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O objetivo principal da semana: Como medir o 

impacto tecnicamente 

 Do ponto de vista político e institucional

 Como viabiliza-lo? 

 O que fazemos com a informação e como a usamos?

 Como podemos convencer os operadores e políticos para que 

usem a informação obtida nas avaliações?

 Importância do monitoramento para complementar e melhorar a 

avaliação de impacto

 Estamos usando os indicadores adequados?

 Como definimos o impacto?

 Exemplos da importância da avaliação no desenvolvimento da 

política social

Construindo um Sistema de    

Monitoramento e Avaliação: 

Um Desafio de Política Pública 

com Elementos Técnicos

Abril 2010

Gonzalo Hernández Licona
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Não é fácil obter avaliações de programas públicos:

 Diferentemente de uma empresa privada, os programas

públicos não têm incentivos automáticos nem técnicas

simples para gerar avaliações:

 Quem demanda as avaliações?

 Como medir o impacto?*

 O que queremos medir?*

 Por que fazer um monitoramento dos Resultados?*

Desafios para a construção de um sistema de 

Avaliação e Monitoramento da Política Social

 Institucionais: Mudar e adequar as regras do 
jogo dos agentes envolvidos para realizar a 
avalição e usar a informação

 Técnicos: Contar com a metodologia
adequada para medir impactos com avaliadores 
capacitados; ter os instrumentos para coletar a 
informação pertinente

 De planejamento: Ter uma estrutura lógica dos 
programas, um bom sistema de monitoramento 
e os indicadores adequados.
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Avanços institucionais: incrementou-se a demanda 

por avaliações

 Desde o ano 2000, o Congresso exige por lei uma 
avaliação anual de todos os programas do poder 
Executivo Federal.

 Lei de Transparência e Acesso à Informação (2004) 

 Democracia (2000)

Avanços institucionais

 Conselho Nacional de Avaliação da Política de 
Desenvolvimento Social (CONEVAL). 2006
 Medição da pobreza

 Avaliação de todos os programas sociais

 Uma instituição de avaliação independente

 6 pesquisadores independentes com poder de decisão

 Ministério da Fazenda: Sistema de Avaliação de 
Desempenho

 Assessoria internacional
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Estrutura Normativa

 CONEVAL (2006)

 Lei do Orçamento. 

Ministério da 

Fazenda (2006)

 Controladoria

 Câmara de 

Deputados 2007

 Alinhamento de 
Avaliação e 
Monitoramento

(Março 2007)

Alinhamento da Avaliação

Resultados
(medir se os 

programas 

resolvem o

problema para 

os quais foram 

criados)

Seguimento das Recomendações

Planejamento Avaliação

Programas Setoriais 

contribuem com a Estratégia 

Nacional de Desenvolvimento

Programa Anual de Avaliação

Avaliação de Consistência e 

Resultados

Avaliação de Políticas

Avaliação de Processos e 

Indicadores

Avaliação de Impacto

Avaliação Específica de Desempenho

Programas orçamentários 

contribuem com os Programas 

Setoriais

Programas Orçamentários têm 

Indicadores adequados na 

Matriz de Indicadores

(Aprovação**)

Progressividade e Cobertura

Programas Novos
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Fortalecendo os indicadores de 

programas sociais: O Foco nos 

Resultados

OBJETIVO : PLANEJAR, ADMINISTRAR, AVALIAR, ORÇAMENTAR 

(TER UMA GESTÃO) PARA BUSCAR E MEDIR RESULTADOS

 Os indicadores mais relevantes hoje em dia são:

 O orçamento destinado a cada programa

 O percentual do orçamento exercido a cada ano

 O número de bolsas/cursos de capacitação/litros de leite/passaportes 

entregues/reuniões realizadas, etc.

 Mas falta medir RESULTADOS:

 Aumentou a renda/ocupação de quem recebeu microcrédito?

 Os desempregados que receberam capacitação aprenderam e encontraram 

trabalho?

 Mais mulheres incorporam-se ao trabalho devido ao programa de creches?

 Diminuiu a criminalidade devido ao programa de segurança?

 Diminuiu o tempo do trâmite de passaportes?
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Contribuir para que a população desempregada 

tenha maior acesso à empregos de qualidade

Melhorar os conhecimentos técnicos dos 

desempregados

Capacitação para indivíduos desempregados

Bolsa de apoio às famílias beneficiadas 

Foco Geográfico

Distribuição das bolsas de apoio

A MATRIZ DE ESTRUTURA LÓGICA É UMA 

FERRAMENTA QUE FACILITA A BUSCA DE 

RESULTADOS

É IMPORTANTE PODER MEDIR ESSES RESULTADOS

Percentual de capacitados que conseguem 
um trabalho melhor

Percentual de beneficiários capacitados 

que realmente adquirem conhecimentos 

técnicos

Número de cursos e oficinas realizadas

Número de bolsas distribuídas

% do orçamento exercido

Custo de distribuicão da bolsa

Componentes

Atividades

Propósito

Fim

Im
p

le
m

e
n
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ã
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RESULTADOS

Informativo da Avaliação da Política de Desenvolvimento 

Social 2008, elaborado por Coneval: Desafios 

 O objeto da Política Social está fragmentado y disperso:

– Existe um grande número e dispersão de programas sociais

– Insuficiente coordenação dentro de/entre instituições que têm ao seu cargo programas e

políticas de desenvolvimento social

 A qualidade dos serviços públicos é insuficiente, especialmente no caso

da educação e saúde

 A mortalidade materna é alta e dificilmente a Meta do Milênio se

cumprirá

– Em 2004 a MM era de 62.4. Para 2015, a MM foi fixada em 22.0

 Os sistemas de avaliação de estados e municipios são deficientes
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Existem diversos programas sociais que ainda são Regressivos

Coeficientes de concentração do gasto social 2006

Nota: Verde refere-se a programas dirigidos, as linhas azuis a programas não dirigidos

Fonte:  Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, retirado de Scott, John. 

“Gasto Público y Desarrollo Humano” em Informe sobre Desarrollo Humano México 2008-2009

Oportunidades

Piso Firme

Dirigidos Total

IMSS-Oportunidades

Salud PNA SP

DIF despensa/desayunos

Adultos Mayores

Salud PNA SSA

Edu Primaria

PET

Edu Preescolar

Edu Secundaria

Liconsa

Procampo (ENIGH)

Edu Media-Superior

Total

No Dirigido Total 

Credito a la Palabra

Subsidio Eléctrico Residencial

Vivienda

Subsidios Gas LP

Salud PA IMSS

(cuasi) Monetarios Total 

Pensiones PA IMSS

Edu Terciaria

IVA Gasto Fiscal

Pensiones ISSSTE

Subsidio Gasolinas

Salud ISSSTE

Gini pre-transferencias

Pensiones PA Otros

Procampo (tierra)

Subs. Agríc. Total (tierra)

-0.600 -0.400 -0.200 0.000 0.200 0.400 0.600 0.800

Ingreso Objetivo (tierra)

Oportunidades

Piso Firme

Dirigidos Total

IMSS-Oportunidades

Salud PNA SP

DIF despensa/desayunos

Adultos Mayores

Salud PNA SSA

Edu Primaria

PET

Edu Preescolar

Edu Secundaria

Liconsa

Procampo (ENIGH)

Edu Media-Superior

Total

No Dirigido Total 

Credito a la Palabra

Subsidio Eléctrico Residencial

Vivienda

Subsidios Gas LP

Salud PA IMSS

(cuasi) Monetarios Total 

Pensiones PA IMSS

Edu Terciaria

IVA Gasto Fiscal

Pensiones ISSSTE

Subsidio Gasolinas

Salud ISSSTE

Gini pre-transferencias

Pensiones PA Otros

Procampo (tierra)

Subs. Agríc. Total (tierra)

-0.600 -0.400 -0.200 0.000 0.200 0.400 0.600 0.800

Ingreso Objetivo (tierra)

Oportunidades

Piso Firme

Dirigidos Total

IMSS-Oportunidades

Salud PNA SP

DIF despensa/desayunos

Adultos Mayores

Salud PNA SSA

Edu Primaria

PET

Edu Preescolar

Edu Secundaria

Liconsa

Procampo (ENIGH)

Edu Media-Superior

Total

No Dirigido Total 

Credito a la Palabra

Subsidio Eléctrico Residencial

Vivienda

Subsidios Gas LP

Salud PA IMSS

(cuasi) Monetarios Total 

Pensiones PA IMSS

Edu Terciaria

IVA Gasto Fiscal

Pensiones ISSSTE

Subsidio Gasolinas

Salud ISSSTE

Gini pre-transferencias

Pensiones PA Otros

Procampo (tierra)

Subs. Agríc. Total (tierra)

-0.600 -0.400 -0.200 0.000 0.200 0.400 0.600 0.800

Ingreso Objetivo (tierra)

Ações Progressivas: 

Chegam à população pobre

Ações Regressivas: Chegam 

à população de maior renda

Avaliação: Resultados concretos

 Liconsa: O leite fortalecido reduz em 26% a anemía infantil com um 

custo de $0,65 dólares por criança. 

 É necessário melhorar o foco nas zonas rurais

 Diconsa: O programa de Abasto Rural ajuda a reduzir 9% os preços 

em média (aprox).

 Poder oferecer frutas y verduras

 Programa Piso Firme: Redução de 19% na anemia e parasitas em 

crianças com menos de 5 anos.

 Complementar a qualidade da moradia em zonas rurais

 Oportunidades: Aumento de 24% na matrícula de meninas; 12% de 

aumento na estatura infantil

 Melhorar a qualidade dos serviços educativos e de saúde nos Estados

 Melhorar o esquema urbano

 Programa Alimentício: Aumento no consumo de verduras, frutas, 

cereais, alimentos de origem animal e legumes. Benefícios na 

qualidade da dieta. 

 Maior cobertura na população pobre
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OBJETIVO 5: Reduzir a pobreza extrema e assegurar 

oportunidades iguais.

PRINCIPAL: Oportunidades Iguais

TEMA: Redução da Probreza

OBJETIVO
Melhorar a nutrição de crianças

pobres e mulheres grávidas.

PROPÓSITO
Que os beneficiários tenham

acesso ao leite fortalecido.

AVALIAÇÃO / RESULTADOS

Tópico Desenho
Planejamento

Estratégico

População 

Alvo e 

Cobertura

Operação

Resultados Finais

Resultados 

estão sendo 

documenta-

dos

Tipo de 

Resultados

% 100% 71% 50% 100%

Desempenho

OBJETIVO
Contribuir com a qualidade de vida da população indígena e famílias

rurais na pobreza que livem em localidades de marginalização alta e

muito alta através de soluções relacionadas com a moradia.

PROPÓSITO
Que famílias mexicanas morando em áreas rurais e indígenas com

níveis de marginalização alto e muito alto melhorem as suas condições

de moradia.

Tópico Desenho
Planejamento

Estratégico

População 

Alvo e 

Cobertura

Operação

Resultados Finais

Resultados 

Documentad

os

Tipo de 

Resultados

% 44% 14% 0% 38%

Desempenho

OBJETIVO 5: Reduzir a pobreza extrema e assegurar 

oportunidades iguais.

PRINCIPAL: Oportunidades Iguais

TEMA: Redução da Probreza

AVALIAÇÃO / RESULTADOS
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1. Identificar os 

principais problemas 

sociais

2. Programas e 

políticas sociais com 

resultados 

2. Melhoria de 

programas e 

políticas públicas 

 Medição da 

Pobreza em 

várias 

dimensões

 Avaliação de 

programas e 

políticas

Orçamento com base em Resultados

Tomando melhores decisões de política social

 Oportunidades continuou com o novo Governo

 O governo modificou a fórmula do suplemento alimentar

 O novo leite fortalecido está promovendo-se em outros 

programas sociais e vende-se ao público

 Uma das ações sociais mais importantes é construir 

moradias firmes

 Informação sobre avaliação para o orçamento 2009 e 

2010

 Agora todos os programas têm indicadores de 

Resultados

 Todas as avaliações são públicas
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Conclusões

 A avaliação deve ser parte do Planejamento da Política 
Social

 Construir um Sistema de Monitoramento e Avaliação é 
uma tarefa política com elementos técnicos

 É crucial fortalecer o conhecimento técnico dos 
avaliadores, membros do Congresso e tomadores de 
decisão.

 É importante institucionalizar o processo de avaliação e 
incluir os operadores dos programas


