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Resumo 

Este estudo relata a experiência do contexto estadual da institucionalização da avaliação de política 
públicas no Governo do Estado de Goiás, sua situação atual, principais dificuldades e próximos passos 
para o processo de estruturação institucional e atividades práticas. Recentemente, foi publicada a 
legislação sobre o tema, por meio do Decreto 8.708/2016 que institucionaliza a avaliação de políticas, e 
da Portaria Intersecretarial, que regulamenta o Decreto; elege as políticas, programas e ações que serão 
avaliados; trata do Plano Anual de Avaliação; define as atribuições de cada unidade no Governo do 
Estado; e, nomeia os representantes do Comitê de avaliação, que serão os principais responsáveis por 
dar andamento aos trabalhos de avalição. Além da análise documental do marco legal, o estudo 
documenta e destaca os principais fatos do período recente que influenciaram o desenvolvimento da 
política de avaliação, além de apresentar a visão de alguns atores chave no processo. A conclusão é que 
o Estado de Goiás tem consolidado esse processo e logo a Administração Pública usará os resultados 
dos estudos avaliativos com uma frequência cada vez maior. 

 
Palavras-chave: Avaliação de políticas públicas; planejamento; Governo de Goiás. 

 
 

                                                 
1 Doutor em Economia pela Universidade de Brasília (UnB). 
Gerente de Inteligência Territorial da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater) do Governo do Estado de Goiás.  
E-mail: guilherme-ro@emater.go.gov.br. Fone: (62) 98233 6262 



2 
 

 

1 Introdução 

A avaliação de políticas públicas é um poderoso instrumento de gestão, pois permite 
geração de conhecimento sobre a gestão pública e auxilia na tomada de decisões sobre as 
políticas/projetos governamentais baseado em evidências, ou seja, por meio de um subsídio 
tecnicamente fundamentado. Além disso, a avaliação contribui para uma maior transparência 
das ações governamentais e funciona como um sistema de freios e contrapesos na medida em 
que verifica os desempenhos dos gestores públicos. 

No período recente, complicado pela situação econômica e de ajustes administrativos 
dos governos estaduais, a necessidade de avaliação é ainda maior, pois o ajuste econômico não 
pode ser feito pela exaurida fórmula de cortes lineares de despesas e aumento de receitas 
baseados exclusivamente em elevação de alíquotas. É necessário aumentar a eficiência da oferta 
de serviços públicos. Inclusive, é nesse momento que a sociedade mais necessita de desses 
serviços, tanto para superar as contingências do presente, como para construir uma ponte para 
o futuro.  

Um dos problemas da escolha essencialmente política na construção da agenda de 
governo é que projetos que funcionam (sem que se saiba) acabam não sendo priorizadas, e 
políticas que não têm resultados acabam continuando inercialmente. A decisão deve 
racionalizada, e não apenas política, portanto, tecnopolítica (CARDOSO JÚNIOR, 2015). Para 
isso, uma alternativa que contribui para a decisão racional é um sistema de avaliações que 
produza e organize as informações, levando conhecimento para a Administração Pública. 

O Poder Executivo manifestou seu interesse em avançar em relação a este tema por meio 
do Plano Plurianual (PPA) de 2016-2019. Neste documento o Poder Legislativo aprovou a 
institucionalização da avaliação de políticas públicas, isto é, desde então a previsão legal está 
contida no PPA atual – Lei Nº 19.224, de 13 de janeiro de 2016. 

Contudo, a avaliação ainda carecia de regulamentação, que veio posteriormente por 
meio do Decreto N° 8.708, de 26 de julho de 2016 e da Portaria Intersecretarial No 2/2017 - 
SEGPLAN/SEFAZ/CGE (ver Anexo), que regulamentou o Decreto. Na realidade, esta 
apresentou as diretrizes práticas para a condução do processo de avaliação, elegendo as 
políticas, programas e ações que serão avaliados; tratando do Plano Anual de Avaliação; 
definindo as atribuições de cada unidade no Governo do Estado; e, nomeando os representantes 
do Comitê de avaliação, que serão os principais responsáveis por dar andamento aos trabalhos 
de avalição. 

Assim, existe um grande trabalho pela frente, que deve ser atentamente planejado e 
articulado entre os principais atores envolvidos, tanto da esfera pública quanto da privada, pois 
apenas deste modo, as avaliações poderão ser um instrumento efetivo de subsídio à tomada de 
decisão. Além disso, obstáculos se revelam e, portanto, devem ser contornados, a exemplo da 
falta de cultura organizacional do uso de indicadores para o desenho e implementação de 
políticas governamentais. Outros casos dizem respeito ao personalismo e patrimonialismo da 
administração pública, que sofre cotidianamente com estas patologias. O lado positivo é que o 
momento atual, de quebra de paradigmas, tem contribuído para questionamentos, entre eles, o 
avanço da meritocracia no setor público. 

Neste sentido, para que o projeto de avaliação, recém institucionalizado, continue seu 
prosseguimento, é necessário criar as condições ambientais por meio do desenvolvimento da 
cultura de avaliação nas organizações públicas; estruturar a área com profissionais qualificados; 
aproximar de parceiros estratégicos; entre outros fatores expostos no decorrer do estudo. 

Este estudo se trata do relato de uma experiência que, inclusive, está em andamento. 
Assim, apresenta-se o contexto estadual da institucionalização e implementação da política de 
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avaliação no setor público, sua situação atual, principais avanços e dificuldades, além da 
proposição de alguns passos para o processo de estruturação institucional e prática.  

O artigo é dividido em quatro seções, contando com esta introdução; a próxima seção 
aborda a metodologia utilizada; a seção três aprofunda os pontos referentes à experiencia e a 
expectativa da avaliação no estado; e a última faz as considerações finais. O Decreto 
governamental e Portaria que instituem a avaliação constam no Anexo. 

2 Metodologia 

O estudo tem caráter explicativo, isto é, registra os principais fatos sobre a avaliação de 
políticas públicas em Goiás. Também analisa e interpreta, além de identificar algumas causas e 
consequências da avalição (MARCONI; LAKATOS, 2003).  

Entre os principais métodos utilizados, ressalta-se a análise documental do marco legal, 
como leis, decretos e outras legislações, bem como dos documentos não oficialmente 
publicados pelo Governo do Estado. Entre esses, destaca-se o Decreto 8.708/2016 que 
institucionaliza a avaliação de políticas e da Portaria Intersecretarial que regulamenta o Decreto. 

É realizada uma breve revisão bibliográfica dos estudos nacionais sobre o tema, 
especialmente, com enfoque regional. Também são feitas algumas entrevistas com os principais 
atores envolvidos com o processo de avaliação, com destaque para o Secretário de Gestão e 
Planejamento do Governo do Estado de Goiás, pesquisadores ligados ao tema, além de alguns 
gestores públicos estaduais. Apesar do levantamento de várias informações, que constam ao 
longo do texto, nenhuma entrevista é explicitamente citada. 

Por fim, também é realizada a observação geral dos acontecimentos que marcaram e do 
contexto que influenciou o desenvolvimento da política de avaliação, de como essa tem se 
inserido na administração pública estadual, além da interação entre os principais agentes 
envolvidos.   

3 Avaliação de Políticas Públicas no Estado De Goiás 

A prática de monitoramento e avaliação (M&A) se expande cada vez mais como um 
conjunto de ferramentas de gestão imprescindíveis para o desenho, a implementação e o 
controle de políticas públicas. Os sistemas de M&A são usados para mensurar a quantidade, 
qualidade e atendimento dos bens e serviços prestados pelo Estado, além de permitir a 
compreensão das causas do desempenho dos programas governamentais.  

Conforme o Carneiro (2015) um dos propósitos da estruturação de um sistema de 
monitoramento consiste em prover informações sistematizadas sobre a implementação das 
ações propostas pela atividade planejadora, de forma a auxiliar a tomada de decisões e a 
correção de rumos por parte dos gestores por elas responsáveis. De modo complementar, o 
acompanhamento se presta a funções como conferir maior transparência às ações de governo. 
Já a avaliação foca os resultados alcançados pela implementação das ações programadas, 
buscando verificar sua eficácia, eficiência e efetividade na promoção dos objetivos propostos.  

A avaliação, por si só, não melhora a percepção da sociedade, mas aumenta a 
transparência (accountability) sobre os resultados das ações do governo, permitindo que a 
sociedade tenha uma opinião mais qualificada sobre as mesmas. 

O debate sobre a gestão voltada para resultados em Goiás ocorreu em meio à construção 
do Plano Plurianual (PPA) 2016-2019, que reuniu os gestores de planejamento das diferentes 
secretarias e que compreenderam o papel de um planejamento mais técnico. Assim, o maior 
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conhecimento dos gestores sobre a avaliação tornou a iniciativa a ser vista cada vez mais como 
uma maneira de melhorar as políticas estaduais. 

No contexto de elaboração do PPA estadual, em que se desenvolveram e aperfeiçoaram 
novas políticas, a inserção da avaliação dos projetos governamentais se mostrou imprescindível. 
Por isso, acabou sendo incorporada explicitamente no documento do PPA 2016-2019. Para se 
ter uma idéia da grandeza dos valores, apenas em 2017, o orçamento estadual2 previa gastos de 
R$ 25 bilhões com a Administração Direta e Indireta.  

A necessidade de avaliar os projetos governamentais do Estado de Goiás apareceu 
pontualmente nos objetivos (na descrição das ações inseridas no documento do PPA) de mais 
de uma dezena de programas governamentais e nas mais variadas áreas administrativas. Porém, 
o termo “avaliação” constou explicitamente em poucos nomes de programa descritos no PPA3, 
o que lhe tira o status e, consequentemente, importância. Assim, percebe-se que apesar da 
avaliação ser relativamente valorizada em algumas áreas importantes do setor público, como 
saúde e educação, de modo geral, ela ainda é pouco conhecida e usada no Governo de Goiás.    

Em certa medida, a avaliação, no seu sentido mais amplo, deveria ser realizada pelo 
Controle Interno dos órgãos, bem como pela Controladoria Geral do Estado (CGE), como 
preconiza o artigo 74 da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Entretanto, o foco desse 
controle, na maioria das vezes, é com a legalidade ou conformidade dos programas, sendo, 
portanto, a eficácia colocada em segundo plano. Ademais, de acordo com a CF/88 o Controle 
Interno não tem a competência de fazer avaliação de efetividade, isto é, mirar nos impactos e 
efeitos de médio/longo prazo dos programas. Além disso, os órgãos de controle não possuem 
essa expertise, que exige, em muitos casos, rebuscadas técnicas estatísticas.  

Na maioria dos países e estados do Brasil, a avaliação se dá na área de Planejamento ou 
Finanças (Fazenda), por atuarem transversalmente no Estado e terem o papel de planejamento 
e controle dos gastos dos programas governamentais. É dever institucional dessas secretarias 
“meio” cobrarem das secretarias “fins” que aperfeiçoem suas políticas e, portanto, saiam da 
inércia de funcionamento dos programas. Do contrário, estamos sujeitos às escolhas 
(essencialmente) políticas de orçamentos feitos como colchas de retalhos, além da situação 
catastrófica de continuarmos com políticas mal executadas funcionando e onerando os cofres 
públicos. 

Neste contexto, a Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (SEGPLAN) tem o 
dever institucional de monitorar e avaliar o PPA, conforme consta na sua própria Lei Nº 19.224, 
de 13 de janeiro de 2016: 

Art. 13. O Plano Plurianual e os seus programas serão avaliados anualmente 

pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento e pela Controladoria- 

Geral do Estado, observados os princípios da eficiência, eficácia e 

efetividade. 

§ 3º - A avaliação das políticas públicas será realizada pelo Poder Executivo 

mediante a aplicação de metodologia de monitoramento e avaliação dos 

programas de governo, a ser estabelecida em regulamento. 

 
Além disso, também havia previsão legal no Planejamento Estratégico do Governo 

Estadual, conforme consta no artigo 1º do Decreto Nº 7.878 de 2013, que definia as 
competências do órgão supracitado.  

                                                 
2 Lei nº 19.588, de 12/01/2017. 
3 Nome dos programas governamentais no PPA 2106-2019: Sistema de avaliação dos profissionais da 
educação; Sistema estadual de avaliação educacional; Controle, avaliação e auditoria do SUS; 
Monitoramento e avaliação do sistema de atendimento socioeducativo privativo e restritivo de liberdade; 
e, Meritocracia - seleção, avaliação e desenvolvimento gerencial. 
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No ciclo de políticas públicas, o processo de planejamento existe, assim como o 
monitoramento das iniciativas estratégicas, que já está relativamente consolidado, 
especialmente com o andamento do Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador (PGMCI). 
Entretanto, a avaliação é incipiente e precisa ser efetivamente inserida dentre as etapas do ciclo 
de gestão.  

Januzzi (2016) define um sistema de M&A como um conjunto de processos articulados 
de levantamento, organização e disseminação de informações e conhecimento acerca de 
políticas e programas públicos, que busca subsidiar o aprimoramento e gestão destas, 
garantindo mais transparência da administração pública e provendo evidência do mérito e valor 
dos projetos governamentais. 

A SEGPLAN é um dos órgãos capazes de implementar este aperfeiçoamento, por atuar 
no planejamento estadual das diferentes áreas, isto é, devido à sua centralização na estrutura da 
Administração Pública goiana, especialmente, dos processos orçamentário e financeiro. Por 
isso, esta secretaria aparece com papel relevante para o projeto, o qual foi preconizado pelo 
decreto de regulamentação, que está no Anexo deste trabalho. 

3.1    Motivação para institucionalização da avaliação  

O momento atual promete uma mudança na cultura organizacional, especialmente no 
que diz respeito à gestão para resultados e à tomada de decisão baseada em evidências. Assim, 
o Governo do Estado pretende trabalhar com os indicadores estratégicos, que visam aumentar 
a competitividade do Estado, por meio dos seus projetos prioritários. Nesse sentido, foi criado 
o Programa Goiás Mais Competitivo em 2015, que pretendia trabalhar com um portfólio de 
políticas públicas visando à melhoria dos principais indicadores nos próximos três anos e tornar 
o estado um dos mais competitivos do Brasil. Recentemente, esse programa se transformou no 
Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador (PGMCI). Salienta-se que um dos principais 
rankings que classifica a competitividade dos estados4, colocou Goiás em 2015 na 10º posição. 
Já em 2016, o estado se tornou o 12º estado mais competitivo.  

Assim, a estratégia do programa foi formulada através de interações com órgãos 
setoriais, utilizando como insumo o diagnóstico situacional de Goiás, o qual identificou os 
principais desafios e oportunidades para o avanço da competitividade goiana. Para cada um dos 
desafios, foi elencado um conjunto de possíveis estratégias e indicadores voltados para a 
superação dos desafios sociais. Essas estratégias foram detalhadas e aprofundadas através da 
estruturação de programas e projetos, tendo sido escolhidos em função da sua eficácia para 
produzir resultados no curto prazo, da governabilidade do governo estadual e de seu custo de 
implementação. Contudo, apesar do viés curto-prazista, o programa foi incorporado na 
Constituição do Estado, numa tentativa de tornar perene o acompanhamento das políticas 
estratégicas. 

Além do PGMCI, o processo de monitoramento em Goiás é baseado na execução, 
especialmente física e financeira, e não na análise de impactos ou causalidade. Os registros dos 
programas ocorrem apenas no âmbito orçamentário, financeiro e jurídico (legislação, termos de 
referências, auditorias operacionais...), de modo que não existe uma sistematização dos estudos 
em diretórios ou acervos, que permita aos gestores públicos, ou até a população, a aprenderem 
com os relatórios e avaliações anteriores. Portanto, a ferramenta de gestão do conhecimento é 
função que deve ser cumprida pela SEGPLAN. 

Percebe-se que de acordo com a conceituação apresentada anteriormente nesse artigo, o 
programa está mais ligado ao monitoramento (estratégico) das políticas estaduais, do que às 
suas avaliações. A prática de monitorar permite observar os resultados, mas não 

                                                 
4 http://www.rankingdecompetitividade.org.br/  
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necessariamente entendê-los. Assim, não se sabe a relação causal entre as intervenções 
governamentais e os indicadores de impactos, ou seja, não é possível dizer que as políticas estão 
tendo resultados efetivos sobre a população. A avaliação da execução busca entender o 
resultado pretendido, que é fruto de vários processos, circunstâncias e atores. Logo, a avaliação 
permite fazer inferências causais, portanto, mensurar de modo mais fidedigno os reais impactos 
alcançados pela política. Este é um trabalho que deve ser feito pelo poder público, de modo a 
garantir a geração de conhecimento sobre a gestão pública, além de conferir maior transparência 
de suas ações.  

IPEA (2015) destaca que a  
avaliação se confunde com o monitoramento, assumindo feições de mera 

formalidade. Não há, a rigor, uma sistemática de avaliação direcionada a 

verificar o alcance ou não dos objetivos propostos para os programas, nem 

de aferir a efetiva contribuição de cada um deles para a promoção das 

diretrizes estratégicas do governo. Isto não surpreende, tendo em vista os 

efeitos combinados de dois fatores principais. Apesar de serem muito válidas 

as avaliações esporádicas, elas são dispersas e não necessariamente têm 

como objeto os projetos prioritários e não garantem uma melhoria na gestão, 

já que nem sempre atendem os interesses dos gestores públicos ou propõem 

subsídios para a correção de rumos. 

 
A avaliação também contribui para um maior controle social, pois permite a participação 

da sociedade na gestão pública na medida em que aumenta o entendimento sobre as principais 
políticas de governo. Assim, não só se fortalece o controle da gestão pública, mas também se 
amplia a cidadania, com o envolvimento dos cidadãos. Neste sentido, é importante que os 
estudos de avaliação também sejam divulgados nos Conselhos Gestores de políticas públicas, 
os quais atuam nas mais diversas áreas sociais e são um importante elo entre sociedade e 
governo. 

Uma outra motivação para o avanço da área de avaliação é a iniciativa do Governo 
Federal de avaliar, a qual foi recentemente institucionalizada por meio da Portaria 
Interministerial No 102 de 2016, que criou o Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas 
Públicas Federais (CMAP), com objetivo de aperfeiçoar ações, programas e políticas públicas 
do Poder Executivo Federal. Assim, essa iniciativa chamou a atenção para o instrumento 
“avaliação” nos estados da federação, incluindo a Administração Pública de Goiás.  

A iniciativa do Governo de Goiás segue as mesmas diretrizes da federal, que também 
adotou um comitê que irá definir as políticas, programas e ações que serão objeto de 
monitoramento e avaliação, e propor diretrizes para aperfeiçoá-las. De acordo com o Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), o CMAP recomendará aos órgãos 
responsáveis pelas políticas, a adoção de medidas de ajuste e aprimoramento, ancoradas em 
princípios de transparência, accountability e compromisso com resultados, que busquem a 
interação da Administração Pública com o seu ambiente de atuação5. 

3.2 Experiência e andamento da avaliação  

Como este estudo relata o desenvolvimento da área de avaliação, que está em pleno 
andamento (evolução), é possível que alguns avanços aconteçam no decorrer do período entre 
sua publicação e esta leitura, inclusive, porque o processo é bastante dinâmico, podendo sofrer 
diversas alterações. 

                                                 
5 http://www.planejamento.gov.br/noticias/governo-institui-comite-para-monitorar-e-avaliar-politicas-publicas  
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No que tange à prática de avaliação, apenas alguns projetos deverão ser analisados, 
inclusive devido ao custo operacional da avaliação, que é maior quanto mais profunda esta for, 
a depender de fatores como o levantamento de informações, contratação de equipe técnica, 
escala da política, etc. Ademais, salienta-se o caráter político da escolha, ou seja, há que se ter 
vontade política para se avaliar. Complementar a isso, deve-se levar em conta a decisão técnica 
conjunta da área responsável pelo M&A, pois o desenho do sistema de M&A não pode ignorar 
as decisões do alto escalão no seu arranjo institucional. Convém ressaltar que a avaliação é 
inerentemente um processo político. 

Naturalmente, o processo de M&A de uma política deve estar alinhado aos interesses 
da sociedade. Entretanto, o principal consumidor da avaliação deve ser o gestor do projeto 
avaliado. Portanto, este deve participar ativamente do processo de construção da avaliação. 
Neste sentido, a falta de cultura de avaliação no Estado visa agregar à média burocracia, 
especialmente os gestores das políticas, uma melhor gestão dos dados administrativos 
(indicadores de insumo, processo, produto) dos programas/ações, e um maior entendimento a 
respeito dessas informações e relação com os indicadores de resultados e de impactos. 

Além do Decreto que prevê a criação de um comitê responsável pelas avaliações, a 
Administração Pública Estadual deu alguns importantes passos no período recente. Foi feita 
uma série de iniciativas com o intuito de promover o desenvolvimento da área de avaliação. O 
Instituto Mauro Borges (IMB) identificou esta demanda latente por parte do Estado e começou 
a dar alguns passos na direção de organizar, profissionalizar e instituir a avaliação como uma 
política pública.  

Em 2014, o IMB liberou um pesquisador para fazer o curso avançado de avaliação de 
políticas públicas, pela Fundação Itaú Social (FIS), na FGV-SP, e iniciam-se as pesquisas de 
avaliação dentro do instituto. Essas avaliações passam a compor o portfólio de estudos do IMB 
e puderam ser usadas pelos gestores públicos do Governo de Goiás. Entre essas, destacam-se 
os estudos6: do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), que é 
administrado pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado (CDE/SED); do Programa Bolsa 
Futuro; sobre o Programa Renda Cidadã (SEMIRA); e, o trabalho Proposta para a avaliação 

das políticas públicas para o Governo do Estado de Goiás. 
Ainda no ano de 2014, o IMB trouxe o curso básico de avaliação da Fundação Itaú 

Social, promovendo o debate no governo e capacitando 25 gestores a avaliarem os impactos de 
políticas. Contudo, a inexistência de uma área e política de avaliação dificultou a convergência 
de pesquisas avaliativas por esse grupo.  

Para contribuir na discussão sobre avaliação dentro do estado, no ano de 2015, foi 
realizado o primeiro Seminário sobre avaliação de políticas públicas, que contou com as 
contribuições de pesquisadores renomados na área como, José Celso Cardoso (IPEA - Diretor 
de Planejamento, Monitoramento e Avaliação do PPA 2012-2015), Alexandro Pinto (Diretor 
do Departamento de Avaliação da SAGI/MDS) e Karina Bugarin (Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República). Este evento contou com a participação de quase 100 
pessoas, especialmente do setor público e academia. 

Em 2016, foi realizado o 2º Seminário sobre avaliação de políticas públicas, que contou 
com a participação de profissionais de renome na área, como Rogerio Boueri Miranda (coautor 
do livro Avaliação da Qualidade do Gasto Público e Mensuração da Eficiência, lançado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN/MF), Marcia Joppert (diretora da Rede Brasileira de 
Monitoramento e Avaliação) e Oswaldo Yoshimi Tanaka (Coordenador do Grupo de Trabalho 
de Avaliação da Associação Brasileira de Saúde Coletiva).  

Os seminários sobre avaliação de políticas públicas fazem parte de uma das estratégias 
de promoção sobre o tema, além da divulgação do papel da SEGPLAN no processo de 
                                                 
6 Nem todos foram publicados, com relatórios e apresentações realizados em âmbito interno à Administração 
Estadual. 
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avaliação. Esta é uma das maneiras mais efetivas e eficientes de fomentar a discussão e 
aproximar os gestores públicos, sociedade e academia. 

No IV Encontros do IMB, foi aplicado um questionário sobre os participantes em que 
100% concordaram que o sistema de M&A poderia contribuir para o aperfeiçoamento da 
política pública em que atuam. Além disso, 100% das pessoas gostariam (concordaram 
plenamente ou parcialmente) que seu programa fosse avaliado no próximo ciclo do PPA (2016 
-19). E 58% concordaram que na concepção do programa houve preocupação em realizar 
avaliações periódicas. Apesar disso, 55% informaram que não existe avaliação dos programas. 

Já o questionário do V Encontros do IMB, que teve mais 120 participantes, constatou 
que: 95% gostariam que o programa fosse avaliado no próximo ciclo do PPA; 77% 
concordaram em ter um percentual do orçamento do programa (por exemplo, 2%) destinado à 
sua avaliação; 62% preferiam ter uma avaliação/estudo realizada pela academia/universidade 
do que por uma consultoria/consultor. E 83% concordaram que a avaliação do programa deveria 
ser realizada em parceria com a equipe responsável pela sua execução. 

Esses resultados indicam, por parte do público presente nos dois seminários, o desejo 
de que a avaliação de políticas públicas seja usada na Administração Pública. Mais do que isso, 
sugerem alguns apontamentos específicos em relação ao seu funcionamento.  

Assim, a SEGPLAN evoluiu na tentativa de estruturar a rede de avaliação. Além de 
capacitar e sensibilizar a sociedade, incluindo os servidores públicos. Houve aproximação com 
alguns parceiros que teriam um importante papel no processo, como a Universidade Federal de 
Goiás (UFG), Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPEG) e IPEA.  

Além disso, no segundo semestre de 2016, o Governo do Estado trouxe o curso de 
avaliação de políticas públicas da Fundação Itaú Social, que capacitou mais 40 gestores 
públicos e acadêmicos. Além disso, outro curso de avaliação, de curta duração (20 horas), foi 
desenhado e é ofertado rotineiramente pela Escola de Governo Henrique Santillo, para os 
servidores públicos do Estado de Goiás. Até o primeiro semestre de 2017, foram capacitados 
mais de 100 servidores estaduais. 

Como a Escola de Governo está ligada à SEGPLAN, a capacitação de novos servidores 
é da sua responsabilidade, isto é, como o novo curso é lecionado por professor do Governo do 
Estado, existe a possibilidade de capacitar novos avaliadores na medida em que a demanda for 
levantada pela Administração Pública. Assim, a falta de cultura e qualificação dos servidores, 
que ainda é um entrave à avaliação de políticas pelo Governo de Goiás, pode não ser mais um 
problema em um horizonte de médio prazo. Com isso, criam-se melhores condições para uma 
gestão pública voltada para resultados. 

3.3 Futuro da avaliação 

Diversos estudos sugerem que para que a sistemática de M&A seja efetiva, isto é, que 
seu efeito tenha impacto efetivo na gestão das políticas públicas, seu funcionamento deve ser 
institucionalizado, pois além da força legal, garante-se o seu caráter perene e contínuo. Talvez 
por isso que a avaliação foi contemplada e regulamentada no PPA estadual, Decreto e Portaria.  

Ademais, no documento “Consolidação das ações e programas dos órgãos e entidades” 
(GOIÁS, 2016), publicado pela CGE, existem algumas referências às avaliações dos programas 
estaduais. De acordo com este, “os critérios de avaliação de desempenho das ações e dos 

programas executados em 2016 foram a eficácia e a eficiência”. O trabalho ainda pondera que 
“as conclusões decorrentes de tais trabalhos de avaliação serão incluídas, se for o caso, nos 

respectivos processos de tomada e prestação de contas dos titulares dos órgãos e entidades do 

Poder Executivo”. 
A avaliação, além de constar no PPA corrente, também deve ser realizada porque está 

prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017, por meio da Ação 2122 - Avaliação de 
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Programas Governamentais, que tem como Órgão Responsável a Secretaria de Gestão e 
Planejamento (SEGPLAN) e como fonte de recursos o Fundo de Fomento ao Desenvolvimento 
Econômico e Social de Goiás (FUNDES). Para isso, apenas nesse ano, existe um recurso da 
ordem de R$ 80.000,00, sendo que estava previsto no PPA 2016-2019 um valor de R$ 
200.000,00 para cada um dos anos de referência, e uma previsão de 8 avaliações para 2017; 10 
para 2018; e 12 em 2019. 

A escolha das políticas/programas a serem avaliados consta na Portaria, no Anexo deste 
estudo. É importante relatar que houve uma preferência pelas políticas sociais, as quais possuem 
uma alocação expressiva de recursos financeiros e humanos. Portanto, neste momento já se 
sabe quais serão as avalições que constarão no Plano Anual de Avaliação em 2018. 

Apesar de ser condição necessária, a criação de um arcabouço legal e um orçamento 
próprio não são suficientes para desenvolver a cultura de avaliação. Assim, é fundamental que 
seja criada uma área específica com uma equipe e colaborador responsável para manter a 
sistemática em pleno funcionamento, além de responder legalmente pelos processos 
envolvidos. É consensual que nas organizações, as atividades não se desenvolvem sem um 
responsável ou líder – este caso não seria diferente.  

Entre as principais dificuldades para o desenvolvimento da avaliação no Estado, uma 
que se destaca é a resistência a mudanças. Inclusive, este foi citado pela maioria dos 
entrevistados como o maior desafio a ser superado pelo setor público: a mudança de cultura. 
Passar a usar os achados das avaliações é uma dificuldade para quem nunca chegou a ver ou 
participar de uma avaliação. 

Além disso, provavelmente, o fato dos gestores terem os seus projetos avaliados os deixa 
receosos em liberar os dados administrativos e, sobretudo, em serem “vigiados” por um servidor 
externo. Neste caso, o papel do avaliador é confundido com o do auditor, ou do controle externo, 
que buscam ilegalidades e falhas na política com o intuito de responsabilizar. Porém, atingido 
o ponto de inflexão e maturidade, dado o devido reconhecimento pelo setor público e sociedade, 
a avaliação passa a reconhecer os bons gestores, e exigir melhoras dos gestores menos 
eficientes.  

Uma dificuldade, no atual contexto, é a ausência de um guia de orientação, tanto para 
os avaliadores quanto para os avaliados, que mal sabem o seu papel no processo. Além de 
padronizar e garantir uma qualidade mínima aos estudos avaliativos, um guia pode tornar o 
processo mais transparente e organizado. Neste sentido, a experiência do governo federal é 
positiva, pois técnicos do Ministério da Fazenda e do Planejamento estão elaborando um 
material que deve ser publicado no futuro breve. Por sinal, o caso goiano buscou se aproximar 
da experiência federal e, portanto, diversas dificuldades e soluções são compartilhadas entre os 
entes.   

Por fim, outro grande desafio é o ajuste econômico em andamento. Este prejudicará 
execução do orçamento voltado à avaliação e, portanto, dificultará a contratação de recursos 
humanos e tecnológicos para a realização dos trabalhos avaliativos. Mas se o sistema de 
avaliação já estivesse implantado, e devidamente funcionando, seria uma ferramenta 
importantíssima para a tomada de decisão de quais programas deveriam ser mantidos e 
expandidos. É necessário que a Administração Pública reconheça que os custos da avaliação 
podem ser bem menores que os benefícios alcançados, como já foi exaustivamente ressaltado. 

Neste contexto, existe uma ampla oportunidade para a avaliar uma das principais 
políticas da agenda do atual governo, as Organizações Sociais (OS’s) – nas mais variadas áreas 
– especialmente no que diz respeito ao processo de desenho e implementação dos Contratos de 
Gestão, além do monitoramento do desempenho dos contratos e da entrega de serviços em 
relação às metas pactuadas. Além disso, há um relevante interesse social sobre o funcionamento 
desse modelo, que ainda não foi efetivamente avaliado e, portanto, não se sabe, de fato, se tem 
entregado bons resultados à administração pública.  
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Tudo isso acontece devido à falta de cultura de avaliar. É necessário que todos na 
organização estejam envolvidos no processo de mudança. Entretanto, muitas vezes o papel de 
iniciador do processo cabe, em grande parte, ao nível estratégico ou ao alto escalão do governo. 
Não que deva ser um processo top-down, mas deve ser encarado como uma mudança integrada, 
pois sem a participação dos servidores e de alguns stakeholders, fica difícil implantar as 
mudanças e criar um ambiente de aprendizado constante com mudanças sustentáveis, portanto, 
ressalta-se a vontade política em contribuir para o processo.  

A avaliação deve ser fomentada com alta colaboração entre o corpo da SEGPLAN, 
SEFAZ, acadêmicos, instituições de pesquisa e fomento, como a FAPEG, 
consultores/consultorias, entre outras instituições, com o objetivo de desenhar e implementar 
as avaliações que servirão à melhoria da gestão do Governo do Estado, mais especificamente, 
dos programas executados pelas secretarias de Estado. Alguns desses atores são apresentados 
na figura abaixo e constam no Decreto e Portaria de regulamentação (no Anexo). Inclusive, 
nesses documentos constam as responsabilidades de cada agente. 

 

 
Figura 1 – Arranjo Institucional do Sistema de M&A do Governo de Goiás 

 

Inicialmente, o sistema voltaria seus esforços para a demanda apresentada pelo comitê, 
que indicará, entre os programas (já) selecionados quais serão os primeiros a ser avaliados. 
Como previsto no Decreto, o sistema será coordenado pela SEGPLAN, a qual realizará, 
acompanhará e fiscalizará a qualidade dos estudos e relatórios contratados ou feitos em regime 
de parceria.  

Inclusive, esta é outra dificuldade do projeto, a execução das avaliações. Neste sentido, 
possíveis soluções seriam: a contratação direta de consultores e bolsistas, com coordenação do 
corpo próprio da SEGPLAN; a abertura de editais temáticos de pesquisa da FAPEG, focados 
nas políticas a serem avaliadas; ou Acordos de Cooperação Técnica (ACT), com outras 
instituições que possuem expertise em avaliar e desejo em colaborar. Destacando que há um 
maior interesse por parte dos gestores públicos nos dois últimos casos. 

Ressalta-se que, de modo geral, a avaliação externa evita conflito de interesses, além de 
terem maior imparcialidade e credibilidade. Mas isso requer um grande cuidado sobre o 
desenho dos Editais ou Termos de Referência, pois estes são os principais instrumentos que 
possibilitam a entrega de bons produtos. Esta também é uma boa maneira de contornar a falta 
de independência dos órgãos estaduais em realizar as avaliações de seus próprios programas. 
Por outro lado, avaliadores internos, a exemplo do IMB, têm maior familiaridade com os 
programas e abertura com os gestores estaduais. Consequentemente, esta é uma alternativa 
econômica e viável à avaliação.  

Além disso, a aproximação com a Academia pode permitir a realização de avaliações 
sem custos, com a produção de dissertações e monografias sobre os programas de interesse do 
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Governo. Neste sentido, o que é um problema para o Estado (programas ineficientes), pode ser 
uma oportunidade para a Academia, que adiciona às analises o seu rigor científico, em muitas 
vezes, negligenciado pelos gestores públicos, que buscam o pragmatismo e podem ajudar para 
tornar a pesquisa acadêmica mais aplicada. Portanto, essa relação deve gerar uma aproximação 
entre Academia e Governo, fundamental para uma maior sinergia e, consequentemente, melhor 
funcionamento de ambas as instituições.  

4 Considerações finais 

Atualmente, o Governo do Estado faz avaliações pontuais de suas políticas, sem um 
processo sistemático, rigoroso ou que possua mecanismos padronizados para o aprimoramento 
da qualidade dos projetos governamentais. Iniciativas como a criação da área de avaliação 
permitirão ao Estado adquirir inteligência organizacional para fazer o seu próprio “dever de 
casa”, via maior profissionalização da gestão pública e equilíbrio fiscal sustentável. A gestão 
do conhecimento proporcionada pela avaliação de políticas públicas facilitará o processo de 
aprendizado, além de aumentar a sinergia entre as instituições de planejamento e na própria 
máquina pública, além de permitir uma evolução na percepção da sociedade, por meio da 
transparência (accountability) sobre os resultados das ações do governo e a melhoria da 
qualidade dos serviços públicos. 

O Decreto e a Portaria Intersecretarial recém-publicados proporcionaram um importante 
avanço ao desenvolvimento da área no estado, pois institucionalizaram a avaliação no Governo 
de Goiás. Contudo, a implementação prática talvez seja o passo mais importante desse processo, 
isto é, é necessário entregar os estudos avaliativos para que se aperfeiçoem os programas 
governamentais. Do contrário, se perderá a oportunidade de entregar as mudanças prometidas 
e que foram potencializadas com o atual ambiente de mudanças. Além disso, a expectativa dos 
gestores, crescente pelas iniciativas como os cursos de capacitação e seminários, pode ser 
frustrada e, consequentemente, levar a um descrédito da administração pública.      

As políticas a serem avaliadas já foram pré-selecionadas pela Portaria supracitada. Além 
disso, existe um foco claro do governo sobre os projetos monitorados pelo PGMCI, que tem 
um viés de curto prazo que faz com que a carteira de projetos foque na eficácia dos programas. 
Este enfoque tem o objetivo de melhorar o estado no ranking de competitividade dos estados, 
que apesar de ter piorado na última medição, tem perspectiva de melhora nos próximos anos, 
inclusive, por conta da implementação dos sistemas de Monitoramento e Avaliação. Assim, a 
efetividade desses, ou seja, seus impactos de médio/longo prazo são colocados em segundo 
plano. Neste sentido, o papel dos agentes que realizarão o M&A, ressaltada a separação entre 
essas duas atividades, é evidente. Uma atividade subsidia a outra, contribuindo para um maior 
entendimento sobre os efeitos (de curto e longo prazo) das políticas e convergindo para o seu 
aperfeiçoamento.  

Para conciliar a complexa demanda de avaliações, deve-se estabelecer mecanismo de 
pactuação da agenda de trabalho do sistema de M&A. Isto assegurará a condução adequada dos 
projetos escolhidos e as demandas emergenciais de pesquisa ou indicadores (JANUZZI, 2016). 
Por isso, a seleção de políticas previstas para o Plano Anual de Avaliação está articulada com 
as demais iniciativas da gestão pública. Por fim, ressalta-se que todo esse trabalho deve ser 
patrocinado pelos gestores do mais alto escalão do Estado, pois apenas assim terá a devida 
atenção dos demais servidores públicos, além dos recursos necessários para o seu 
desenvolvimento. 
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ANEXO 

DECRETO N° 8.708, DE 26 DE JULHO DE 2016 
 

Institui a Avaliação das Políticas Públicas e cria o 
Comitê de Monitoramento e Avaliação no âmbito do 
Poder Executivo do Estado de Goiás. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições 
constitucionais e em consonância com o art. 13, § 3º da Lei nº 19.224, de 13 de janeiro 
de 2016, e tendo em vista o que consta do Processo nº 201600013001471, 

 DECRETA: 

Art. 1º Fica instituída a Avaliação de Políticas Públicas no âmbito do Poder 
Executivo, com o objetivo de: 

I – promover o aperfeiçoamento das políticas públicas, programas e ações do 
governo, em prol do alcance de melhores resultados nos serviços prestados ao 
cidadão; 

II – aprimorar a alocação de recursos e a racionalização do gasto público. 

Parágrafo único. A avaliação de que trata este Decreto consiste na análise das 
políticas públicas e dos programas com os respectivos atributos, resultados 
esperados e alcançados, examinando a cadeia de resultados, os processos, os 
fatores contextuais e a causalidade, a fim de entender os alcances ou a ausência 
deles. 

Art. 2º Fica criado o Comitê de Monitoramento e Avaliação (M&A), com a finalidade 
de coordenar a Avaliação de Políticas Públicas, exercendo, entre outras, as 
seguintes atividades:  

I – elaboração do Plano Anual de Monitoramento e Avaliação, com a seleção 
das políticas, dos programas e das ações que serão objeto de avaliação;  

II – análise do desenho e implementação de um grupo selecionado de políticas, 
programas e ações;  

III – análise da eficiência, equidade, eficácia, efetividade e sustentabilidade de 
programas e ações selecionados, bem como seu alinhamento com as diretrizes 
expressas no Plano Plurianual;  

IV – análise da capacidade institucional dos órgãos e das entidades para 
formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas, dos 
programas e das ações selecionados;  
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V – análise do perfil e da avaliação da satisfação dos beneficiários e usuários 
das políticas, dos programas e das ações selecionados;  

VI – análise das estratégias de financiamento das políticas, dos programas e 
das ações selecionados;  

VII – proposição de diretrizes e aprimoramento no desenho, implementação, 
monitoramento e avaliação das políticas, dos programas e das ações 
selecionados;  

VIII – instituição de Grupos de Trabalho (GT’s) temáticos para as atividades de 
monitoramento e avaliação.  

Art. 3º O Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas será composto:  

I – pelo Secretário de Gestão e Planejamento, que o coordenará;  

II – pelos Superintendentes Central de Planejamento, de Orçamento e Despesa 
e do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos – IMB; 

III – pelo Superintendente do Tesouro Estadual da Secretaria da Fazenda;  

IV – pelo Superintendente Central de Controle Interno da Controladoria Geral 
do Estado.  

Art. 4º Os membros do Comitê de M&A poderão indicar os respectivos suplentes, 
que serão designados pelo Secretário de Gestão e Planejamento.  

Art. 5º Os trabalhos realizados pelos Grupos de Trabalho Temáticos no âmbito do 
Comitê de M&A serão coordenados pelos órgãos que o compõem, conforme área de 
competência de cada órgão ou da política, do programa e da ação selecionados.  

Parágrafo único. A Segplan irá orientar e prestar apoio técnico aos órgãos e às 
entidades quanto à operacionalização das atividades de monitoramento e avaliação 
de que trata este Decreto.  

Art. 6º A Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapeg) e a Escola de Governo Henrique 
Santillo apoiarão as atividades do Comitê e seus Grupos de Trabalho no âmbito das 
respectivas competências.  

Art. 7º Poderão ser convidados a contribuir com o Comitê e seus Grupos de 
Trabalhos representantes de órgãos e entidades externas.  

Art. 8º Os órgãos e as entidades responsáveis pelas políticas, pelos programas e 
pelas ações selecionados deverão disponibilizar suas bases de dados e informações 
necessárias às atividades de monitoramento e avaliação de que trata este Decreto. 
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 Art. 9º As atividades de que trata este Decreto não substituem as atividades de 
monitoramento e avaliação desenvolvidas pelos demais órgãos e entidades do Poder 
Executivo.  

Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PORTARIA INTERSECRETARIAL No 002/2017 - SEGPLAN/SEFAZ/CGE 

Regulamenta o decreto nº. 8.708 de 26 de julho de 
2016 e dá outras providências. 

Os Secretários de Gestão e Planejamento, da Fazenda e da Controladoria Geral do 
Estado no uso de suas atribuições legais e considerando o decreto nº. 8.708 de 26 
de julho de 2016, artigo 2º, que institui a Avaliação de Políticas Públicas e cria o 
Comitê de Monitoramento e Avaliação no âmbito do Poder Executivo do Estado de 
Goiás. 

Resolvem: 

Art. 1° - Propor a seleção das políticas, programas e ações que serão objeto de 
avaliação no Plano Anual de Avaliação (PAA) 2017: 

Programa do PPA Ação do PPA Órgão Responsável 

Programa Rodovida 

Conservação/ Manutenção das 
Rodovias Pavimentadas e Não 
Pavimentadas, Obras de Artes 
Especiais e Sinalizações 

AGETOP - 
agência estadual 
de transporte de 
obras 

Programa Promoção, 
Prevenção e Proteção 
a Assistência Integral à 
Saúde 

Gestão Inteligente das Unidades 
Assistenciais de Saúde  

SES - Secretaria de Estado 
da Saúde 

Ações Estratégicas de Atenção à 
Saúde 
de Média e Alta Complexidade 

Promoção da Assistência 
Farmacêutica e Insumos 
Estratégicos na Atenção à Saúde 

Fortalecimento das Ações de 
Atenção Primária à Saúde 

Programa Melhoria da 
Administração 
Penitenciária para 
Promoção da 
Ressocialização 

Garantia da Assistência Material 
do Custodiado 

SSPAP - Secretaria de 
Segurança Pública e 
Administração Penitenciária  
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Programa Proteção e 
Inclusão Social 

Bolsa Universitária - OVG  SEGPLAN - Secretaria de 
Gestão e Planejamento Restaurante Cidadão - OVG 

Inclusão de Adolescentes 
Aprendizes no Mercado de 
Trabalho - Programa Jovem 
Cidadão 

SEC. CIDADÃ - Secretaria da 
Mulher, do Desenvolvimento 
Social, da Igualdade Racial, 
dos Direitos Humanos e do 
Trabalho 

Programa Valorização 
da Juventude 

Passe Livre Estudantil  
SEGOV - Secretaria de 
Governo 

 

Parágrafo único: O detalhamento das avaliações e quais as análises que deverão 
ser abordadas deverão constar no Plano Anual de Avaliação. 

Art. 3°. - A elaboração do Plano Anual de Avaliação deverá abranger os seguintes 
aspectos: 

I - Indicação dos programas e ações que serão objeto de avaliação no período; 

II - Levantamento do rol de pesquisas e estudos produzidos anteriormente, no 
âmbito da administração pública e de universidades e institutos de pesquisa; 

III - Elaboração de projetos para qualificação das ações de monitoramento e 
avaliação; 

IV - Contemplar o caráter participativo do processo de definição dos programas 
e ações de governo a serem inseridos no Plano Anual de Avaliação, 
incorporando nesta discussão os setores e unidades da administração 
estadual, bem como instituições parceiras neste processo; 

V - Registrar, em banco de dados específico para este fim, os projetos e 
relatórios de avaliação dos programas, projetos e ações desenvolvidos pelo 
setor público, incluindo aqueles realizados por outras organizações tendo como 
foco este tema. 

Art. 4° - O Plano Anual de Avaliação deverá ser submetido a revisões periódicas, 
com objetivo de promover adequação no processo de entrada e saída de projetos da 
relação de prioridades, observadas as justificativas para esta decisão. 

Art. 5° - O Relatório Anual de Avaliação apresentará uma síntese das principais 
conclusões, resultados e recomendações dos estudos e pesquisas realizados ao 
longo do ano. 

Art.6º - Para cada área da referida política ou programa selecionados, deverá ser 
instituído um Grupo de Trabalho Temático para realização das atividades de 
monitoramento e avaliação; 
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Art. 7°- Ficam indicados como suplentes dos titulares do comitê os técnicos abaixo 
relacionados: [...] 

Art. 8º - Ficam definidas as atribuições de cada unidade básica referentes ao 
processo de avaliação de políticas públicas: 

Unidade Atribuição 

Gabinete do 
Secretário 

. Coordenar as ações do comitê; 

. Viabilizar recursos para financiamento das atividades de avaliação, 
quando for o caso; 
. Deliberar sobre a divulgação dos resultados, bem como os 
encaminhamentos dos resultados da avaliação. 
. Utilizar as informações resultantes do processo de avaliação para a 
tomada de decisão 

Instituto Mauro 
Borges 

. Consolidar a proposta do plano anual de avaliação; 

. Propor conjunto de políticas a serem avaliadas, com a devida 
justificativa; 
. Realizar a avaliação de políticas públicas diretamente, por meio de 
parcerias ou contratações; 
. Implantar e desenvolver sistema de informação com base de dados 
referente aos projetos de avaliação desenvolvidos no âmbito do estado. 

Superintendência 
Central de 
Planejamento 

. Propor conjunto de políticas a serem avaliadas, com a devida 
justificativa; 
. Fornecer informações referentes ao programas e ações, constantes do 
SIPLAM; 
. Utilizar as informações resultantes do processo de avaliação para 
aperfeiçoar o ciclo de planejamento e monitoramento. 

Superintendência 
de Orçamento 

. Propor conjunto de políticas a serem avaliadas, com a devida 
justificativa; 
. Fornecer informações referentes ao programas e ações, constantes do 
SIOFI, SEONET e AFT; 

Superintendência 
do Tesouro 
Estadual 

. Propor conjunto de políticas a serem avaliadas, com a devida 
justificativa; 
. Fornecer informações constantes dos sistemas da SEFAZ; 
. Utilizar as informações resultantes do processo de avaliação para 
tomada de decisão. 

Superintendência 
Central de 
Controle Interno 

. Propor conjunto de políticas a serem avaliadas, com a devida 
justificativa; 
. Fornecer informações constantes dos sistemas da CGE 

 
 


