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APRESENTAÇÃO 
É com muita satisfação que apresentamos a publicação do Guia de Avaliação Qualitativa dos 

Programas do Poder Executivo Estadual de Santa Catarina, resultado de um trabalho da Secretaria 

Executiva de Integridade e Governança (SIG), com o apoio da Secretaria de Estado da Fazenda 

(SEF).   

A SIG, por meio da Coordenadoria de Acompanhamento de Políticas Públicas (CAPP), é o órgão 

responsável pelo acompanhamento das políticas públicas da Administração Pública do Estado de 

Santa Catarina. Entre suas atividades estão a consultoria e capacitação voltada ao aprimoramento, 

desenvolvimento e regular cumprimento das políticas públicas estabelecidas pelas Secretarias de 

Estado, Autarquias, Empresas Públicas e Fundações vinculadas ao Poder Executivo.   

Este Guia tem como objetivo fornecer uma explicação prática do modelo de avaliação dos 

programas do Poder Executivo catarinense, cuja realização deve ser adaptada à singularidade de 

cada órgão e/ou entidade pertencente à administração pública do Estado de Santa Catarina.   

A partir deste Guia, espera-se que toda instituição pública possua condições de avaliar suas 

políticas públicas de forma eficaz, efetiva e eficiente, em complemento aos requisitos estabelecidos 

na Instrução Normativa nº TC-0020/2015, onde cada Órgão da Administração Pública Estadual 

deve elaborar o Relatório de Gestão, que visa prestar contas à sociedade e ao Tribunal de Contas 

de Santa Catarina (TCE) sobre a atuação da unidade no cumprimento das suas finalidades.   

Ao lado do Guia de Gestão de Riscos no Contexto das Políticas Públicas, publicado em abril de 

2020, este material complementa a busca pelo estímulo à cultura do uso da avaliação baseada em 

evidências no processo de tomada de decisão em programas governamentais.  

Esta avaliação é extremamente necessária ao avanço de uma agenda planejada e 

estrategicamente conduzida, visando ao aperfeiçoamento das políticas públicas, bem como à 

ampliação do controle social referente ao emprego dos recursos públicos.   
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Embora existam diversas metodologias que forneçam orientação sobre o tema, o Governo do 

Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria Executiva de Integridade e Governança, 

disciplina como referenciais técnicos o Guia prático de análise ex ante e ex post de Avaliação de 

Políticas Públicas do Governo Federal e os Fundamentos do Impacto Público, do Centre for Public 

Impact, do Reino Unido - ambos aplicados em conformidade com as metodologias de 

acompanhamento de políticas públicas da SIG.   

O Guia segue as diretrizes da governança pública estabelecidas no Decreto n. 9.203/2017, com 

destaque para aquelas que pautam a atuação da CAPP, nomeadamente: iii) monitorar o 

desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os resultados das políticas e das ações 

prioritárias para assegurar que as diretrizes estratégicas sejam observadas; e viii) manter processo 

decisório orientado pelas evidências, pela conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela 

desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade.   

Nesse contexto, torna-se mais do que oportuna esta publicação. De forma elucidativa, o Guia – 

inspirado nas melhores práticas nacionais e internacionais de avaliação de políticas públicas – 

possui o intuito de fornecer um caminho prático às avaliações que foram e são implementadas no 

âmbito do Estado de Santa Catarina.  

Ao disseminar questões norteadoras baseadas em boas práticas de avaliação aos gestores, 

formuladores, analistas e partes interessadas, o material constitui-se como mais um esforço da SIG 

pela padronização das rotinas de monitoramento e avaliação das políticas públicas.   

Se tiver alguma dúvida, sugestão ou reclamação, deixe-nos saber para que possamos melhorar. 

Contate a SIG escrevendo para o seguinte endereço: politicaspublicas@sig.sc.gov.br.   
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1. AVALIAÇÃO QUALITATIVA  
O conceito de políticas públicas em uso pelo Governo Federal é entendido como um conjunto de 

ações ou programas governamentais necessários, integrados e articulados, com o objetivo de 

prover bens ou serviços à sociedade. Na visão da CAPP, a política pública surge com um problema 

público, sendo que, para solucioná-lo, desenvolve-se um processo na busca de resultados que 

promovam impactos positivos para determinado grupo da sociedade. 

A verificação da efetividade de uma política pública pode ser realizada por meio de duas formas: 

monitoramento e avaliação. Avaliações qualificadas possibilitam o aprimoramento das ações, 

justificam investimentos e evidenciam se o problema público foi solucionado de acordo com o uso 

eficiente de recursos – desde que produzam resultados confiáveis.  

O Governo Estadual, assim como o Federal, possui instrumentos de planejamento e monitoramento 

de suas políticas públicas. Umas das principais referências é o Plano Plurianual (PPA), com 

horizonte de quatro anos, com seus diversos indicadores físicos e orçamentários de execução. 

Uma das maneiras pelas quais a SIG realiza a avaliação das políticas públicas é por meio da 

Avaliação Qualitativa dos Programas do Poder Executivo, enviada para ser preenchida anualmente 

aos órgãos do Poder Executivo, para compor o Relatório de Gestão do órgão e para ser 

encaminhado ao TCE através do Relatório de Atividades, que compõe a Prestação de Contas do 

Governador, prevista na Instrução Normativa n. TC0020/2015.  

Por utilizar o PPA, este Guia se vale de ambos os conceitos de política – linha geral que fundamenta 

o processo de planejamento, sendo a diretriz geral que orienta um governo; e programa – conjunto 

de informações de caráter normativo, com objetivos, orçamento, metas e indicadores. Ou seja, 

programa e política pública são conceitos que não se confundem, mas traduzem as propostas de 

atuação do Estado em determinada área ou atividade.  
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No âmbito do PPA é realizada a avaliação da execução dos respectivos programas temáticos, que 

consiste na verificação dos principais resultados, na identificação das dificuldades de execução e 

na indicação das medidas para a melhoria de seu desempenho.  

No contexto das políticas públicas, a avaliação é instrumento essencial na mensuração do alcance 

dos objetivos e na posterior definição das prioridades de governo, incluindo eventuais adaptações 

que se mostrarem necessárias. 

Na primeira edição da avaliação qualitativa, foi concebido um formulário contendo perguntas 

encaminhado aos órgãos por meio do ofício circular SEF/DIOR n. 01/2020, em 13 de janeiro de 

2020.  Foram analisados 65 programas, com a finalidade de verificar a contribuição da respectiva 

Unidade Gestora (UG) para o objetivo da política pública.  

Nesta segunda edição, aprimoramos o instrumento de avaliação qualitativa, ao utilizar um conjunto 

de questões norteadoras baseado nas melhores referências de boas práticas, aproveitando a 

ocasião para promover a padronização da avaliação qualitativa dos programas do Estado de Santa 

Catarina. 

Na ocasião em que a Unidade Gestora (UG) utilizar o documento de avaliação, os servidores terão 

uma oportunidade de reflexão sobre as ações realizadas no período, além da oportunidade para 

identificar as informações que o órgão possui (ou deve buscar), a fim de conseguir responder a 

cada pergunta. Dessa forma, será possível retratar fielmente os trabalhos desenvolvidos, assim 

como proporcionar uma linha lógica de condução dos programas que estão sendo (ou foram) 

desenvolvidos. 

É importante destacar que a SIG compreende que o nível de maturidade entre as diferentes 

Unidades Gestoras é também heterogêneo. Por isso, as atividades de monitoramento - 

principalmente, de avaliação - apresentam possibilidades de aperfeiçoamento. O Guia visa 

complementar esses notáveis esforços dos servidores, ao auxiliar no avanço do estabelecimento 

de uma governança bem definida, que contemple a transversalidade das distintas ações do 

Governo Estadual.  
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A proposta é de que os processos de avaliação possam ser otimizados e dinâmicos, de forma a 

gerarem impacto positivo - por meio da aplicação do conhecimento -, com a finalidade de fortalecer 

a gestão pública catarinense, ao oferecer bens e serviços mais efetivos. 
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2. POR ONDE COMEÇAR 
Esta publicação foi orientada por questões avaliativas do Guia ex post do Governo Federal e do 

Relatório de Fundamentos de Impacto Público. Com base nisso, selecionou-se um conjunto de 

perguntas - distribuídas em nove etapas -, a fim de permitir à cada Unidade Gestora (UG) uma 

apreciação rápida da intervenção e identificação dos aspectos a serem aprimorados. São essas: 

 

Etapas de Elaboração 

Passo 1: Descrição Geral  

Passo 2: Diagnóstico  

Passo 3: Desenho 

Passo 4: Implementação 

Passo 5: Governança 

Passo 6: Resultados 

Passo 7: Impactos 

Passo 8: Eficiência e Economicidade do Gasto 

Passo 9: Recomendações 

 

Para o preenchimento do documento de avaliação, lembramos que não há respostas certas nem 
erradas. O importante é que a resposta seja condizente com a realidade do órgão ou entidade. 

Feita essa ressalva, sugerimos as seguintes orientações que, se bem aproveitadas, possibilitam à 

Unidade Gestora (UG) um melhor aprofundamento da abordagem de análise mais adequada do 

programa. Desse modo, recomenda-se: 

❖ Nas perguntas que exigem respostas elaboradas, escrever de modo objetivo, conciso e 
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preciso, com foco nas informações centrais de cada etapa que compõem o documento de 

avaliação; 

❖ Nas perguntas que utilizam questões de suporte, avaliar bem as respostas para selecionar 

a alternativa que mais fielmente retrata a realidade do programa; 

❖ No momento de responder às questões, tenha à disposição informações que possibilitem 

a identificação de quais elementos devem ser aprimorados para melhorar o desempenho. Para lhe 

auxiliar inserimos possíveis fontes de informação em cada etapa; 

❖ As respostas a essas perguntas trarão informações que subsidiarão o desenvolvimento de 

análise crítica acerca do programa, buscando novas possibilidades para o seu aperfeiçoamento; 

por isso 

❖ Ao final da avaliação proponha, se necessário, recomendações com oportunidades 

efetivas de aprimoramento e correção de rumos do programa governamental.  
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3. PASSO A PASSO PARA A AVALIAÇÃO 
Para auxiliar os formuladores de políticas públicas a cumprir seu potencial para gerar mudanças 

positivas, criamos a estrutura de Avaliação Qualitativa dos Programas do Poder Executivo, 

agregando práticas de avaliação de órgãos nacionais e internacionais altamente referenciados.  

Vamos começar?  
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PASSO A PASSO PARA A AVALIAÇÃO 

PASSO 1: DESCRIÇÃO GERAL  

A primeira seção da avaliação é a descrição do programa a ser avaliado, com a apresentação do 

histórico de sua criação, das normas que o definem, bem como a identificação dos seus objetivos. 

 

Para iniciar, pedimos que você: 

● Nomeie o programa a ser avaliado; 
● Descreve resumidamente o desafio que o programa está tentando enfrentar; e  
● Descreva resumidamente o que a iniciativa alcançou até agora. Pense: o programa teve 

sucesso ao cumprir seus objetivos? 
 

Agora que você nomeou o programa, nas próximas páginas o guiaremos por uma avaliação da 

iniciativa. 
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Perguntas para a análise da descrição do programa 
 
1. Os objetivos abordam claramente o problema que o programa está tentando 
resolver?  

 
Questões de suporte 

● Foram definidos objetivos específicos? 
● Os objetivos abordam claramente o problema que o programa está tentando enfrentar? 
● Há diagnóstico do problema? 

 
2. Quando o programa foi instituído?  
 

3. O programa traduz uma sucessão ou consolidação de políticas anteriores? Em caso 
afirmativo, informar de quais políticas ele é derivado.  
 

4. Quais são as normas (leis, decretos) que definem o programa?  
 

5. Qual a abrangência territorial do programa?  
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Possíveis fontes de informação 

 
 Plano ou projeto de implementação 

 Relatório de governo ou comunicado à imprensa 

 Texto explicativo da legislação 

 Publicações da organização 

 Artigos 

 Estudos de caso 

 Relatórios sobre o programa 

 

 
Para refletir 

A dificuldade de líderes políticos cumprirem suas promessas não é nova – uma consulta a livros de história revela 

histórias de reis, imperadores, presidentes e primeiros-ministros tentando melhorar a vida dos cidadãos e falhando 

com frequência. Embora devam, pelo menos na teoria, capacitar os líderes a produzir resultados positivos para os 

cidadãos, eles frequentemente se transformam em barreiras à sua implementação. Para superar esses obstáculos, 

não basta estabelecer prioridades e ter ambição – dois ingredientes essenciais para a transformação – também é 

necessário definir qual resultado é realmente desejado. É verdade que estabelecer metas pode levar a acusações 

de “ser controlador” ou de “comando e controle de cima para baixo”; no entanto, se a definição de sucesso não for 

clara, você provavelmente se desviará da rota.          

   Sir Michael Barber, ex-Diretor da Unidade do Primeiro-Ministro do Reino Unido 
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PASSO A PASSO PARA A AVALIAÇÃO 

PASSO 2: DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 
A segunda seção da avaliação retoma a análise do problema e suas causas. Busca-se investigar 

se a identificação anterior foi correta dada a abordagem utilizada, com base nos registros da 

organização. 

 
Perguntas para a análise do diagnóstico do problema 

 
1. Quando da criação da política, houve a elaboração de um estudo sobre o problema-
alvo da intervenção?  
 
2. Até que ponto a melhor evidência disponível foi levada em consideração ao projetar 
o programa?  

 
Questões de suporte 

● Os formuladores de políticas se baseiam em evidência de iniciativas ou em ensaios semelhantes 
implementados em outro lugar? 
● A experiência de programas semelhantes apoia a intervenção escolhida? 
● Há evidência de apoio de fontes confiáveis? 
● O programa foi testado antes de ser lançado? 

 
3. Quais são as causas em que o programa visa interferir?  
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Possíveis fontes de informação 

 Relatório de governo ou comunicado à imprensa 

 Publicações da organização 

 Estudos de viabilidade 

 Artigos 

 Estudos de caso  

 Relatórios sobre o programa 

 

  Para refletir 

Naturalmente, o processo de política pública não é tão simples: estudos sobre o uso de evidências na formulação 

de políticas mostram que o contexto é um fator central para determinar a adequação. As “evidências” dificilmente 

serão neutras e não problemáticas: sua definição faz parte do processo de política pública e depende muito do 

contexto. Está claro, no entanto, que identificar boas evidências é crucial para uma boa política, pois isso  permite 

que os formuladores de políticas: (1) avaliem a natureza e a extensão de um problema; (2) avaliem as 

especificidades da situação política, como mudanças demográficas; e (3) avaliem políticas que possam ter sido 

eficazes em situações semelhantes. 

Os Fundamentos do Impacto Público, Centre for Public Impact 
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PASSO A PASSO PARA A AVALIAÇÃO 

PASSO 3: DESENHO  
A terceira seção da avaliação consiste na análise do desenho do programa e considera o seu 

monitoramento, forma de acesso e demanda da sociedade. 

 
Perguntas para a análise do desenho do programa  
 
1. Até que ponto foram feitas tentativas para garantir que o  impacto público seja 
medido e os dados resultantes usados para melhorar o programa?  

 
Questões de suporte 

● Existem funções eficazes de coleta de dados incorporadas à execução do programa? 
● Os indicadores capturam os objetivos do programa? 
● O impacto do programa é monitorado de forma consistente? Como é realizado o processo de 
monitoramento? 
● Os resultados são usados para adaptar o programa quando necessário? 

 
2. O programa é universal ou focalizado?  
 

3. Até que ponto o programa é viável em termos de recursos e tempo, e não é 
prejudicado por fatores técnicos, desafios legais ou operacionais?  

 

Questões de suporte 
● As necessidades orçamentárias foram avaliadas e os recursos financeiros suficientemente alocados? 
● As necessidades de pessoal foram apropriadas e os recursos alocados suficientemente avaliados? 
● Havia prazos realistas de implementação? 
● As preocupações legais foram avaliadas e endereçadas? 
● Houve grandes desafios de viabilidade não abordados? 
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Possíveis fontes de informação 
 

 Relatório de governo ou comunicado à imprensa 

 Publicações da organização 

 Estudos de viabilidade 

 Artigos 

 Estudos de caso  

 Relatórios sobre o programa 

 
Para refletir 

Os governos de hoje em dia estão migrando para um foco em sua capacidade de entrega. Qual é o tempo de espera 

em um hospital? Quanto tempo os serviços de emergência demoram para chegar à casa de alguém ou a um 

incêndio? Todas essas coisas são quantificáveis e um gestor toma decisões em relação a elas. Infelizmente, a 

maioria das pessoas nos governos se acostumaram a gerenciar com relação à política, não com relação ao 

desempenho. 

Joel Klein, ex-Comissário de Escolas da Cidade de Nova York 
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PASSO A PASSO PARA A AVALIAÇÃO 

PASSO 4: IMPLEMENTAÇÃO 
A quarta seção da avaliação tem como objetivo permitir ao avaliador refletir sobre os processos de 

implementação do programa e avaliar se os processos organizacionais podem ser aperfeiçoados, 

impactando positivamente na sua execução. 

 
Perguntas para a análise de implementação do programa 
 
1. Os prazos de implementação foram realistas?  
 
2. Os prazos de implementação foram cumpridos?  
 

3. Os bens ou serviços são efetivamente entregues aos beneficiários?  
 

4. Até que ponto os mecanismos de gerenciamento garantem o progresso do 
programa? 
 

Questões de suporte 
● Está claro quem é responsável pela implementação e gerenciamento do programa? 
● Existem pessoas e processos apropriados para apoiar a implementação e o desenvolvimento do programa? 
● Os principais riscos são identificados e gerenciados? 
● Existe uso de dados para dirigir dados inteligentes para basear decisões? 
● Há modelo lógico bem estruturado?  

 

5. Na divulgação do programa, as informações são efetivamente direcionadas ao 
público-alvo?  
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Possíveis fontes de informação 
 

 Relatório de governo ou comunicado à imprensa 

 Publicações da organização 

 Estudos de viabilidade 

 Artigos 

 Estudos de caso  

 Relatórios sobre o programa 
 

 

  
Para refletir 

(...) Os processos de construção da legitimidade por meio de consulta e formulação de políticas – e de utilizar os 

encargos decorrentes desses processos como estrutura de prestação de contas capazes de definir, animar e 

orientar a criação de valor público – são uma tarefa gerencial tão importante quanto usar ferramentas 

administrativas para controlar a utilização dos ativos com o intuito de alcançar os resultados desejados. 

Mark Moore, Professor Hauser de Organizações Sem Fins Lucrativos do  

Ash Center for Democratic Governance and Innovation da Harvard Kennedy School  
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PASSO A PASSO PARA A AVALIAÇÃO 

PASSO 5: GOVERNANÇA 
Na quinta seção espera-se que o avaliador examine a estrutura de governança do programa, o que 

engloba: liderança, partes interessadas e participação social. Para responder às perguntas deve-

se ter clareza dos papéis e responsabilidades de cada ator na coordenação. 

 
Perguntas para a análise da governança do programa 
 
1. Os princípios previstos no art. 3º do Decreto nº 9.203/2017 são observados na 
governança do programa?  

 
Art. 3º São princípios da governança pública 

I - capacidade de resposta; 
II - integridade; 
III - confiabilidade; 
IV - melhoria regulatória; 
V - prestação de conta 

 

2. Está claro quem é o responsável pela implementação do programa? 
 
3. Até que ponto os atores necessários para fazer a mudança acontecer estão 
alinhados na busca dos objetivos do programa?  
 

Questões de suporte 
● Existem interesses diferentes entre atores implementadores? 
● Os atores relevantes estão cooperando efetivamente? 
● Os principais atores são incentivados e motivados para executar o programa? 

 

4. Os principais riscos do programa são identificados e gerenciados?  
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5. Existe disposição dos políticos e de outros líderes de gastar capital político em 
apoio ao programa e seus objetivos?  

 
Questões de suporte 

● O programa é uma prioridade política para o governo? 
● Existe suporte entre as partes interessadas para o programa? 
● O programa tem relação com algum indicador estratégico do governo atual? 

 

6. Até que ponto os grupos relevantes das partes interessadas foram envolvidos e 
apoiam os objetivos do programa e abordagem escolhida?  

 
Questões de suporte 

● As partes interessadas apoiam o programa? 
● As partes interessadas foram ouvidas, estavam envolvidas no desenvolvimento e implementação do 
programa?  
● Que tipo de participação tiveram? 

 

7. Até que ponto o público apoia o programa e seus objetivos e confia que as 
instituições envolvidas vão agir com competência e em prol do interesse público ao executar 
o programa?  

 
Questões de suporte 

● A sociedade apoia o conjunto de objetivos? 
● O público tem confiança nas instituições responsáveis pela entrega do resultado? 
● O público apoia as necessidades específicas sendo implementadas para alcançar o resultado? 
● O programa  é discutido em algum conselho de direito? Há deliberações envolvendo sociedade civil, 
representantes não governamentais?  
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Possíveis fontes de informação 
 

 Pesquisas eleitorais 

 Pesquisas de opinião 

 Pesquisas em geral 

 Estudos acadêmicos 

 Comunicados de imprensa 

 Estratégias e planos de consulta 

 Relatórios de resultados de processos de consulta 

 Discursos de políticos 

 Manifestos políticos 

 Transcrições de debate legislativo 

 Opiniões de atores políticos em jornais e online 

 Decreto Federal n. 9.203/2017 

 

Para refletir 

A Secretaria Executiva de Integridade e Governança, por meio da Coordenadoria de Acompanhamento de Políticas 

Públicas, elaborou o Guia de Gestão de Riscos no Contexto das Políticas Públicas, que traz orientações para os 

profissionais, gestores e analistas reavaliarem a pertinência, conveniência e a questão orçamentária de cada uma 

das políticas que executam, gerenciando os seus riscos com o objetivo de encontrar soluções que tragam o 

aumento dos benefícios e a simultânea redução de custos das atividades. Para conhecê-lo, acesse aqui. 
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http://www.sig.sc.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/Guia-de-gest%C3%A3o-de-riscos-no-conexto-das-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-SIG.pdf


 

PASSO A PASSO PARA A AVALIAÇÃO 

PASSO 6: RESULTADOS 
A sexta seção da avaliação consiste no exame dos indicadores qualitativos e no alcance dos seus 

resultados, de forma a verificar igualmente se o público-alvo beneficiado consegue fornecer retorno 

sobre o bem ou serviço recebido. 

 
Perguntas para a análise dos resultados do programa 
 
1. Entre os indicadores apresentados no PPA, são acompanhados indicadores 
qualitativos sobre o programa? 

 

2. Os resultados previstos para o programa foram alcançados?  
 

3. Há alguma forma de o usuário final do programa enviar retorno sobre o bem ou 
serviço recebido? Se sim, que forma é essa?  
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Possíveis fontes de informação 
 

 Relatório do governo 

 Publicações da organização 

 Estudos de viabilidade 

 Relatórios sobre o programa 

 Artigos  

 Estudos de caso 

 Pesquisas de opinião 

 Pesquisas em geral 

 Estudos acadêmicos 

 Comunicados de imprensa 

 Opiniões de atores políticos em jornais e online 

 
Para refletir 

A Lei nº 13.461/2017 estabelece que os usuários de serviços públicos possuem direitos de participação no 

acompanhamento da prestação e avaliação desses serviços, conforme inciso I do art. 6º. Assim, é importante levantar 

se a política pública permite a realização desse direito e como.  

Avaliação de Políticas Públicas – Guia prático de análise ex post, Governo Federal 
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PASSO A PASSO PARA A AVALIAÇÃO 

PASSO 7: IMPACTOS 
A sétima seção da avaliação consiste na análise das evidências de que o programa cumpre os 

objetivos anteriormente definidos.  

 
Perguntas para a análise dos impactos do programa 
 
1. Há bases de dados disponíveis sobre o programa?  
 

2. Existem informações sobre os beneficiários antes e depois da intervenção do 
programa?  
 

3. Há informações nas bases de dados sobre os candidatos a beneficiários do 
programa que não foram atendidos? Essas informações poderiam ser utilizadas como grupo 
de controle para comparação com os atendidos pelo programa?  
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Possíveis fontes de informação 
 

 Disponibilidade dos dados: o que foi feito, onde, para quem e resultados 

 Relatório do governo 

 Publicações da organização 

 Estudos de impacto 

 Relatórios sobre o programa 

 Artigos  

 Comunicados de imprensa 
 

 Para refletir 

Constatamos que três fatores são fundamentais para um maior impacto público: legitimidade, política pública e 

ação. Legitimidade – o apoio subjacente da população a um política pública e as tentativas de conquistá-lo; Política 

pública – a qualidade de formulação das políticas destinadas a conseguir o impacto; e Ação – a conversão das 

políticas em efeito no mundo real. Eles se reforçam mutuamente e, em conjunto, levam a um maior impacto público. 

Adrian Brown, Diretor Executivo do Centre for Public Impact 
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PASSO A PASSO PARA A AVALIAÇÃO 

PASSO 8: EFICIÊNCIA E ECONOMICIDADE DO GASTO 
Na oitava seção é desejável que questões relacionadas à eficiência e à economicidade do gastos 

sejam abordadas, relacionando o gasto do programa aos produtos e resultados obtidos. 

 
Perguntas para a análise da eficiência e economicidade do gastos 
 
1. A despesa planejada por beneficiário é muito diferente da realizada no programa?  
 
2. As necessidades orçamentárias foram avaliadas e houve recursos financeiros 
suficientemente alocados no programa?  
 

3. É possível reduzir gastos no programa sem afetar o nível de bens e serviços 
ofertados?  
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Possíveis fontes de informação 
 

 Relatório do governo 

 Publicações da organização 

 Relatórios de auditoria 

 Documentos orçamentários 

 Relatórios sobre o programa 

 Artigos  

 Estudos de caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para refletir 

Assim, com o intuito de responder às questões colocadas, sempre que possível, devem ser analisados: i) o gasto 

total do programa por unidade de produto (custo unitário do produto); e ii) o gasto total por beneficiário (custo 

unitário por beneficiário). Deve ser frisado que os resultados apresentados não devem ser tomados isoladamente, 

necessitando serem analisados dentro de um contexto, levando-se em conta eventos externos à política.  

Avaliação de Políticas Públicas – Guia prático de análise ex post, Governo Federal 
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PASSO A PASSO PARA A AVALIAÇÃO 

PASSO 9: RECOMENDAÇÕES 

Conforme avaliação qualitativa realizada, o programa contribuiu para a resolução do 
problema que objetivava inicialmente solucionar? 

A resposta à questão acima contempla o objetivo principal do documento de avaliação: a Unidade 

Gestora (UG) saber responder, com base nas suas fontes de informação, se as ações idealizadas 

no programa cumpriram os objetivos inicialmente definidos e solucionaram o problema público. 

Caso a resposta seja positiva, perfeito! Sinal de que o programa impacta positivamente o seu 

público-alvo e pode ser considerado uma boa prática na gestão pública catarinense. 

Caso a resposta seja negativa, é uma ótima oportunidade de melhoria! Isso significa que, ao 

responder as perguntas, houve a identificação de vulnerabilidade e pontos passíveis de 

aprimoramento no programa. Caso ele tenha sido finalizado, fica a lição aprendida para os 

próximos; caso ele esteja em execução, é o momento de utilizar a análise obtida por meio desse 

processo para promover correções relacionadas ao programa. 

Caso você ainda não saiba responder a essa questão, estamos aqui para lhe auxiliar! O Guia de 

avaliação foi criado com o intuito de desenvolver condições para que toda instituição pública seja 

estimulada a conduzir a avaliação de suas políticas públicas, com base em evidências no processo 

de tomada de decisão. Com as informações corretas, ao seguir o passo a passo apresentado nas 

seções anteriores, é possível analisar o programa e traçar conclusões sobre o seu desempenho, 

com recomendações de aprimoramento de rápida identificação.  

Por meio das respostas obtidas, pode-se recomendar o aprofundamento da sua avaliação, com 

base em uma das abordagens que podem ser detectadas nos materiais técnicos utilizados como 

referência, assim como no aprimoramento de metodologias já utilizadas pelos órgãos. 

Todas as questões aqui apresentadas podem sinalizar para os possíveis rumos: (i) necessidade de 

desenvolvimento de uma análise mais detalhada e aprofundada sobre o problema e suas causas; 

(ii) no caso de o programa não ter contado com um instrumento preciso de diagnóstico, quando da 

sua criação, realização dessa ação; (iii) atualização de um diagnóstico que pode estar defasado 

em razão de mudança conjuntural, por evidência da literatura mais recente ou até mesmo pela 

experimentação e; (iv) aproveitamento das lições aprendidas com a execução do programa até o 

momento presente para próximas ações. 
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Nesse contexto, destaca-se a importância de as avaliações executadas nas plataformas do Estado 

serem claras e transparentes, o que fortalecerá a implementação de políticas públicas efetivas e 

bem desenhadas. 

Portanto, ao analisarmos os programas governamentais como soluções estruturadas, estamos 

avaliando a resposta que o Estado fornece a grandes problemas coletivos. Ao final da avaliação 

proponha, caso julgue necessário, recomendações com oportunidades efetivas de aprimoramento 

e correção de rumos dos programas governamentais. 
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OPORTUNIDADE DE MELHORIA PARA O 
PROGRAMA 
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MENSAGEM FINAL 
Acreditamos que essa avaliação qualitativa oferece um conjunto prático de ideias sobre como os 

governos podem melhorar sistematicamente seus resultados. O desejo da SIG é que os 

formuladores de políticas públicas possam usar a avaliação como um ferramenta prática para testar 

e melhorar os programas conforme são concebidos, desenvolvidos e implementados. 

Feedbacks e reações ao Guia de Avaliação Qualitativa dos Programas do Poder Executivo são 

bem-vindos. E, se você deseja saber mais sobre como utilizar a avaliação qualitativa nas suas 

políticas públicas, entre em contato conosco pelo email politicaspublicas@sig.sc.gov.br.  

Nosso objetivo final é iniciar um diálogo que estimule e auxilie os servidores públicos a utilizar a 

avaliação baseada em evidências no processo de tomada de decisão em políticas públicas, 

conduzindo uma agenda estratégica e planejada. Esperamos que este material tenha oferecido 

condições para essa aplicação prática nos seus programas governamentais. 

Desejamos êxito na avaliação e permanecemos à disposição para lhe auxiliar neste processo! 

 

Equipe da Secretaria Executiva de Integridade e Governança 
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