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Avaliação: O que contribui para a sua importância?

EXPANSÃO DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS

FORTALECIMENTO DA
PARTICIPAÇÃO SOCIAL

AGENDA INTERNACIONAL USO, PELO SETOR PRIVADO, NOS 
PROGRAMAS SOCIAIS
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• Favorece a transparência;

• amplia o acesso à informação;

• melhora a eficiência do gasto público;

• as agendas ganham relevância e 

• Respalda os grupos de interesse e aos 
potenciais beneficiários da política em 
questão. 

ASPECTOS POSITIVOS



Cada
DaPONTOS DE ATENÇÃO

Pluralidade  de cenários

Diversidade de temas

Limitações e distorções

!
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• Multiplicidade de critérios, conceitos, metodologias  e 
objetos; 

• diversidade de atores;
• contexto;
• base de dados;
• desenvolvimento de ferramentas informacionais;
• recomendações contextualizadas; e
• comunicação assertiva e cuidadosa.
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Atuação da Seplan no campo da 
AVALIAÇÃO

Cumpre dispositivo legal e regimental;

Avalia todos os programas do PPA, o que torna a
avaliação complexa pela dimensão dos programas
que envolvem, muitas vezes, uma diversidade de
políticas públicas em torno de uma mesma temática;

A complexidade dessa avaliação  advém da 
necessidade de adoção  de critérios avaliativos e de 
valoração que sejam válidos para todos os 
programas.



Cada
Da

A Avaliação das Políticas Públicas
com a Pandemia

A pandemia colocou a avaliação em nosso
cotidiano: conhecimento, dados, indicadores
têm apoiado a tomada de decisão em
relação aos planos de retomada das
atividades econômicas.
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Como criar uma cultura de
Avaliação?

• Apropriar-se de informação e do conhecimento sobre  
Política e Programas;

• ampliar o apoio institucional para a efetiva 
implementação de ferramentas de avaliação;

• instituir um fluxo de trabalho e conexões em rede;

• atenuar o insulamento burocrático;

• dispor de uma base de dados relevante para o que se 
pretende; e

• formar capacidades em avaliação.
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Importância do trabalho em 
REDE

• Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação 
– RBMA e formação de capacidades em 
avaliação;

• Diretrizes para  a prática de Avaliação no Brasil 
(RBMA e RELAC);

• IX Seminário da RBMA – A pandemia e alcance 
dos ODS no Brasil: Onde estamos?  
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“O melhor de mim
é o que ainda não sei.”

Clarice Lispector


