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Por que fazer Avaliação de 
Programas Sociais?

Para produzir informação e conhecimento que contribua 

para aperfeiçoamento e inovação da ação pública, 

historicamente crescente frente :

- Busca de um patamar civilizatório de maior equidade 

e coesão social 

- Riscos inerentes à complexidade e instabilidade da 

economia mundial 

- Mudanças demográficas e na composição familiar



O fortalecimento da Avaliação em Políticas Públicas está 
associado à construção do Estado de Bem Estar Social 

Gasto Público e Receita/PIB – Suécia 



O Gasto Público tem se ampliado para atender às 
necessidades de financiamento das Políticas Sociais, 

Infraestrutura, Defesa e Segurança Pública

País 1870 1913 1920 1937 1960 1980 1990 2002 2014

Alemanha 10 15 25 34 32 48 45 49 44

França 13 17 28 29 35 46 50 54 57

Suécia 6 10 11 17 31 60 59 64 52

Noruega 6 9 16 12 30 44 55 49 45

R.Unido 9 13 26 30 32 43 40 43 44

EUA 7 8 12 20 27 31 33 32 38

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

2014: Banco de dados da OCDE



O Gasto Público (%PIB) nos países da OCDE estava entre 
31% (Suíça) e  58% (Finlândia) em 2014 

https://data.oecd.org/gga/general-government-spending.htm#indicator-chart



O Gasto Público (%PIB) com Segurança e Ordem Pública 
estava entre 1% (Luxemburgo) e  2,3% (Eslováquia) em 

2014 

https://data.oecd.org/gga/general-government-spending.htm#indicator-chart

Brasil 2014

563 mil presos

148 mil p.domiciliar

374 mil mandados prisão

Total = 985 mil 



O Gasto Público (%PIB) com Proteção Social (Previdência 
e Assistência Social) estava entre 8% (EUA) e  25%  

(Finlândia) em 2014 

https://data.oecd.org/gga/general-government-spending.htm#indicator-chart

Brasil 2014

51 milhões Bolsa Família

4 milhões BPC

32 milhões Após/Pensões

9 milhões Seg Desemprego



O Gasto Público se materializa de forma diferente em cada 
país, em função de processos históricos e modelo de 

sociedade “contratada” na Constituição e Leis

Previdência

Educação

Saúde

Assistência Social

Trabalho

Habitação

Defesa Nacional

Segurança Pública

Isenções às empresas

Pagamento de juros

Estado Bem-estar

- Modelo Europeu Continental

- Modelo Social Democrata Nordico

Estado Liberal

- Regulador

- Social Liberal



Desde a Constituição de 1988 e, em particular, após

2003, estrutura-se no Brasil um Sistema mais amplo

em escopo e escala de políticas sociais

Castro (2011) – Revista Brasileira de Monitoramento e Avaliação n.1 em www.mds.gov.br/sagi

http://www.mds.gov.br/sagi


O Gasto Público em Políticas Sociais no Brasil passou de 
16% para 26 % do PIB  entre 1998 e 2014, com políticas de 

garantia de renda, de bens e serviços e regulação



O Gasto Público em Políticas Sociais provocou efeitos 
sociais concretos na redução da insegurança alimentar, 

pobreza, trabalho infantil e desigualdade

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

Caderno%20de%20Estudos%2025_FINAL.pdf

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/Caderno de Estudos 25_FINAL.pdf


Avaliação de Políticas e Programas produzem informação 
e conhecimento para que o Estado Contemporâneo possa 

exercer suas “capacidades estatais”

Gomide e Boschi. Capacidades Estatais em Países Emergentes. Brasilia, IPEA, 2016.

 Capacidade coercitiva: manter a ordem pública e a defesa do 

território

 Capacidade fiscal: extrair recursos da sociedade e empresas 

para financiamento de suas atividades

 Capacidade regulatória: condições de garantir os contratos e 

demais normas de interação entre atores da sociedade

 Capacidade política: poder de definir agendas e garantir 

prioridades de políticas públicas 

 Capacidade burocrática: competência administrativa para 

formular e implantar políticas públicas

 Capacidade relacional: competência de relacionamento com 

diferentes grupos na sociedade 



Como fazer Avaliação de 

Programas Sociais?

Estudo Técnico 01-2015            Livro SAGI 11 anos Livro Ed Alinea (jan-2016) 

Portal SAGI: www.mds.gov.br/sagi

http://www.mds.gov.br/sagi


Diferentes soluções programáticas para uma 
mesma problemática: Combate à fome

FOME

Programa de Alimentação 

Materno- Infantil 

Programa de 

Alimentação Escolar

Programa de Restaurantes 

Populares, Cozinhas Comunitárias

Programa de 

Transferência de Renda

Programa de Distribuição de 

cupons de alimentação

Distribuição de cesta de alimentos



A complexidade do desenho e operação dos programas requer a

produção, disseminação e apropriação de um volume considerável de

Informação e Conhecimento – Pesquisas de Avaliação- segundo estágio

do ciclo de um programa:

• Levantamento de demandas

sociais

• Diagnósticos de Públicos-Alvo

• Prospecção de Experiências e

Desenho de Programas

• Avaliações de Implementação

de ações de Programas

• Avaliações de Resultados e

Impactos

• Estudos de Custo-Efetividade



Avaliação de Programas não investiga apenas os 
resultados e impactos

Configuram-se como avaliação,  as pesquisas

• para dimensionamento e entendimento dos determinantes 

de problemas sociais, 

• para dimensionamento e caracterização de públicos-alvo de 

possíveis programas, 

• para investigar as dificuldades de desenvolvimento de 

determinadas atividades previstas na implementação de um 

programa, 

• para analisar os resultados, efeitos mais abrangentes e 

custos



Definição de Avaliação de Programas

Avaliação refere-se ao esforço analítico de produzir informação e 

conhecimento para 

• desenho, implementação e validação de programas e projetos 

sociais, 

• por meio de abordagens metodológicas interdisciplinares da 

pesquisa social, 

• com a finalidade de aprimorar a gestão das intervenções, seja no 

cumprimento dos seus objetivos (eficácia), 

• nos seus impactos mais duradouros e abrangentes em termos de 

públicos e dimensões sociais alcançados (efetividade), 

• seja nos custos condizentes com a escala e complexidade da 

intervenção (eficiência). 



Eficiência

Eficácia

Efetividade

Sustentabilidade 

fiscal

Equidade e 

coesão social

Estado Social 

Liberal

Estado Bem 

Estar Social

Avaliação de Programas produz informações para 
julgamento de sua legitimidade social e 

sustentabilidade fiscal 



Qualidade do Gasto

Legitimidade Social

Eficiência Econômica

Justiça 

Distributiva do 

Contrato Social

Justiça 

Distributiva do 

Mercado

Avaliação de Programas produz informações para 
julgamento de sua legitimidade social e 

sustentabilidade fiscal 



Avaliação de Programas requer uma abordagem 
sistêmica para investigação dos programas



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



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



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



Desenho metodológico da Pesquisa



Portal da SAGI-MDS: www.mds.gov.br\sagi

http://www.mds.gov.br/sagi


Exemplos metodológicos de Pesquisas de Avaliação 

Disponível em 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pg_p

rincipal.php?url=abertura

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pg_principal.php?url=abertura


A Coleção Cadernos de Estudos 
Desenvolvimento Social em Debate

www.mds.gov.br/sagi

http://www.mds.gov.br/sagi


Registros dos avanços sociais e 
institucionais do MDS e BSM

www.mds.gov.br/sagi

http://www.mds.gov.br/sagi


Estudos Avaliativos e Pesquisas de Avaliação
Pesquisa de Avaliação – Pesquisa PBF Indígenas



Pesquisa de Avaliação por meio de Observação: 

Bolsa Família em Povos Indígenas
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Estudo avaliativo com entrevista e Grupos Focais: 

Avaliação qualitativa sobre o Pronatec
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Estudo avaliativo com entrevista e Grupos Focais: 

Avaliação qualitativa sobre o Pronatec



Estudo avaliativo com dados secundários: 

Avaliação da pobreza e taxas de pobreza na 

PNAD/IBGE

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal/index.php?grupo=146&nv=114.146



Estudo avaliativo com dados secundários: 

Avaliação da pobreza e taxas de pobreza na 

PNAD/IBGE

31,1 

7,0 

13,5 

2,5 



Finalizando....

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

especificado, mal conduzido, orientado segundo premissas 

equivocadas, pior ainda se conduzido por equipes ou 

instituições externas reconhecidas.

Não geram conhecimento para aprimoramento, mas ruído e 

factoides que conspiram contra o mesmo, levando muitas 

vezes a decisões políticas equivocadas sobre o programa, 

sobretudo em ambientes pouco propícios ao debate amplo, 

técnico e plural.


