação 
governamental, 
mas contribuem 
de forma 
pequena para seu 
aperfeiçoamento. 

As informações geradas 
possibilitaram ajustes em 
termos de focalização e 
ampliação dos programas 
sociais e lançaram luzes 
sobre a racionalidade das 
escolhas de política social no 
Governo Lula. 

As informações 
geradas 
proporcionaram a 
correção de 
rumos em 
programas de alta 
relevância 
orçamentária e 
social. 
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5.5. Logros, conclusões e desafios 
 Sistema de 

Monitoramento e 
Avaliação do PPA 

Sistema de 
Monitoramento de 

Metas Presidenciais 

Sistema de 
Monitoramento e 

Avaliação de 
Programas e 

Políticas Sociais 

Sistema de Avaliação 
Externa de Programas 

de Governo 

Logros 
A principal qualidade 
do sistema é sua 
abrangência, 
regularidade (dados 
periódicos dentro de 
um padrão aceitável) e 
integração 
planejamento com o 
orçamento. 

Demarcou um espaço 
da avaliação no 
processo de gestão 
para resultados.  

Formou uma base de 
dados sobre a ação 
governamental, 
atualizada em bases 
freqüentes e 
disponibilizá-la para a 
sociedade em geral. 

A principal qualidade 
do sistema é a 
interatividade com as 
instâncias 
coordenadas, 
proporcionando a 
remoção de 
obstáculos. 

Objetivou o diálogo 
na cúpula de governo 
e contribuiu para 
melhorar a 
coordenação 
governamental e o 
exercício da liderança 
executiva principal em 
bases mais técnicas e 
efetivas. 

A principal 
qualidade do sistema 
é a qualidade 
customizada das 
avaliações. 

Promoveu a melhoria 
e a focalização de 
programas e políticas 
sociais. 

Proporcionou 
valiosos dados para 
que pesquisas 
acadêmicas possam 
levantar questões 
críticas a respeito da 
realidade social e das 
políticas sociais. 

A principal qualidade do 
sistema é sua penetração 
na ponta 
implementadora, 
envolvendo atores locais 
e beneficiários e 
promovendo ampla 
divulgação. 

Gerou aprendizado na 
administração e dentro 
do próprio TCU, 
ampliando a capacidade 
de realização de 
auditorias de 
desempenho. 

Conclusões 
O SMA-PPA constitui 
um sistema razoável 
de uma modelo de 
planejamento com 
problemas e limitações 
que atrapalham a 
efetividade do sistema. 

Os principais 
problemas do SMP-
PPA são: a) 
exclusividade da auto-
avaliação sem meta-
avaliação; b) 
qualidade da 
informação na ponta; e 
c) pouca abertura à 
sociedade civil. 

Mas os problemas do 
PPA que impedem 
uma melhor proveito 
das atividades de 
M&A são: a) 
abrangência (falta de 
foco e seletividade); b) 
concepção de gestão 
de projetos (rigidez e 
orientação para 
tarefa); c) centralismo 
e dirigismo da SPI; e 
d) relação gerente x 
estrutura. 

O SMMP constitui um 
instrumento 
importante que 
melhorou a 
coordenação 
governamental; mas 
esta permanece 
atabalhoada por outras 
razões (coalizões e 
perfis de liderança 
executiva do 
Presidente e da 
ministra da CC). 

O modelo de 
coordenação impede 
um melhor 
aproveitamento das 
informações. 

O SMMP tem mais 
virtudes que falhas: a) 
concepção de meta 
presidencial; b) foco e 
seletividade; c) 
qualidade da 
informação; e d) 
biunívoco (feedback 
curtos). 

 

O SMAPPS promove 
o desempenho e 
remove problemas de 
conformidade dos 
programas sociais. 

Permite gerar 
elementos para se 
responder e ou 
enunciar as big 
questions das 
políticas sociais. 

Há rigor, 
confiabilidade e 
transparência. 

A questão crítica, no 
caso, é o lócus 
institucional. Não faz 
sentido uma 
Secretaria Nacional 
para avaliação de 
programas no âmbito 
do próprio 
Ministério. 

 

O SAEPG proporciona 
avaliações rápidas, 
críveis e profundas de 
forma focada. 

Embora haja um 
interesse manifesto na 
promoção de 
aprendizagem, as 
informações geradas 
servem a propósitos de 
auditoria e podem gerar 
desconfiança por parte 
das unidades 
implementadoras. 

O ganho de 
credibilidade está 
relacionado ao próprio 
processo de 
institucionalização do 
novo modelo de 
controle externo, mais 
colaborativo e centrado 
em resultados. 

As perspectivas são 
promissoras, tendo em 
conta o alto nível 
técnico do TCU -
embora isto contraste 
com a CGU e a alta 
rotatividade dos agentes 
implementadores. 
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Desafios 
Promover uma 
“flexibilização” do 
modelo de gestão do 
PPA, tornando-o 
menos dirigista e 
centralista, 
proporcionando uma 
maior apropriação do 
sistema pelas pontas e 
menos sua inserção de 
forma burocrática. 

Fortalecer a micro-
gerência, 
principalmente a 
figura do coordenador 
de ação, para envolver, 
chegar à ponta, 
aprofundando, 
inclusive, a 
implementação de 
Infrasigs. 

Introduzir mecanismos 
de avaliação múltipla, 
com a participação de 
outros atores, 
principalmente 
usuários, diminuindo 
as restrições da auto-
avaliação (que tende à 
auto-tolerância). 

Articular-se com a 
recém criada 
Secretaria de Políticas 
de Longo Prazo no 
sentido de alinhar o 
PPA à estratégia de 
desenvolvimento de 
longo prazo. 

Abrir o sistema, sem 
restrições e sem 
permissões, a qualquer 
interessado. 

Melhorar a integração 
com os demais 
sistemas de M&A, 
buscando melhores, 
menores e mais 
integradoras 
sobreposições. 

Fortalecer a 
coordenação macro-
governamental 
(Presidente-ministros) 
e micro-
governamental 
(intraministerial) e 
aumentar o “poder de 
constrangimento” do 
Presidente sobre a 
máquina e das 
lideranças ministeriais 
sobre seus domínios. 

Integrar o processo de 
avaliação à 
mecanismos 
(instâncias) de 
coordenação: câmaras 
de governo, comitês, 
forças-tarefa etc., 
inclusive com a 
participação de 
interessados externos. 

Proporcionar uma 
efetiva gestão do 
PAC. 

Não depender da CGU 
para monitorar o PAC, 
tendo em vista seus 
vieses e lentidão. 

Melhorar a integração 
com os demais 
sistemas de M&A, 
buscando melhores, 
menores e mais 
integradoras 
sobreposições. 

Aprofundar as 
conexões com as 
pontas nas unidades 
subnacionais, 
provendo assistência 
técnica (por meio de 
terceiros, 
principalmente 
organismos 
internacionais) e 
gestão do 
conhecimento para 
formação de uma 
rede nacional de 
avaliação de 
programas e políticas 
sociais. 

Expandir os objetos 
de avaliação para 
fora do domínio do 
MDS, consolidando 
uma posição de 
“agencia de 
avaliação social do 
governo”, 
principalmente com 
os segmentos da 
saúde e educação. 

Melhorar a 
integração com os 
demais sistemas de 
M&A, buscando 
melhores, menores e 
mais integradoras 
sobreposições. 

Aumentar a quantidade 
de programas avaliados, 
embora estes devam 
constituir uma pequena, 
porém significativa, 
amostra dos programas 
de governo. 

Melhorar a integração 
com os demais sistemas 
de M&A, buscando 
melhores, menores e 
mais integradoras 
sobreposições, 
principalmente por meio 
da consolidação de uma 
rede de avaliação, 
ofertando, inclusive, 
capacitação. 

 
5.6. Questões gerais e reflexões finais 
 
Vistos em conjunto, as experiências analisadas evocam algumas questões gerais e reflexões a respeito 
de suas complementaridades, sua relação custo-benefício, os requisitos e atributos de sua infraestrutura 
informacional, a possibilidade de integrações sob a forma de avaliações conjuntas e o processo de 
formação e consolidação de sistemas de M&A. 
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A primeira grande questão é o limite da sobreposição: em que extensão os sistemas se integram ou 
constituem episódios de fragmentação? Se se sobrepõem, trata-se de sobreposição integradora ou 
paralelismo, redundância desnecessária? 
 
Os sistemas claramente se sobrepõem e devem ser vistos no seu conjunto. A figura abaixo busca 
ilustrar as sobreposições. Busca sugerir que o Sistema de M&A do PPA cobre boa parte da ação 
governamental (sob a forma de programas), embora haja pequenas arestas que escapam às suas 
fronteiras. O Sistema de Monitoramento de Metas Presidenciais cobre um espaço bem mais restrito, 
focado, que se sobrepõe em boa parte a um conjunto de programas do PPA. Idem em relação ao 
Sistema de M&A de Políticas e Programas Sociais, que cobrem os programas sociais do PPA. Por fim, 
o Sistema de Avaliação Externa de Programas de Governo se sobrepõe aos demais, exceto ao de Metas 
Presidenciais. 
 

 
 
No geral, os diversos sistemas sobrepostos permitem uma melhor avaliação que um sistema isolado; 
embora se complementem e se integrem mais para reduzir suas falhas. Não há uma “inteligência” 
integradora por detrás deles; há um eficiente sistema de canais de comunicação entre os staffs técnicos 
que permite checagens recíprocas e análises comparativas por parte de alguns atores consumidores, 
enriquecendo suas conclusões porque melhorando a qualidade das informações. 
 
Mas, por outro lado, permanecem sistemas independentes, operando consoante lógicas próprias. Nesse 
sentido, é necessário que se questione o que poderia acontecer se se fortalecem, se se institucionalizam 
demais e se tornam capazes de “resolver” suas falhas e inconsistências isoladamente. A tendência 
fragmentária provavelmente predominaria. 
 
Talvez se possa caracterizar como lição aprendida a afirmativa de que a pluralidade de sistemas de 
M&A é um atributo da complexidade dos sistemas governamentais, em linha com o princípio da 
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variedade de requisitos12. Esta afirmação refuta o mito do sistema único de monitoramento e avaliação, 
do panopticon controlador de todas as atividades governamentais em todos os aspectos. Logo, no 
agregado, a questão central passa a ser: como promover uma sobreposição integradora? Os casos 
analisados lançam pistas (pelo que lograram realizar e pelo que sugerem em termos de lacunas e 
possibilidades): interlocução intensiva, principalmente entre as equipes técnicas, troca de informações 
entre e dentre outras fontes, gestão das fronteiras (a definição de escopos sobrepostos, mas 
interdependentes e com áreas próprias de cobertura), avaliações conjuntas, compartilhamento de 
bancos de dados e sistemas, interoperabilidade de sistemas etc. 
 
No que se refere à integração dos sistemas informatizados (interoperabilidade; bancos de dados 
consolidados para públicos específicos), os sistemas legados (principalmente o Sigplan) e soluções 
exógenas (tal como o Sigob) revelaram falta de flexibilidade e customização. Permanece a velha 
questão crítica de adequação das concepções lógicas à ferramenta (sistemas) em vez de adequação das 
ferramentas às concepções ideais dos sistemas (embora eventuais gaps não constituam restrições 
operacionais críticas). Esta consideração não se aplica aos Infrasigs. Em todo caso, embora os sistemas 
se mostrem e se abram uns aos outros, estes não se integram; a interoperabilidade ainda é baixa. 
 
No que se refere à possibilidade de avaliações conjuntas (híbridas), comparativas e concomitantes de 
um rol seleto de objetos e questões dinâmicas, esta solução é muito promissora e adequada à natureza 
de objetos multifacetados e dinâmicos. Há objetos coincidentes, mas não há avaliações integradas, nem 
em caráter experimental. 
 
No que se refere ao custo, o custo absoluto é insignificante: aproximadamente R$ 24,1 milhões/ano ou 
0,0058% do orçamento (esta estimativa considera as despesas de custeio alocadas no orçamento de 
2007 e uma projeção de gastos com pessoal direta e indiretamente envolvido com a alimentação dos 
sistemas), tendo em conta estimativas (aceitas por diversos avaliadores, embora, obviamente, 
altamente questionável) de que o custo aceitável de monitoramento avaliação não deveria ultrapassar 
2% do valor do objeto avaliado. Mas a questão essencial é como obter maior benefício desses recursos, 
em termos de feedbacks que melhorem a qualidade do gasto. Há uma percepção de que expressivas 
melhorias nos sistemas e entre os sistemas não consumiria um aporte significativamente maior de 
recursos. 
 
Outra questão seminal que os casos evocam é estratégia de institucionalização: pela oferta ou pela 
demanda? Embora os dois sistemas mais significativos sejam endógenos, os casos sugerem uma 
resposta pela oferta e pela criação de demanda. Eventuais gerações espontâneas de demandas exógenas 
são insuficientes para justificar o porte dos sistemas em questão; mas seu porte constitui massa crítica 
considerável para criação de demanda -mesmo considerando-se que a estratégia do start simple and 
improve (casos SAMPPS, SAEPG e SMMP) provou-se mais sólida. Trata-se de um processo de 
institucionalização que requer experimentos, iniciativa, aprendizado, meta-avaliações e divulgação. 
 
Nessa ótica, os sistemas são uma condição necessária, mas não suficiente, para geração de uma cultura 
de avaliação e aprendizado... que é um aprendizado gerencial mais complexo e está na base do bom 
aproveitamento das ofertas e da geração de demandas. 
 

                                                           
12 “Esse é o princípio originalmente formulado pelo especialista em cibernética inglês W. Ross Ashby, ao sugerir 
que a diversidade interna de qualquer sistema auto-regulador deva atender à variedade e complexidade do seu 
ambiente caso se tenha de lidar com os desafios propostos pelo ambiente, propondo que os mecanismos internos 
de regulação de um sistema devem ser tão diversos como o ambiente com o qual interage. É somente pela 
incorporação da requerida variedade aos seus controles internos que o sistema pode interagir com a variedade e o 
desafio propostos pelo seu ambiente. Qualquer sistema que se isola da diversidade do ambiente tende a atrofiar-se 
e a perder a sua complexidade, bem como a distintividade da sua natureza. Dessa forma, o requisito variedade é 
uma importante característica dos sistemas vivos de todos os tipos”. (Morgan, 1997:234) 
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