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FONTES DE DADOS



OBJETIVOS

I. Apresentar referência teórica introdutória que 
possibilite uniformizar conceitos, classificações e 
nomenclaturas, otimizando o conhecimento sobre 
indicadores, acompanhamento, monitoramento e 
avaliação de política pública;

II. Apresentar orientações aplicáveis às atividades de 
caracterização dos indicadores; 

III. Introduzir metodologia aplicada para análise da 
adequabilidade de indicadores;

IV. Apresentar os indicadores como base 
instrumental no Ciclo de Políticas Públicas tanto 
para auxiliar os processos de diagnóstico, como 
para medir a evolução de mudanças na realidade 
sob intervenção;



OBJETIVOS

I. Informar sobre a função e tipos de 
monitoramento;

II. Apresentar metodologia aplicada para a 
construção de Matriz e Painel de Indicadores 
para monitoramento de programas;

III. Informar sobre os desenhos e delineamento da 
pesquisa de avaliação;

IV. Apresentar, de forma introdutória, métodos e 
técnicas de coleta de dados em pesquisa de 
avaliação.



ATENÇÃO !

Somente informações 
qualificadas permitem um 
melhor desenho, 
acompanhamento, 
monitoramento e avaliação das 
políticas públicas, ajudando assim 
a superar ou mitigar problemas 
por meio da entrega de bens e 
serviços adequados

A aplicação dos critérios de 
monitoramento e avaliação 
requer formas específicas de 
operacionalização:  os 
indicadores



CONTEXTO DO USO DE INDICADORES

Contenção dos 
gastos públicos

Ampliação da 
flexibilidade 

gerencial

Melhoria da 
eficiência e da 
produtividade

Acompanhamento 
do planejamento 

social

Maximização da 
transparência e 

responsabilização 
do gestor

Monitoramento e Avaliação 
das Políticas Públicas



O fim do processo 
inflacionário, que 
reduziu as receitas 
financeiras dos 
governos e expôs os 
problemas das finanças 
públicas

O contexto internacional 
de promoção da reforma 
de Estado e de seu 
aparelho administrativo, 
Nova Gestão Pública

CONTEXTO DO USO DE INDICADORES NO 
BRASIL

Crise fiscal, que 
diminuiu a capacidade 
de gasto dos governos e 
aumentou a pressão por 
maior eficiência 

O aprofundamento da 
democracia, que trouxe 
novos atores sociais e 
reivindicações aos 
governos

A redução da ajuda 
externa e a pressão dos 
organismos 
internacionais de 
fomento pela aferição 
dos resultados dos 
programas sociais por 
eles financiados 

A longa crise econômica 
brasileira, que aumentou 
a desigualdade social e a 
busca por programas 
sociais públicos

A desestruturação da 
função de planejamento, 
que deixou os 
governantes sem 
elementos de informação 
e avaliação



INDICADOR



INDICADOR

O indicador apenas aponta, assinala, indica



INDICADOR

Classificação dos indicadores quanto ao TIPO

Objetivos - baseados nas ocorrências de determinados fenômenos, 
mensuráveis em uma escala de intervalos ou graus

Subjetivos – são medidas de percepções, sentimentos e reações 
individuais e avaliações de condições sociais, obtidos por meio de 
técnicas de pesquisa qualitativa, e que podem ser apresentados em uma 
escala ordinal

Descritivos – a análise dos fenômenos não implica em relação causa-feito

Avaliativos ou normativos – baseiam-se em um modelo causal e avaliam a 
relação entre dois ou mais fatores

INDICADOR



INDICADOR

Classificação dos indicadores quanto a ÁREA TEMÁTICA

Indicadores econômicos - Refletem o comportamento da economia 
de uma localidade (país, estado, município etc.) e não se 
restringem à área pública

Indicadores sociais – são aqueles que mensuram o nível de bem-estar 
geral e de qualidade de vida da população

Indicadores ambientais – demonstram o progresso alcançado na direção 
do desenvolvimento sustentável, que compreende, segundo as Nações 
Unidas, quatro dimensões: ambiental, social, econômica e institucional

INDICADORINDICADOR



INDICADORES



INDICADOR SOCIAL



INDICADOR

Os indicadores sociais visam:

Operacionalizar empiricamente conceitos teóricos (na pesquisa social)

Medir tendências sociais e monitorar a realidade social (de forma mais 
ampla), em diagnósticos realizados por governos e agências internacionais

Avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade das políticas públicas, bem 
como a qualidade e o desempenho dos serviços públicos (no ciclo das 
políticas públicas e monitoramento gerencial)

Subsidiar o processo decisório a partir de evidências empíricas

INDICADORINDICADOR SOCIAL



INDICADOR

Os indicadores sociais permitem:

Conhecer a situação que se deseja analisar e modificar por meio dos 
programas, projetos e políticas e identificar os problemas

Traçar os objetivos e metas

Acompanhar e monitorar o andamento dos trabalhos e das ações

Avaliar os processos e adotar as estratégias necessárias

Criar situações de aprendizagem organizacional

INDICADORINDICADOR SOCIAL



FUNÇÃO DO 
INDICADOR 
SOCIAL

Científica: elo entre os modelos 
explicativos da teoria social e a 
evidência empírica dos fenômenos 
sociais observados. Permite a 
apreensão de fenômenos 
socialmente importantes e difíceis 
de mensurar

De diagnóstico de fenômenos 
sociais:  instrumentos operacionais 
para o monitoramento da realidade 
social, para fins de formulação e 
reformulação de políticas públicas

Apoio ao processo decisório e ao 
planejamento: auxiliam na Análise e 
Avaliação de Políticas Públicas 
(quanto à sua eficiência, eficácia e 
efetividade) 



ATENÇÃO !

Se um indicador não reflete a 
realidade que se deseja medir ou 
descrever e não é considerado 
nos diversos estágios da 
elaboração e implementação de 
programas, então, dificilmente 
ele poderá ser utilizado 
eficazmente como instrumento 
de política pública

Os indicadores simplificam a 
realidade tornando 
determinados fenômenos 
observáveis, analisáveis e 
comparáveis



A REALIDADE 
SOCIAL E OS 
INDICADORES

Variáveis

Indicadores

Observação 
Coleta de 

Dados

Definição 
Operacional

Teoria 
(conceitos)



A REALIDADE 
SOCIAL E OS 
INDICADORES CONCEITO ABSTRATO OU 

TEMÁTICA SOCIAL DE INTERESSE

Definição 
das 

dimensões 

Interpretação 
operacional do 

conceito

ESTATÍSTICAS

Indicador Social A Indicador Social B



A REALIDADE 
SOCIAL E OS 
INDICADORES

M
e

lh
or

a
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nd
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õ
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 d

e
 v

id
a

Condições de 
moradia

Situação de 
saúde 

Perfil 
Educacional

Inserção 
ocupacional

Busca e 
combinação de 

dados de 
diferentes fontes 

e pesquisas

Registros de 
programas 

sociais

Cadastros 
públicos

Pesquisas do 
IBGE e 
outras 

instituições

Exemplos de 
possíveis 

indicadores

Taxa 
cobertura rede 
abastecimento 

água

Taxa de 
mortalidade 

infantil

Taxa de 
evasão 
escolar

Taxa de 
desemprego



CICLO DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Identificação dos problemas e 
demandas sociais

Constituição da agenda: 
problemas que serão objeto de 
mobilização de recursos públicos 
para apoiar os processos de 
intervenção na busca de soluções

Planejamento e Priorização das 
ações:  mobilização de recursos 
públicos no tempo e no espaço. 
Os recursos são definidos a 
partir da elaboração de 
objetivos, metas ou outros 
elementos



CICLO DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Implementação: execução do conjunto 
de atividades planejadas.  A 
implementação é um processo 
interativo e continuado de tomada de 
decisões. De modo que compreende 
interação e negociação constante entre 
os diversos atores envolvidos na política.

Monitoramento: acompanhamento 
contínuo da implementação dos 
programas e políticas em relação a 
seus objetivos e metas

Avaliação: determinar se uma ação 
pública tem realmente valor para a 
sociedade



INDICADORES NO 
CICLO DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS



INDICADORES NO CICLO DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

Elaboração do 
diagnóstico

indicadores sociais ou de contexto social: diagnosticar, comparar, classificar e 
analisar tendências

orientar a identificação de problemas e demandas prioritárias

Formulação de 
programas e seleção 
de alternativas

indicadores que reflitam os objetivos, metas e estratégias do programa, possibilitando 
a elaboração e o acompanhamento dos quatro grupos essenciais para a gestão de 
programas: insumos, projetos, atividades e resultados

sistematiza e expressa conteúdos do programa (recursos, metas, resultados, etc)

Implementação e 
Execução

indicadores que possibilitem a comparação entre os valores aferidos e as metas 
estabelecidas na fase de formulação

oferece ao gestor e demais interessados um quadro para o monitoramento do 
andamento da execução e a tomada da decisão

Monitoramento e 
Avaliação

Indicadores de eficiência, eficácia  e efetividade

Permite verificar os resultados e o impacto



INDICADORES NO 
CICLO DAS 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS
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Recursos 
humanos, 
materiais, 
financeiros, 
etc. 
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Atividades 
vinculadas 
com a 
execução 
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s) Entregas de 
bens ou 
serviços ao 
público-alvo

R
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Benefícios 
para o 
público-alvo 
decorrentes 
das ações

Im
p

a
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 (
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p
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)

Efeitos 
relacionados 
ao fim último 
esperado 
com a 
entrega dos 
bens e 
serviços



INDICADORES NO 
CICLO DAS 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS ETAPA

Insumo

Processo

Produto

Resultado

Impacto

EXEMPLO

% investimento educação

Número de escolas 
construídas/Número de alunos 
que usam transporte escolar

Número de alunos 
matriculados nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental
Taxa de Escolaridade Líquida 

EF

IDEB dos anos iniciais EF

(fluxo + desempenho)

MEDIDA

Economicidade

Eficiência

Eficácia

Efetividade



INDICADORES NO 
CICLO DAS 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Eficácia é a medida do grau em que 
um projeto atinge os seus objetivos 
e metas em determinado período, 
sem considerar os custos implicados 
no processo

Eficiência permite analisar a relação 
entre custo e benefício para que os 
objetivos e metas sejam alcançados. 
Se os custos forem muito elevados 
em relação aos benefícios obtidos, a 
continuidade do projeto não valerá a 
pena

Efetividade (ou impacto) indica se o 
projeto modificou a realidade como 
propunha. Trata-se de se analisar os 
efeitos provocados pelo projeto no 
ambiente em que ele foi executado



ATENÇÃO !

A elaboração de indicadores faz 
parte do planejamento de 
programas e projetos. Ela deve 
ser realizada neste momento a 
fim de que a execução e os 
resultados das políticas públicas 
possam ser avaliados desde o 
início de sua implementação

Muitos programas e ações são 
elaborados e implementados 
sem a previsão de indicadores 
válidos de monitoramento e 
avaliação



Permitem avaliar a 
eficácia e efetividade da 
Política Pública

São utilizados com 
instrumento de medida 
das ações (objetivos e 
as metas) da política 
pública para fins de 
monitoramento e 
avaliação

INDICADORES NO CICLO DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS

São utilizados para a 
elaboração de 
diagnósticos iniciais da 
realidade ou de 
levantamento de 
situações onde será 
realizada a intervenção

São usados para 
acompanhar a 
implementação (quando 
formulados na fase de 
planejamento)

São usados para expor o 
problema dentro de um 
processo de 
convencimento 
(gravidade, urgência  e a 
relevância dos 
problemas)



FONTES DE DADOS: 
LEI No 6.183, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1974

Sistema Estatístico Nacional

SUBSISTEMA ECONÔMICO

Estatísticas da 
Indústria

Estatísticas do 
Comércio

Estatísticas 
Agropecuárias

Estatísticas de 
Serviços

Contas Nacionais

SUBSISTEMA SOCIAL

Estatísticas 
Demográficas

Estatísticas de 
Saúde

Estatísticas de 
Educação

Estatísticas do 
Trabalho

Estatísticas da 
Pobreza

SUBSISTEMA DE 
DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL

Estatísticas 
Ambientais

Estatísticas 
Econômicas

Estatísticas 
Sociais

Estatísticas 
Institucionais



INDICADORES NO 
CICLO DAS 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS



Passos para a construção de um INDICADOR

CONSTRUÇÃO DE UM INDICADOR

Realidade 
Social

Eventos 
empíricos

Objetivo 
programático

• O que atacar

Definição do 
objetivo

• Facetas do 
problema

Dados brutos
• Estatísticas 

públicas

Informação 
para análise 
e decisões

• Indicador 
socialEtapa 1

Etapa 2



Passos para a construção de um INDICADOR

CONSTRUÇÃO DE UM INDICADOR

Avaliar objetivos 
e metas

Identificar 
interessados

Definir critérios 
de seleção

Mapear 
indicadores 
candidatos

Realizar análise 
de trade off

Validar 
indicadores

Cadastrar 
indicadores

Para construir
indicadores de 
programa inicie 
aqui

Para 
complementar
indicadores de 
programa inicie 
aqui 

Para avaliar 
indicadores de 
programa inicie 
aqui



CONSTRUÇÃO DE 
UM INDICADOR Indicador 

1

Indicador 
2

Método de 
Aglutinação

Índice 
Composto 

ou Sintético

Simples

• refletem uma 
dimensão mais 
específica

• taxa de 
desemprego

Agregados

• articulam mais de 
uma dimensão, de 
forma justaposta

• várias dimensões 
de pobreza ou 
exclusão social

Compostos ou 
Sintéticos 

• formados por 
subindicadores 
que expressam 
diferentes 
dimensões do 
fenômeno

• Índice de 
Desenvolvimento 
Humano (IDH)



CONSTRUÇÃO 
DE UM  
INDICADOR



CONSTRUÇÃO 
DE UM  
INDICADOR

INSUMOS

Recursos 
financeiros 
para o novo 
programa de 
matemática

Pessoal do 
Ministério da 
Educação, 

professores de 
ensino médio

Instalações de 
formação

ATIVIDADES

Desenho do 
novo currículo

Formação dos 
professores

Desenvolvimen
to, impressão, 
distribuição de 

novos livros 
didáticos

PRODUTOS

5.000 
professores de 
matemática, de 
ensino médio 

formados

100.000 livros 
didáticos 

distribuídos 
nas salas de 

aula

RESULTADOS

Professores 
utilizando os 

livros didáticos 
e o novo 

currículo na 
sala de aula

Alunos 
seguindo o 
currículo

Desempenho 
melhorado dos 

alunos nos 
exames de 
matemática

RESULTADOS 
FINAIS

Taxas de 
conclusão mais 

elevadas

Maiores 
salários

Maiores taxas 
de emprego



CARACTERÍSTICAS DOS INDICADORES

Análise dos requisitos de um bom indicador

FORMULAÇÃO DE 
POLÍTICA PÚBLICA

F1Representatividade 
conceito 

F2Proximidade com o 
objetivo do programa

F3Aderência à escala 
espacial desejada 

F4Atendimento 
informação 

interessados 

F5Sensibilidade 

F6Economicidade

ADEQUAÇÃO À 
ANÀLISE

A1Confiabilidade 
metodológica 

A2Confiabilidade 
da fonte

A3Simplicidade  
construção 

entendimento 

A4Objetividade 

A5Aderência à escala 
temporal desejada

A6Auditabilidade

MENSURABILIDADE

M1Estabilidade ao 
longo do tempo 

M2Rastreabilidade ao 
longo do tempo 

M3Disponibilidade 
quando necessário 

M4Valores de referência

M5Existência de 
suporte técnico 

Matriz de Priorização 
de Indicadores

In
di

ca
d

or

In
te

re
ss

a
do

s

Tipo 

• Insumo
• Processo
• Resultado

Critérios

• F1...Fn
• A1...An
• M1...Mn

P
o

nt
ua

çã
o 

To
ta

l



ADEQUABILIDADE 
DE UM  INDICADOR



ADEQUABILIDADE 
DE UM  INDICADOR



ADEQUABILIDADE 
DE UM  INDICADOR



FICHA TÉCNICA 
DO INDICADOR



ATENÇÃO !
Os indicadores escolhidos devem 
se aproximar ao máximo das 
propriedades que caracterizam 
uma “boa medida”

Os indicadores são 
representações simplificadas de 
uma dada realidade, portanto, 
são suscetíveis aos vieses de 
quem produziu, coletou e/ou 
interpretou

As estatísticas são imagens de 
síntese que representam não as 
situações individuais, mas a média 
dessas situações, condensando as 
diferenças individuais



ATENÇÃO !
As informações estatísticas não 
são neutras

A utilização de indicadores 
macro, nacionais ou regionais 
podem mascarar diferenças em 
nível sub regional

Fenômenos complexos e 
multidimensionais são 
representados por índices ou 
indicadores sintéticos:

• indicadores misturam 
subindicadores de natureza e 
comportamento muito distintos;

• não expressam problemas ou 
dimensões específicas.



ANÁLISE DE INDICADORES

Números 
absolutos

são o resultado de uma contagem ou estimativa em valor absoluto, são dados 
comuns que, por terem sido dotados de um significado, passam a ser 
considerados indicadores

Números 
relativos:
são aqueles 
comparados com o 
conjunto total de 
observações ou 
com outras 
características 
relativas ao espaço 
social pesquisado. 

média - É soma de todos os valores da população, dividida pelo número de 
observações 

proporção - É a relação entre dois valores que pertencem a uma mesma 
população, onde o denominador inclui o numerador. 

razão - É a relação entre dois valores que pertencem a populações diferentes, 
onde o denominador não inclui o numerador. 

taxa - similar à razão é utilizada especialmente para acompanhar a variação de 
determinado fenômeno em determinado tempo, estando associada com a 
velocidade e a direção (padrões) da mudança em processos dinâmicos

incidência - Representa o número de novos casos ou ocorrências surgidas em 
uma  determinada população e em um certo período

prevalência - Representa o número de casos existentes (antigos e novos, o 
acumulado) em relação a uma população e em determinado período



ANÁLISE DE 
INDICADORES



Muitas vezes não é 
possível “quantificar” o 
conceito com apenas 
um indicador, 
necessitando-se de um 
conjunto de indicadores 
ou de índices sintéticos

Tendo em vista a 
exigência de 
abrangência e de se 
contemplar as várias 
dimensões do conceito 
que está sendo 
operacionalizado, a 
seleção de um indicador 
ou de conjunto de 
indicadores sociais 
adequados pode ser 
difícil

LIMITES NO USO DE INDICADORES

Um grande desafio para 
o gestor público ao 
construir um indicador é 
encontrar a medida que 
mais se aproxima do 
conceito que está sendo 
operacionalizado

A validação dos 
indicadores exige testes 
e quase sempre na 
política cotidiana não há 
tempo para fazê-los

A depender do tipo de indicador 
desejado, os dados disponíveis são 
escassos e quando existentes, 
bastante limitados e com 
periodicidade irregular. Em geral, os 
sistemas de informações, quando 
existem, são deficitários



A exigência de uma 
mensuração quantitativa 
é sempre uma 
simplificação da 
realidade. Assim, para 
além dos indicadores 
quantitativos, é 
desejável incorporar 
elementos qualitativos 
permitindo uma leitura 
mais próxima da 
complexidade da 
realidade social

Incorporar todos os 
atores envolvidos e as 
suas percepções, 
devolvendo-lhes as 
informações recebidas

AÇÕES NECESSÁRIAS

Criar sistemas de 
informações ou 
aprimorar os existentes, 
fazendo com que 
tenham acessibilidade 
garantida e atendam ás 
peculiaridades dos 
programas sociais, no 
sentido de gerar um 
mínimo de factibilidade 
à avaliação



ATENÇÃO !

A equipe de auditoria aplica 
conhecimentos sobre 
indicadores com três objetivos 
principais: 

• analisar a qualidade dos 
indicadores existentes; 

• medir aspectos do 
desempenho que subsidiarão a 
avaliação do objeto de 
auditoria;

• recomendar a utilização de  
indicadores de desempenho 
necessários ao bom 
gerenciamento das ações, 
quando insuficientes ou 
inexistentes. 



Custo da apuração de 
múltiplos indicadores 
para se obter um quadro 
da eficiência e da 
efetividade de um 
programa

Inadequação ou baixa 
confiabilidade dos 
sistemas de informação

DIFICULDADES PARA O USO DE INDICADORES 
NA AUDITORIA

Carência de 
conhecimento 
acumulado e 
disseminado sobre o 
acompanhamento das 
políticas e programas na 
administração pública

Dificuldade de 
estabelecer nexo entre o 
indicador e o fenômeno 
que se deseja medir

Dificuldade de observação e 
mensuração de objetivos, 
metas, insumos, processos 
produtos e resultados. 

Pouco uso de 
informações de 
monitoramento e 
avaliação para 
retroalimentar o 
processo decisório dos 
programas



MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS



MONITORAMENTO
É a atividade que produz 
informações úteis, confiáveis e 
tempestivas que permitam 
conhecer como está sendo o 
processo de implementação para  
tomar as decisões cabíveis;

É a atividade regular de 
acompanhamento de processos-chave 
previstos na lógica de intervenção de 
um programa, comparando os dados 
com parâmetros pré-estabelecidos;

Visa a aprimorar a etapa de 
implementação das políticas e 
programas, tendo como finalidade 
atingir os resultados especificados em 
seu planejamento.



INDICADOR

Condições necessárias ao MONITORAMENTO

Conhecimento sobre a teoria do programa: relação de causa 
(problema) e efeito (solução proposta)

Problemas do programa ou projeto estejam bem definido

Ações bem desenhadas e programadas na etapa de planejamento

Objetivos, metas, ações identificados por indicadores precisos e detalhados

Preferencialmente conhecer o Modelo Lógico (ML) do programa: insumos, 
atividades, produtos, resultado e impacto

Existência de condições técnicas e informacionais (bem como uma 
estrutura de incentivos)

Registro das informações

MONITORAMENTO



MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO

ACOMPANHAMENTO

Não é um processo interativo

As informações são superficiais e nem sempre 
são analisadas

Os resultados raramente são compartilhados e 
são pouco utilizados

É realizado de forma mecânica, para cumprir 
exigências

Visto como controle, fiscalização

MONITORAMENTO

É uma ferramenta de gestão interativa e proativa

Utiliza informações com a profundidade 
necessária e os dados são sempre analisados

Divulga as descobertas feitas e fornece insumos 
qualificados para o planejamento

Os resultados são utilizados para o 
aperfeiçoamento do trabalho de equipe e para a 
tomada de decisões

Gera aprendizagem organizacional

ATENÇÃO! A produção das informações deve 
estar prevista desde o desenho da 
ação/programa a fim de que sejam produzidas 
de forma apropriada e tempestiva para seu 
emprego na tomada de decisão



MONITORAMENTO

Funções do 
Monitoramento

contribuir para a eficiência do programa, otimizando a utilização dos recursos e a 
redução dos custos

guiar, revisar e ajustar o desenvolvimento do programa, possibilitando a melhoria 
da implementação e aprendizagem organizacional

possibilitar a transparência na informação e fortalecer a comunicação

Benefícios do 
Monitoramento

fortalecer as relações de prestação de contas para dentro e para fora do governo

incrementar a transparência na gestão pública

levar à tomada de decisão mais eficie

fomentar o intercâmbio de ideias e experiência sobre os programas e projetos 
públicos

conduzir à implementação de inovações e à geração de conhecimentos na 
administração pública



ETAPAS DO MONITORAMENTO

Seleção e definição dos 
indicadores para os 
diferentes níveis de 

objetivos, resultados, 
atividades e recursos

Identificação das fontes, 
formas de coleta, fluxos 

de informação, 
periodicidade e 

responsabilidades 
institucionais

Processamento e 
transmissão dos dados. 
Essa etapa envolve a 

utilização de 
ferramentas e sistemas 

de informação

Produção de 
indicadores com base 
nos dados brutos ou 

utilização de 
indicadores prontos

Acompanhamento e 
análise da variação 
dos indicadores ao 

longo do tempo

Comunicação para os 
diferentes níveis de 

tomada de decisão e 
comunicação/divulgação

Manutenção, 
correção ou ajuste 

das atividades

As informações 
produzidas permitem 

acompanhar o 
desenvolvimento das 
diversas dimensões 
dos programas e, 

com isso, ajustar a 
sua implementação 

ao que foi planejado.



ELABORAÇÃO DO PAINEL DE MONITORAMENTO

Elementos 
anteriores à 
construção -
ML

é um esquema que permite a visualização dos principais elementos de um 
programa, quais sejam: insumos/recursos, atividades/ operações/ações, 
produtos, resultados e impactos. Proporciona uma apresentação sistemática, 
lógica e sucinta do programa, dando uma visão da cadeia de implementação, 
dos resultados esperados e impactos, o que possibilita a estruturação do 
monitoramento em um nível mais estratégico

Características 
de um painel 
de indicadores

o conjunto de indicadores não pode ser exaustivo e deve ser equilibrado 
entre as dimensões/componentes analisados

os indicadores devem ter uma interpretação normativa claramente definida

os indicadores devem ser mutuamente consistentes, isto é, não devem 
sugerir tendências inconsistentes

os indicadores devem ser inteligíveis e acessíveis de acordo com o público 
usuário

os indicadores devem ser organizados em painéis articulados em três níveis: 
indicadores chave, indicadores complementares e indicadores específicos



ELABORAÇÃO DO PAINEL DE MONITORAMENTO

Definição do 
programa a ser 

monitorado, 
seus objetivos, 

suas ações, sua 
lógica de 

intervenção

Especificação 
dos eixos 

analíticos e 
definição das 
unidades de 

análise

Coleta de dados 
e indicadores do 

contexto, que 
permitam 

acompanhar a 
conjuntura que 

influencia o 
desenvolvimento 

do programa

Coleta dos 
indicadores do 

programa

Construção do 
painel de 

indicadores na 
forma de 

gráficos para 
análise 

comparativa no 
tempo e território



PAINEL DE 
MONITORAMENTO



MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

DIMENSÃO

Frequência

Ação 
principal

Propósito 
principal

Foco

Fontes de 
informação

Realizadas 
por

Informa a

AVALIAÇÃO

Episódico

Apreciação, julgamento

Melhorar efetividade, impacto e programação 
futura

Efetividade, relevância, impacto, custo-
efetividade

As mesmas, mais estudos e pesquisas 
científicas, inclusive as qualitativas

Gerentes e coordenadores de programas, 
comunidade (beneficiários), supervisores, 
financiadores, avaliadores externos

Gerentes e coordenadores de programas, 
técnicos e comunidade (beneficiários), 
supervisores, financiadores, tomadores de 
decisão. Destinada aos formuladores de 
políticas e aos gerentes de mais alto escalão

MONITORAMENTO

Regular

Acompanhamento, vigilância

Melhorar eficiência e a eficácia; ajustar 
plano de trabalho

Insumos, produtos, processos, efeitos, 
plano de trabalho

Sistemas regulares, sítios, observação, 
relatórios progresso, apreciações

Gerentes e coordenadores de programas, 
comunidade (beneficiários), supervisores, 
financiadores

Gerentes e coordenadores de programas, 
técnicos e comunidade (beneficiários), 
supervisores, financiadores



AVALIAÇÃO POLÍTICAS PÚBLICAS



CRITÉRIOS DA 
AVALIAÇÃO

Eficiência — a menor relação custo/ 
benefício possível para o alcance dos 
objetivos estabelecidos no programa

Impacto (ou efetividade) — indica 
se o projeto tem efeitos (positivos) 
no ambiente externo em que 
interveio

Custo-efetividade — é feita a 
comparação de formas alternativas 
da ação social para a obtenção de 
determinados impactos, para ser 
selecionada aquela 
atividade/projeto que atenda os 
objetivos com o menor custo



INDICADOR

Classificação das avaliações quanto ao AGENTE QUE REALIZA

Externas - Realizada por pessoas de fora da instituição responsável 
pela Política Pública cujos benefícios estão relacionados a isenção 
e objetividade dos avaliadores 

Interna - Realizada dentro da instituição responsável, com colaboração 
dos seus participantes e tem como resultados positivos a eliminação da 
resistência natural a um avaliador externo

Mistas – Combina a externa com a interna, onde avaliadores externos têm 
contato estreito com os operadores do programa

Participativas – Prevê a participação dos beneficiários das ações no 
planejamento, na programação, execução e avaliação dos mesmos

AVALIAÇÃO



INDICADOR

Classificação das avaliações quanto a sua NATUREZA

Formativas - Relacionadas à formação do programa cujo objetivo é 
fornecer elementos para a realização de correções necessárias 
nas etapas de implementação.

Somativas - Realizadas quando o programa está sendo implementado ou 
após a sua implementação. O objetivo é verificar a efetividade do 
programa.

AVALIAÇÃO



INDICADOR

Classificação das avaliações quanto ao MOMENTO EM QUE SÃO 
REALIZADAS

Ex ante - Realizada no começo de um programa e visa de dar 
suporte à decisão de implementar ou não o programa. Seu 
elemento central é o diagnóstico. São exemplos: Avaliação de 
Demanda, Avaliação de Diagnóstica: Linha de Base ou de 
Desenho (antes do Programa ser Implementado)

Ex post - Realizada durante a execução de um programa ou ao seu final, 
quando as decisões são baseadas nos resultados alcançados. Julga-se 
se ele deve continuar ou não. Se sim, decide-se se ele deve manter a 
formulação original ou sofrer modificações. Quando o programa já foi 
concluído, julga-se a pertinência do uso futuro da experiência.

AVALIAÇÃO



INDICADOR

Classificação das avaliações quanto ao PROBLEMA

Diagnóstico - Realizada antes da formulação (demanda) ou da 
implementação; É uma avaliação do estado da arte do problema que a 
Política Pública visa contemplar, permite coletar informações antes da 
implementação para posterior avaliação.

Processo - Realizada durante a implementação do programa e diz respeito à 
dimensão de gestão. É uma avaliação periódica que procura detectar as dificuldades 
que ocorrem durante o processo para  efetuar correções ou adequações.

Impacto - verificar em que medida o programa alcança seus objetivos e quais são os 
seus efeitos (imediatos, de médio prazo e de longo prazo) e tem como objetivo 
responder se o programa funcionou ou não. Para tanto, indaga-se se houve 
modificações na situação-problema. Adicionalmente, serve de suporte para decisão 
sobre política, como continuação do programa e formulação de outros. 

AVALIAÇÃO



AVALIAÇÃO DO 
DESENHO DA 
POLÍTICA PÚBLICA



AVALIAÇÃO DO 
DESENHO DA 
POLÍTICA PÚBLICA



AVALIAÇÃO DO 
DESENHO DA 
POLÍTICA PÚBLICA



AVALIAÇÃO NO CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

TIPOS DE AVALIAÇÃO

Avaliação de demanda

Avaliação diagnóstica (ex-ante ou linha de base) 
e de desenho

Avaliação de implementação ou de processo 
(eficiência)

Avaliação de resultados e de impacto

Avaliação de custo-efetividade

MOMENTO NO TEMPO

Antes do programa ser elaborado

Antes do programa ser implementado

Durante a implementação do programa

Após a implementação do programa

Após a implementação do programa

ATENÇÃO! Pesquisas de avaliação devem fazer 
parte de todas as etapas do ciclo de política 
pública.



AVALIAÇÃO NO CICLO 
DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Implementação
– Produção e 
oferta de 
serviços 

Avaliação –
Análise de 
resultados e 
impactos.

Formulação –
Diagnóstico e 
desenho de 
programas

Definição da 
Agenda –
Percepção e 
definição das 
questões 
públicas

Avaliação  
Demanda

Avaliação  
Desenho

Avaliação  
Processos 
(Eficiência)

Avaliação  
Impacto

PROBLEMAS E DEMANDAS SOCIAIS

AVALIAÇÃO CUSTO EFETIVIDADE



DESENHO DA PESQUISA DE AVALIAÇÃO

Objetivo Exploratória - As pesquisas exploratórias proporcionam uma visão inicial e geral 
acerca de determinado fato. Os resultados desses estudos, porém, não podem 
ser generalizados, isto é, serem considerados para todo um conjunto e onde os 
casos analisados foram extraídos: estudos de caso.

Descritivas - Descrevem as características de determinada população ou 
fenômeno, com vistas a estabelecer associações entre as variáveis. Pesquisas 
que visam determinar associações (e não causalização). Podem ser: a. 
quantitativas (pesquisas de levantamentos de opiniões, surveys, censos, perfis, 
etc.), b. qualitativas (observação participante, análise de conteúdo, pesquisas para 
identificar trajetórias de sujeitos ou representações sociais, etc.).

Explicativa - Apresentam fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência 
dos fenômenos. Tentam desvendar o efeito de uma variável em outra. Visam 
determinar relações de causa e efeito e, nesse sentido, também são conhecidas 
como estudos de verificação de hipóteses causais, ao explicarem e preverem 
fenômenos.



PESQUISA DE AVALIAÇÃO
COLETA DE DADOS

PESQUISA QUALITATIVA

Estudo de caso

entrevista
(estruturada, 

semiestruturada
, não 

estruturada)

grupo 
focal observação pesquisa 

documental

Etnografia

observação 
participante

Histórias 
de vida

observação 
participante

Análise de Conteúdo Análise de Discurso



PESQUISA DE AVALIAÇÃO
COLETA DE DADOS

PESQUISA QUANTITATIVA

Levantamentos de campos 
(surveys)

questionário 
fechado

questionário 
aberto

questionário 
misto

Censos

Frequências, Cruzamentos, Testes Estatísticos



ATENÇÃO !
A realização de pesquisa 
qualitativa exige boa 
capacidade técnica para 
determinação da amostra, 
desenho do questionário, 
processamento e análise dos 
dados

A realização de pesquisa 
qualitativa exige boa capacidade 
técnica na realização das 
entrevistas, na facilitação de 
trabalho em grupo e de 
observação e análise de 
informações.



DESENHO DA PESQUISA DE AVALIAÇÃO

Desenho Não experimental - Visa descrever fenômenos, ou seja, buscam responder a 
questões de fato: como uma coisa é ou está. Fazem descrições ou comparações 
entre resultados sem inferência de causalidade. Podem ou não usar quantificação 
(estatística descritiva), bem como podem ou não fazer uso de métodos 
qualitativos. 

Quase Experimental - Não cria uma situação artificial, apenas observa e compara 
situações dadas naturalmente. São pesquisas do tipo ex-post-facto, em que o 
tratamento não é dado pelo pesquisador. Os grupos naturalmente selecionados 
devem ser semelhantes e representativos para serem comparáveis. Os grupos de 
tratamento e controle foram escolhidos por meio da técnica de pareamento 
(tornando os comparáveis).

Experimental  - Visa explicar (compreender) fenômenos, desvendando as relações 
de causa e efeito – ou seja, o que está relacionado com o fenômeno. Uma das 
características dos experimentos é o uso da quantificação, especificamente a 
estatística descritiva e inferencial, com vistas a encontrar as relações explicativos 
de determinado fenômeno.



DESENHO DA 
PESQUISA DE 
AVALIAÇÃO

A avaliação é realizada a partir do 
acompanhamento de dois grupos 
distintos. O Grupo que recebe o 
tratamento é denominado de grupo 
experimental e o que não recebe é o 
grupo controle. 

A forma clássica para realizar essa 
seleção dos grupos é por sorteio 
(aleatoriedade). As informações são 
coletadas antes (baseline) e após o 
tratamento. É importante ter o 
Antes e o Depois para podermos 
captar alguma mudança através do 
tempo



CLASSIFICAÇÃO DAS PESQUISAS DE AVALIAÇÃO

Avaliação 
Diagnóstica

• Não 
experimental

• Descritivo
• Antes da 

intervenção
• Quali-Quanti

Avaliação de 
Implementação

• Não 
Experimental

• Descritivo
• Durante a 

intervenção
• Quali-Quanti

Avaliação de 
Impacto

• Experimental ou 
Quase-
experimental

• Explicativo
• Após a 

intervenção
• Quantitativa



USUÁRIOS DA 
AVALIAÇÃO

Os financiadores do programa 
(e da própria avaliação)

Os gerentes e encarregados de 
mais alto escalão

Os técnicos e profissionais que 
lidam de maneira mais direta 
com os beneficiários

Os agentes do governo central

Os membros do legislativo

As organizações que 
administram o programa 
avaliado



A resistência na 
administração pública, 
devido à predominância 
de uma cultura 
autoritária. As 
autoridades públicas 
ficam constrangidas 
com a perspectiva de 
serem analisadas as 
suas ações, e reagem 
através de: proibições 
diretas, ou colocação de 
dificuldades 
burocráticas: 
desinteresse no 
levantamento de dados, 
tornar inacessíveis as 
fontes, falta de apoio

A prevalência de 
delineamentos de 
pesquisa que não 
“controlam” as variáveis 
antecedentes, 
processuais e de 
resultados, e que 
produzem inferências 
espúrias, atribuindo ao 
programa a 
responsabilidade de 
resultados (bons ou 
ruins) não provocados 
por ele, mas por outros 
fatores

LIMITES DA AVALIAÇÃO

Muitos programas e 
ações não são 
desenhados para serem 
avaliados

Poucos dados 
disponíveis e quando 
existentes, bastante 
limitados e com 
periodicidade irregular



Incorporar, de forma 
aberta, todos os atores 
envolvidos e mapear as 
suas percepções, 
devolvendo-lhes as 
informações recebidas

Constituir sistemas de 
informações, de 
acessibilidade garantida 
e atendendo às 
peculiaridades dos 
programas sociais, para 
gerar um mínimo de 
factibilidade à avaliação

AÇÕES NECESSÁRIA

Assumir a avaliação 
como atividade regular 
da instituição, 
implantando uma 
cultura de avaliação

Fortalecer e aprimorar 
os sistemas de 
informações gerenciais 
existentes, a fim de 
construir indicadores

Sua execução por órgão 
independentes (como 
garantia de rigor 
metodológico e 
isenção), e, na medida 
do possível, mesclando 
técnicas quantitativas e 
qualitativa

Ampliar o escopo da 
avaliação, considerando 
o contexto da macro 
políticas e utilizando 
modelos dinâmicos que 
incluam as estruturas 
organizacionais, os 
distintos recursos de 
apoio mobilizados e as 
características sociais, 
culturais e econômicas 
dos atores



OBRIGADA!

tbraga@tce.ba.gov.br 71 3115 4683


