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RESUMO 

BERNARDONI, D. L. e LEITE, M. C. R. S. FORTALECIMENTO DA FUNCA.O 
AVALIACAO DE POLiTICAS PUBLICAS: ESTUDO DE CASO DO PROCESSO DE 
AVALIACAO DA POLiTICA DE EMPREGO E RENDA DA SECRETARIA DE 
ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E PROMOCAO SOCIAL DO PARANA. 

0 presente estudo visa incitar uma discussao acerca da necessidade do 
fortalecimento da func;ao "avaliac;ao de polfticas publicas" entre os formuladores e 
gestores de polfticas publicas do governo do Estado do Parana, despertando-os 
para a importancia de se praticar essa func;ao, desenvolvendo uma cultura avaliativa 
nas organizac;oes publicas. Preliminarmente, apresenta-se a multiplicidade de 
conceitos e fundamentos apontados palos estudiosos da materia na revisao de 
literatura, seguindo-se palos diferentes tipos de avaliac;ao e pela diversidade de 
criterios utilizados, cuja aplicac;ao requer formas especfficas de operacionalizac;ao. 
0 arcabouc;o legal que norteia o assunto tambem e tratado neste estudo, haja vista o 
planejamento, a avaliac;ao e o controle constitufrem-se em obrigac;ao legal na 
administrac;ao publica. No que se refere ao ciclo de planejamento, gestae e 
avaliac;ao sao abordadas, entre outros itens, as principais restric;oes e oportunidades 
do modele. As praticas de avaliac;ao provenientes das experiencias internacionais e 
nacionais sao apresentadas, assim como as polfticas de gerac;ao de emprego e 
renda no Brasil e no Parana sao comentadas brevemente. Na segunda etapa deste 
trabalho e apresentado o estudo de case da polftica de gerac;ao de emprego e renda 
da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoc;ao Social, mapeando as 
informac;oes existentes e verificando sua abrangencia, analisando sua adequac;ao as 
diretrizes do governo e ao atendimento dos impactos sociais. Por fim, a partir das 
conclusoes, propoe-se, em linhas gerais, um modele para monitoramento e 
avaliac;ao, que pede ser aplicado nao s6 na Secretaria objeto de estudo, como 
tambem nos demais 6rgaos do Governo do Estado. 

Palavras-chave: Gestae; Avaliac;ao de Polfticas Publicas; Emprego; Renda; 
Promoc;ao Social. 

e-mail: bernardoni@pr.gov.br 
martacristina@seec. pr. gov. br 
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1. INTRODUCAO 

0 Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, apresentado pelo 

Ministerio da Administra<;ao Federal e Reforma do Estado foi aprovado em 1995 pela 

Camara Federal visando uma reforma administrativa e propondo urn novo modele de 

gerenciamento, de modo a permitir uma maier eficiencia do Estado. 

A partir de 1998, novas requerimentos constitucionais/legais surgiram, 

definindo novas metodologias operacionais para o planejamento, or<;amento e 

gestae publica no Brasil, levando a uma nova forma de planejar: o modelo de 

gestao por programas. 

Uma das caracterfsticas do novo modele consiste na avalia<;ao anual dos 

programas e do plano (avalia<;ao de desempenho), que se constitui em uma das 

etapas mais importantes do ciclo de gestae. 

Nesse contexte, o processo de avalia<;ao reveste-se num instrumento de 

gestae que integra ao conjunto de ferramentas do novo modele de gestae, 

ganhando destaque o reconhecimento da necessidade do governo dispor de 

processes de monitoramento e avalia<;ao que lhe possibilite controlar e articular suas 

a<;oes. 

Mais que controlar custos, assegurar a conformidade legal de procedimentos 

ou medir a capacidade de implementa<;ao do governo, avaliar significa, neste case, 

comparar o esfor<;o realizado com a demanda e a satisfa<;ao do beneficiario, 

adequando crescentemente os programas as expectativas da sociedade. 

0 processo de avalia<;ao de programas constitui, par si s6, urn eficiente 

instrumento de transforma<;ao e moderniza<;ao da gestae governamental. 
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Nesse sentido, pergunta-se: Os formuladores e gestores de Politicas 

Publicas no Estado do Parana estao conscientes da importancia da fun~ao 

Avalia~ao e executam essa politica? 

A nova realidade exige que se reavalie a forma de atuagao do Estado, seu 

papel frente a sociedade, adotando princlpios mais adequados de gestae, que 

aumentem a eficiencia da agao estatal, sem abandonar a eficacia e o papel de 

coordenagao das polfticas economicas e sociais. 

Ha urn entendimento de que a falta de uma melhor qualidade na gestae 

publica poe em risco a obtengao do crescimento economico e obstrui o objetivo de 

uma melhor distribuigao de seus beneflcios, e o adequado e eficiente atendimento 

das demandas sociais. 

Nesse sentido, este trabalho tern per objetivo incitar uma discussao acerca da 

necessidade do fortalecimento da fungao "avaliagao de polfticas publicas", 

enfatizando a necessidade de se analisar estudos, pesquisas e informagoes que 

levem ao desenvolvimento de bases conceituais, diagn6sticos e desenho de 

cenarios e tendencias que alimentem a monitora<;ao e avaliagao das Polfticas 

Publicas, possibilitando analisar, per meio de estudo de case, o processo de 

Avaliagao da Polftica de Emprego e Renda da Secretaria de Trabalho, Emprego e 

Promogao Social do Estado do Parana. 

Dada a natureza bastante diversificada des diferentes objetivos do projeto de 

Geragao de Emprego e Renda, sua monitoria e avaliagao podem demandar 

procedimentos e instrumentos diferenciados. A unidade do sistema de avaliagao 

deve ser garantida pelo seu prop6sito comum de alimentar o processo decis6rio, 

pelo estabelecimento des componentes basicos da avaliagao (contexte, processo, 
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produto e insumos) pela definigao dos grupos de interesse do projeto que deverao 

participar de sua avaliagao (stakeholders); pela identificagao dos fluxes, nfveis e 

periodicidade da monitoria e avaliagao; pela identificagao de variaveis e indicadores 

comuns, entre outros. 

Com o presente estudo de case, pretende-se ajudar a instituigao a 

desenvolver uma estrategia de monitoramento e avaliagao, que podera ser aplicada 

nao s6 neste programa objeto de estudo, como tambem nos demais programas 

existentes no governo do Estado. Para tanto, ha que se considerar as seguintes 

a goes: 

Analisar as agoes propostas do ponte de vista de sua adequagao a Polftica de 

Geragao de Emprego e Renda, ao atendimento dos impactos sociais. 

Mapear as sistemas de informagoes e bancos de dados gerenciais, 

documentais existentes na coordenadoria e avaliar sua cobertura em termos de 

areas tematicas, cobertura geografica, nfvel de atualizagao, tecnologias utilizadas, 

nfvel de qualidade de acesso, etc. 

ldentificar experiencias nacionais e internacionais bern sucedidas na area de 

avaliagao com vistas a uma proposigao de alteragao e revisao do modele adotado 

pela organizagao objeto de estudo. 

Articular com outros 6rgaos das esferas federal e municipal para 

conhecimento dos seus sistemas de monitoria e avaliagao de programas. 

Ao final dessas agoes, proper, em linhas gerais, urn modele para fortalecer a 

fungao avaliagao a partir dos dados pesquisados e analisados. 
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2. REVIS.A.O DE LITERATURA 

A revisao de literatura aqui proposta, abordara os seguintes t6picos: aspectos 

hist6ricos da avaliagao; aspectos legais da avaliagao; ciclo de planejamento, gestae 

e avaliagao; praticas existentes de avaliagao e as principais polfticas de emprego e 

renda. 

2.1. ASPECTOS HISTORICOS DA AVALIACAO 

Este t6pico tem por objetivo apresentar os antecedentes da avaliagao 

abordando varies conceitos e fundamentos destacando-se: polftica publica; fungao 

avaliagao de polfticas publicas; tipos de avaliagao; e criterios de avaliagao. 

2.1.1. Antecedentes 

Nos pafses desenvolvidos, ganhou destaque a institucionalizagao dos 

processes de avaliagao de polfticas publicas, exigindo dos organismos 

governamentais a adogao da avaliagao como pratica regular e sistematica criando 

uma cultura de avaliagao integrada aos processes de tomada de decisao. 

Foi nos Estados Unidos, na decada de 60, que a avaliagao passou a ter uma 

importancia a ponte de ser o alicerce dos programas publicos e polfticas publicas na 

area social. Procurava-se um modele que permitisse verificar com que grau de 

sucesso ou nao o Estado conseguia com sua intervengao mudar a realidade social. 

0 governo britanico, em 1982, gragas a um movimento da administragao 

Thacher, adotou uma serie de iniciativas administrativas destinadas a criar 

organizagoes que compreendessem claramente sua missao e que avaliassem os 

resultados obtidos. 



5 

Nas decadas de 1980 e 1990, as reformas de Estado das democracias 

ocidentais tiveram como tema predominante o monitoramento e a avaliac;ao das 

polfticas publicas como forma de mensurar o desempenho da ac;ao estatal. 

Segundo CAIDEN e CAIDEN, citado por FARIA (2005, p.1 00) "a medic;ao de 

desempenho, o monitoramento e a avaliac;ao nao foram apenas ornamentais nem 

tiveram uma significac;ao incidental nas reformas. Foram (ou deveriam ter sido) as 

alavancas essenciais da mudanc;a". 

Na America Latina, o processo iniciou-se a partir de 1980, pela necessidade 

de maior controle dos gastos publicos de forma a permitir uma maior e melhor 

alocac;ao dos recursos publicos dada as consequencias que a crise econ6mica 

mundial provocou nos orc;amentos publicos e na capacidade do Estado de 

arrecadac;ao. 

No Brasil, na decada de 1980, a avaliac;ao das polfticas publicas ganha 

espac;o em documentos oficiais e em estudos cientfficos, porem, como pratica 

sistematica ainda e muito tfmida. 

Entretanto, ja na decada de 90, com a estabilidade econ6mica do pafs 

garantida, fazia-se necessaria a retomada do desenvolvimento. Dessa forma, as 

diferentes instancias governamentais comec;aram a envidar esforc;os no sentido de 

modernizar a administrac;ao publica, minimizando custos e maximizando resultados. 

Neste cenario, o monitoramento e a avaliac;ao de polfticas publicas comec;a a 

ter maior importancia, tendo em vista a necessidade do governo dispor de 

ferramentas que lhe possibilitasse o controle e a articulac;ao de suas ac;oes na busca 

de resultados com foco no cidadao. 
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Surge, entao, a necessidade de uma reforma administrativa para a formac;ao 

de uma administrac;ao publica mais eficaz, eficiente, flexfvel, transparente, 

profissionalizante e, principalmente, comprometida com as resultados efetivos ao 

bern estar da sociedade. 

Ja nesta epoca, e consenso dos especialistas considerarem a avaliac;ao como 

urn procedimento estrategico para a transparencia das ac;oes dos governantes 

democratizando o Estado e a sociedade civil. 

COHEN e FRANCO (1993, p. 16) determinam, de forma contundente, a 

importancia da avaliac;ao em programas governamentais: "A avaliac;ao de projetos 

sociais tern urn papel central neste processo de racionalizac;ao e e urn elemento 

basico de planejamento. Nao e possfvel que estes sejam eficazes se nao forem 

avaliados as resultados de sua aplicac;ao". 

Em 1995, o Plano da Reforma do Aparelho do Estado e aprovado pelo 

Congresso Nacional, adotando novas paradigmas para o funcionamento do aparato 

do Estado. 

Vale ressaltar, que apesar de todo esse contexte, foi a partir de 1998 que 

termos como responsabilidade, performance e resultado, ganharam destaque e 

reconhecimento no interior das organizac;oes governamentais, levando a urn novo 

modele de se planejar as ac;oes do governo: 0 modele de gestae par programas. 

Uma das caracterfsticas fundamentais desse novo modele consiste na avaliac;ao 

anual dos programas e do plano, chamada de: avaliac;ao de desempenho. 
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2.1.2. Polfticas Publicas 

Entende-se per Polfticas Publicas, segundo GUARESCHI, COMUNELLO, 

NARDINI, HOENISCH (2004, p. 180) "o conjunto de agoes coletivas voltadas para a 

garantia des direitos sociais, configurando urn compromisso publico que visa dar 

conta de determinada problematica, em diversas areas. Expressa a transformagao 

daquilo que e do ambito privado em agoes coletivas no espago publico". 

0 termo Polftica Publica deriva do ingles public policy. Neste idioma, existem 

palavras distintas para designar o que entendemos per polftica. A palavra policy se 

relaciona com iniciativas governamentais, diretrizes, agoes, pianos e interesses 

sociais, enquanto a palavra politics refere-se a polftica partidaria, politicos, 

interesses partidarios e interesses particulares. 

A expressao Polftica Publica possui conotagoes das mais diversas possfveis. 

E comumente associada: a urn r6tulo de campo ou atividade (polftica industrial, 

polftica econ6mica); a uma proposta geral (polftica progressista); a urn meio (polftica 

de urn sindicato); como sin6nimo de decisao do governo (como polftica externa do 

govern a); como diretrizes (gastos em determinado setor); como urn con junto de 

programas (programa de concessao de creditos) e a varies outros termos. 

Segundo ORTOLAN I (2006, p.1 ), "polftica publica e a combinagao des 

seguintes fatores: a substituigao de urn paradigma disciplinar per outre; o reflexo des 

tragos da estrutura governamental e a coalizao social". 

As visoes classicas sabre Polftica Publica apontam a importancia da 

implementagao como urn processo que envolve a agao de diversos atores os quais 

devem atuar contando com uma coordenagao interinstitucional, descentralizada e 

com a participagao de diferentes agentes. Assim sendo, a implementagao e vista 
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como uma engenharia social e urn aprendizado coletivo que permite a criac;ao de 

uma rede de agentes os quais se constituem em sinonimo de formuladores de 

polfticas publicas. 

A gestae de Polftica Publica se faz a partir do emprego de instrumentos como 

o planejamento e se insere no campo do planejamento governamental. 

De acordo com CORE (2001, p. 26), "o planejamento moderno corresponde 

ao trabalho a partir da realidade problematizadora, quando entao, o problema passa 

a ser categoria central para a estruturac;ao do plano e nao apenas elemento de 

diagn6stico". 

0 autor acrescenta que "o planejamento impoe uma visao estrategica, 

buscando solucionar os aspectos identificados em diagn6sticos. lndicadores, dados 

e informac;oes sao o suporte para a definic;ao clara de objetivos e metas. Ao planejar 

e necessaria conceber programas (os quais incluem urn conjunto de ac;oes), prever 

recursos ( dotac;oes orc;amentarias )". 

Em relac;ao a esta questao CORE (2001, p. 32) tambem destaca: "as 

programas devem funcionar como unidade autonoma de gestae, e concentrar a 

responsabilidade personalizada no gerente". 

Assim, pode-se considerar a Polftica Publica como o principal instrumento 

utilizado para coordenar programas e ac;oes publicas, de forma a efetivar direitos e 

intervindo na realidade social. 

Deve ser ainda resultado de urn compromisso publico entre Estado e 

Sociedade com o objetivo de modificar uma situac;ao em uma _ area especffica 

promovendo a igualdade. 
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A Ciencia Polftica tern privilegiado o estudo dos conceitos e modelos 

explicativos de polftica publica. Nos diferentes enfoques tem-se buscado as causas 

e os efeitos para urn melhor entendimento da Polftica Publica, uma vez que os seus 

reflexes influenciam diretamente a vida do cidadao. 

0 processo de formulac;ao e gestae de polfticas publicas depende de diversos 

componentes (politico, econ6mico, social, administrative, estrutural e cultural) que 

influenciam, sobremaneira, na tomada de decisao para o alcance do interesse 

publico. 

Finalizando, as Polfticas Publicas podem ser definidas como o conjunto de 

ac;oes que traduzem a orientac;ao estrategica e polftica do Estado, em atividades 

diretas de produc;ao de bens e servic;os pelo proprio Estado, como tambem, em 

atividades de regulac;ao de outros agentes econ6micos com vistas ao atendimento 

do bern comum. 

Outre ponte importante a salientar e: ainda que a execuc;ao e a 

implementac;ao de uma polftica publica envolvam agentes privados, ela possui 

sempre carater estatal. 

2.1.3. Func;ao Avaliac;ao de Polfticas Publicas 

E reconhecida a ausencia ou fragilidade das atividades de monitoria e 

avaliac;ao de programas e projetos governamentais. Embora o Plano Plurianual -

PPA tenha institufdo a monitoria e avaliac;ao sistematica de seus programas, 

definindo responsabilidades e gestores, essa pratica esta em fase bastante 

incipiente, sendo mais frequents nos programas e projetos inclufdos no PPA e nos 

projetos que contam com financiamento externo, por exigencia dos organismos 
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financiadores. Por outre lade, cresce a demanda pelo controle social dos 

investimentos publicos pelas organizagoes da sociedade civile mfdia, o que requer a 

disponibilidade de informagoes atualizadas e de facil acesso sobre o desempenho 

do setor publico. 

Para ARRETCHE (2006, p.31) "somente a avaliagao de programas 

efetivamente implementados podera estabelecer uma relagao causal entre uma 

determinada modalidade de polfticas publicas eo sucesso ou fracasso na realizagao 

de seus prop6sitos ou ainda, entre esta polftica e um dado resultado ou impacto 

sobre a situagao social previa a sua implementagao". A autora ainda esclarece: "o 

objetivo da avaliagao e realimentar agoes, buscando aferir resultados e impactos na 

alteragao de qualidade de vida da populagao, bem como redimensionar as opgoes 

tomadas". 

Como bem reforgam ARAUJO e LOUREIRO (2005, p.1236-1237), "a 

avaliagao e parte integrante do processo de polfticas publicas e deve center 

preocupagoes metodol6gicas muito especiais. Em outras palavras, s6 e possfvel 

avaliar uma polftica tendo como referencia todo o processo do qual ela faz parte". 

PEDONE sistematiza da seguinte forma os itens que constituem o processo 

de produgao de polfticas publicas: 

a) Forma«;ao de assuntos publicos e de polfticas publicas - momenta em que as questoes 
publicas surgem e formam correntes de opiniao ao seu red or. lsso contribui para a forma«;ao 
da agenda polftica, composta de questoes que merecem polfticas definitivas. 
b) Formula«;ao de polfticas publicas- processo de elabora«;ao de poHticas no Executive, no 
Legislative e em outras institui«;oes publicas, sob os pontos de vista da racionalidade 
economica, da racionalidade polftico-sistemica ou da formula«;ao responsavel. 
c) Processo decis6rio - interligado com o anterior, porem com delimita«;oes pr6prias, onde 
atuam os grupos de pressao exercendo influencia sobre os decisores, em qualquer das 
instancias citadas. 
d) lmplementa«;ao das polfticas - processo de execu«;ao das poHticas resultantes dos 
processes de formula«;ao e decisao em polfticas publicas, inter-relacionando as polfticas, os 
programas, as administra«;oes publicas e os grupos sociais envolvidos ou que sofrem a a«;ao 
governamental ou os problemas sociais. 
e) Avalia«;ao de polfticas- consideram-se aqui quais os padroes distributivos das polfticas 
resultantes, isto e, quem recebe o que, quando e como, e que diferen«;a fez com rela«;ao a 
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situayao anterior a implementayao. Analisam-se os efeitos pretendidos e as consequencias 
indesejaveis, bern como quais os impactos mais gerais na sociedade, na economia e na 
polftica. (PEDONE, 1986, p.11) 

Para ARAUJO e LOUREIRO (2005, p. 1237) "as polfticas publicas devem ser 

compreendidas como ac;oes de governo que, em regimes democraticos, visam 

atender direta ou indiretamente aos anseios dos cidadaos que o elegeram". Em 

outras palavras, sao para PEDONE (1986, p.7) "o que OS governos fazem, por que 0 

fazem e que diferenc;a faz a ac;ao governamental para a sociedade e seus 

problemas". Entretanto, na visao de ARAUJO e LOUREIRO "a forma final das 

polfticas depende do resultado de uma negociac;ao muito mais amp Ia". De acordo 

com DRAIBE (1991, p.15) "uma polftica governamental tern a natureza de um 

processo, no qual intervem multiples atores, portadores de distintas percepc;oes e 

dispondo de desiguais recursos de poder, com os quais confrontam-se e organizam 

( ou nao) consensual mente as decisoes". 

Com relac;ao a avaliac;ao de uma dada polftica publica, alguns autores 

ressaltam a importancia de diferenciar avaliac;ao polftica de analise de polftica 

publica. 

No que tange a definic;ao de avaliac;ao polftica, ARRETCHE (2006, p. 30), 

recorre a Figueiredo e Figueiredo: "por avaliac;ao polftica entende-se a analise e 

elucidac;ao do criteria ou criterios que fundamentam determinada polftica: as razoes 

que a tornam preferfvel a qualquer outra". Ja, por analise de polfticas publicas, a 

autora conceitua da seguinte forma: "Por analise de polftica publica entende-se o 

exame da engenharia institucional e dos trac;os constitutivos dos programas. 

Qualquer polftica publica pode ser formulada e implementada de diversos modos". 
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Nesse aspecto, e born trazer as considerac;oes de ARAUJO e LOUREIRO, 

recorrendo a FIGUEIREDO e FIGUEIREDO: 

Portanto, identificar os atores e, par conseqi.iencia, esclarecer quais sao os objetivos de urn a 
determinada ac;ao governamental nao e resultado de urn a constatac;ao simples. Na verdade, 
a literatura sabre avaliac;ao destaca a importancia de identificar as metas, objetivos e 
prop6sitos das polfticas antes de iniciar a atividade de avaliac;ao propriamente dita. Essa 
etapa de elucidac;ao dos criterios que fundamentam determinada polltica e chamada par 
FIGUEIREDO e FIGUEIREDO (1986) de avaliac;ao polftica. 

(ARAUJO e LOUREIRO, 2005, p. 1237-1238) 

Como lembram esses autores, "toda avaliac;ao de polftica publica deve ser 

capaz de responder a seguinte questao basica: a polftica publica avaliada foi um 

sucesso ou um fracasso?" Na mesma linha de raciocfnio FIGUEIREDO e 

FIGUEIREDO (1986, p.1 09) acrescentam: "a noc;ao de sucesso ou fracasso de uma 

polftica depende obviamente des prop6sitos dessa polftica e das razoes que levaram 

o analista a avaliar tal polftica". 

Com relac;ao aos prop6sitos das polfticas, ARAUJO e LOUREIRO, recorrendo 

novamente a FIGUEIREDO e FIGUEIREDO fazem o seguinte comentario: 

Como prop6sito das polfticas, normalmente identificamos: gerar urn produto tangfvel e que 
possa ser medido; e gerar urn efeito ou impacto que altere atitudes, comportamentos e lou 
opinioes. Ja do lado dos motives que levam a avaliac;ao, identificamos: razoes marais; e 
razoes instrumentais. A razao moral esta intimamente ligada a processes de auditoria, seja 
para garantir que a ordem legal e administrativa esteja sendo respeitada, ou seja, para 
verificar se princfpios de justic;a politica e social estejam norteando os prop6sitos da polftica. 
As razoes instrumentais, par sua vez, referem-se a implementac;ao da polftica publica, 
produzindo informac;oes uteis para o acompanhamento de sua execugao (Figueiredo e 
Figueiredo, 1986). (ARAUJO e LOUREIRO, 2005, p.1238) 

ARAUJO e LOUREIRO (2005, p.1239) afirmam que "a importancia da 

avaliac;ao extrapola sua capacidade de quantificar resultados. Em uma concepc;ao 

mais ampla, avaliar polfticas publicas significa preocupar-se e comprometer-se com 

um melhor entendimento do Estado em ac;ao". 

0 processo de formulac;ao, implementac;ao e avaliac;ao de polfticas publicas 

vern sendo estudado e conceituado per varies pesquisadores. 
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FARIA (2006, p. 44-45) apresenta a avaliac;ao como "a ultima etapa do 

chamado "ciclo das polfticas", definindo-a como: atividade destinada a aquilatar os 

resultados de um curso de ac;ao cujo ciclo de vida se encerra; a fornecer elementos 

para o desenho de novas intervenc;oes ou para o aprimoramento de polfticas e 

programas em curso; e como parte da prestac;ao de contas e da responsabilizac;ao 

dos agentes". 

CAVALCANTI define a avaliac;ao da seguinte forma: 

A avaliac;ao, de urn modo geral, tern sido definida como instrumento imprescindivel para o 
conhecimento da viabilidade de programas e projetos, para o redirecionamento de seus 
objetivos, quando necessaria, ou mesmo para a reformulac;ao de suas propostas e atividades. 
Nesse sentido, a avaliac;ao se revela como importante mecanisme de gestao, uma vez que 
fornece informac;oes e subsidies para a tomada de decisao dos gestores, formuladores e 
implementadores de programas, pais possibilita conhecer o que esta acontecendo e atuar 
sabre os fatos de forma a realizar ajustes necessaries, economizando-se dessa forma, tempo 
e recursos, o que eleva a credibilidade das ac;oes publicas. 

(www.interfacesdesaberes.fafica.com./seer , CAVALCANTI, 16/1 0/20hs/2006) 

Mas o que e avaliac;ao? E um processo que envolve medic;ao, comparac;ao e 

tomada de decisao. Deve estabelecer relac;oes causais entre produtos e resultados, 

entre metas e objetivos que tenham efeitos e determinem impactos, que produzam 

mudanc;as de certas realidades. 

CASTRO (1989, p.5) aborda que "o processo de avaliac;ao deve ser sistemico 

e ter infcio no momenta do planejamento onde sao definidos metas, objetivos e 

indicadores para mensurar os resultados esperados". Acrescenta, ainda, CASTRO 

que "o acompanhamento e avaliac;ao devem ser efetuados antes, durante e ao 

termino das atividades, contemplando, inclusive, a realizac;ao de visitas in loco, 

principalmente no caso de envolvimento de grandes volumes de recursos 

financeiros". 
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Este consenso encontra-se em CARVALHO (2006, p.88) quando diz: "e 

preciso uma concepc;ao totalizante de avaliac;ao que busque apreender a ac;ao 

desde sua formulac;ao, implementac;ao, execuc;ao, resultados e impactos". 

Para a CEPAL (2005, p. 47) avaliar e "medyr y analizar el desempeno, a fin 

de gestionar con mas eficacia los efectos y productos que son los resultados en 

materia de desarrollo es su objetivo general". 

Para a UNICEF (1990, p.972), "trata-se do exame sistematico e objetivo de 

urn projeto ou programa, finalizado ou em curso, que contemple o seu desempenho, 

implementac;ao e resultado, com vistas a determinac;ao de sua eficiencia, 

efetividade, impacto, sustentabilidade e a relevancia de seus objetivos". A UNICEF 

considera ainda que "o prop6sito da avaliac;ao e guiar os tomadores de decisao, 

orientando-os quanta a continuidade, necessidade de correc;oes ou mesmo 

suspensao de uma determinada politica ou programa". 

A avaliac;ao deve estar sempre associada ao planejamento estrategico, 

estruturado com objetivos definidos, metas qualificadas e quantificadas, deve ser 

delimitado e realizado de acordo com a possibilidade e a capacidade de cada 

executor. 

Urn outro ponto a considerar refere-se a avaliac;ao de pollticas sociais. De 

acordo com o registro de RICO (1998, p. 8), avaliar politicas sociais e importante 

para: "dar transparencia as ac;oes publicas, democratizar o Estado e a sociedade 

civil; conhecer as politicas e compreender o Estado em ac;ao; melhorar as politicas e 

a ac;ao do Estado, recomendando, sugerindo modificac;oes na formulac;ao, na 

implementac;ao enos resultados". 
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CARVALHO (2006, p. 92) se reporta a avaliagao no campo social como 

processo para "realimentar agoes buscando aferir resultados- e impactos na 

alteragao da qualidade de vida da populagao beneficiaria ou ainda mais 

precisamente repensar as opgoes polfticas e programaticas". 

Ja para MELO (2006, p. 11) "a avaliagao esta fortemente ancorada num 

conjunto de valores e nogoes sabre a realidade social partilhados pelos membros 

relevantes de uma maioria de governo- af inclufdos elites polfticas e burocraticas-

que os permite distinguir a "boa" da "rna" polftica". 

Dessa forma, para ARAUJO e LOUREIRO (2005, p.1239) "avaliar e processo 

que pode ser entendido como uma forma de accountability, isto e, como urn 

mecanisme de prestagao de contas dos governantes, especialmente quando feita ou 

incentivada pelo proprio poder publico". 

Os mesmos autores, ao se referirem a dimensao da avaliagao, se valem dos 

ensinamentos de Spink e dizem: 

A dimensao democratica da avalia<;ao toma uma importancia muito maior do que 
simplesmente a de verificar seas metas foram ou nao atingidas e seu grau de sucesso. Esta 
e definida como a dimensao tecnica da avalia<;ao que, todavia, serve como uma importante 
fonte de informa~;ao para alimentar a dinamica da polftica publica, influenciando a sua 
reformula<;ao e permitindo o controle sabre a a<;ao governamental por parte da sociedade 
civil. (ARAUJO e LOUREIRO, 2005, p. 1239) 

ARRETCHE (2006, p. 29) coloca que: "e certo que qualquer forma de 

avaliagao envolve necessariamente urn julgamento, vale dizer, trata-se 

precipuamente de atribuir urn valor, uma medida de aprovagao ou desaprovagao a 

uma polftica ou programa publico particular, de analisa-la a partir de uma certa 

concepgao de justiga (explfcita ou implfcita)". A autora ainda continua: "Nesse 

sentido, nao existe possibilidade de qualquer modalidade de avaliagao ou analise de 

polfticas publicas possa ser apenas instrumental, tecnica ou neutra". Na mesma 
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perspectiva ARRETCHE (2006, p, 29-30) aponta que: "qualquer linha e abordagem 

das pollticas publicas, supoe, de parte do analista, urn conjunto de princfpios cuja 

demonstra<;ao e, no limite, impossfvel, dado que corresponde a op<;oes valorativas 

pessoais". 

Dessa forma, SPINK (2001, p.14) defende que a avalia<;ao como pratica 

social "precisa ser compreendida, antes de qualquer coisa, como a<;ao a favor de 

uma cidadania ativa; cidadania esta que engloba todos, incluindo os cidadaos que 

sao gestores de projetos e avaliadores". 

0 processo de avalia<;ao, como se observa, possui mecanismos pr6prios, 

estabelecidos pelos pesquisadores. Estes concordam que a avalia<;ao sem seus 

arcabou<;os metodol6gicos, compostos por criterios bern definidos, objetivos 

limitados, metas definidas e realfsticas e indicadores precisos, nao se consolida 

nem garante que determinada a<;ao atingiu seu objetivo inicial ou nao. 

2.1.4. Tipos de Avalia<;ao 

Apesar do arcabou<;o te6rico desse assunto ser bastante complexo, e 

possfvel encontrar na literatura varies pontes comuns entre os autores. 

Como bern coloca SAUL (2006, p.96) "nao existe a priori urn unico ou melhor 

metoda de avalia<;ao. Todavia, a op<;ao por uma proposta de avalia<;ao nao se reduz 

a uma escolha ou combina<;ao de metodos e tecnicas em fun<;ao de preferencia, 

familiaridade, ou facilidade do avaliador." 

FARIA destaca a especificidade da avalia<;ao sob tres dimensoes: 

Do ponto de vista metodol6gico, a avaliagao e uma atividade que obtem, combina e compara 
dados de desempenho com urn conjunto de metas escalonadas; 
Do pondo de vista de sua finalidade, a avaliagao responde a questoes sobre a 
eficacia/efetividade dos programas e, neste sentido, sua tarefa e julgar e informar; 
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Do ponto de vista de seu papel, a avalia(fao detecta eventuais falhas e afere os meritos dos 
programas durante sua elabora(fao. Neste sentido sua tarefa e formativa, permitindo a 
corre(fao ou confirma(fao de rumos. (FARIA, 2006, p.42) 

Observa-se urn avan<;o metodol6gico no campo da avalia<;ao ao se distinguir 

seus fins de seus papeis. Do ponto de vista de suas finalidades muitos autores 

classificam a avalia<;ao como somativa, enquanto que do ponto de vista de seu 

papel, como formativa. 

Ap6s analisar as diversas questoes relativas ao tema, FARIA classifica as 

estudos da avalia<;ao em quatro tipos: 

0 primeiro, conhecido como ex-ante, consiste no levantamento das necessidades e estudos 
de factibilidade que irao orientar a formula(fao e o desenvolvimento do programa. lnclui a 
defini(fao de seus objetivos, ambito de aplicayao, caracteriza(fao dos beneficiaries e suas 
necessidades. 
0 segundo inclui atividades destinadas ao acompanhamento e monitoramento dos 
programas. Em geral, esse tipo de avalia(fao busca a adequa(fao entre o plano e sua 
execu(fao. Trata-se de avaliar a eficiencia. E o fazer certo as coisas, posto que as atividades 
de monitoramento perm item intervir no processo da execu(fao, corrigindo os rumos cada vez 
que desvios sao detectados. E co mum o entendimento que "corrigir rumos" significa interferir 
apenas no contelido do programa. Na maioria das vezes, esta interven(fao exige iniciativa, 
criatividade e busca de solu!foes alternativas aos entraves surgidos no processo de 
implementa(fao. Corrigiros rumos, neste caso significa (ou pode significar) modificarcenarios 
jurfdico-administrativo, financeiro, organizacional, bern como requalificar os recursos 
humanos a cargo dos trabalhos. 
0 terceiro pode ser identificado como avalia(fao formativa, avalia9ao de processo ou de 
eficacia e tern por objetivo fazer as coisas certas. A essencia do trabalho do avaliador e 
acompanhar, observar e testar o "desempenho" do programa para aprimora-lo. Este 
acompanhamento inclui o diagn6stico das eventuais falhas dos instrumentos, procedimentos, 
conteudos e metodos, bern como da adequayao ao pliblico-alvo e do impacto do programa, 
aumentando sua adequa(fao aos seus objetivos e metas. A interferencia orientada pelos 
resultados da avaliayao, nos casos de avaliayao formativa, e direcionada para os aspectos 
intrinsecos ao Programa. Se a merenda escolar oferecida deixou as crian(fas obesas, isso 
pode significar a necessidade de focalizar o programa, oferecendo-o a urn pliblico-alvo 
especifico e mais carente. 
o quarto conjunto e identificado como avalia(fao somativa, de resultado, ou ex-post. Envolve 
estudos comparatives entre programas rivais, subsidia a decisao e avalia, principalmente, a 
maior ou menor efetividade de diferentes "tratamentos" oferecidos ao grupo-alvo. Seu objetivo 
primordial e permitir a escolha do melhor program a para alcan(far as metas de medio e Iongo 
prazos. (FARIA, 2006, p.44-45) 

A autora chama a aten<;ao para o fato de que na literatura sabre avalia<;ao, as 

termos eficacia e efetividade, nao raro, aparecem como sinonimos. Entretanto, 

salienta que na tipologia de avalia<;ao par ela referenciada, estes dais termos tern 
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significados diferentes: "eficacia e uma dimensao do processo de desenvolvimento e 

implementagao do programa, enquanto efetividade e uma dimensao do resultado, 

ex-post, destinada a averiguar o alcance das metas". 

Segundo SULBRANDT, citado per COSTAe CASTANHAR, as experiencias 

de avaliagao de programas podem ser agrupadas, para fins analfticos, em tres 

metodologias basicas: avaliagao de metas; avaliagao de impacto; e avaliagao de 

processes. 

a) Avaliagao de metas (realizagao de produgao ou produtos) 

Eo tipo rna is tradicional e tern como prop6sito medir o grau de exito que urn program a obtem 
com relagao ao alcance de metas previamente estabelecidas Metas do programa sao os 
produtos rna is imediatos (ou concretes que dele decorrem- pessoas atendidas em centros de 
saude; numero de leitos hospitalares; numero de horas de aula, entre outros. 
Essa modalidade de avaliagao pressupoe que se atribuam valores a urn conjunto de metas, 
definindo-se o exito relativo do programa em fungao do grau em que tais metas ten ham sido 
cumpridas. Trata-se, portanto, de uma avaliagao ex-post facto, ou seja, requer que o 
programa (ou uma etapa do mesmo) tenha sido concluido para se poder avalia-lo. 
Entre as principais limitagoes desse tipo de avaliagao, pode-se citar: a 
dificuldade de especificar as metas de forma precisa; a existencia de varias metas; a selegao 
de metas a serem incluidas no processo de avaliagao; mudangas nas metas ao Iongo da 
propria execugao do programa. (COSTAe CASTANHAR 2003, p.979) 

b) Avaliagao de impacto (alcance do prop6sito ou missao) 

A avaliagao de impacto procura identificar os efeitos produzidos sabre uma populagao-alvo de 
urn programa social. Busca-se verificar nao apenas se as atividades previstas foram 
executadas, como tambem se os resultados finais que se esperavam foram igualmente 
alcangados. 0 foco desse tipo de estudo e, em sintese, detectar mudangas nas condigoes de 
vida de urn grupo-alvo ou de uma comunidade, como resultado de urn programa e em que 
medida as mudangas ocorreram na diregao desejada. 
0 problema central a investigar nesse caso e a efetividade do programa e, para conseguir 
esse intento, se recorre a mecanismos que permitam estabelecer relagoes causais entre as 
agoes de urn programa eo resultado final obtido. 0 objetivo desse tipo de avaliagao pode ser 
definido como sendo o de identificar os efeitos liquidos de uma intervengao social. A 
semelhanga da avaliagao de metas, descrita anteriormente, essa abordagem e realizada ap6s 
o encerramento do programa ou de etapas do mesmo. 

(COSTAe CASTANHAR 2003, p. 980) 

c) Avaliagao de processes 

Essa modalidade de avaliagao investiga de forma sistematica o desenvolvimento de 
program as sociais com o prop6sito de: medir a cobertura do program a social; estabelecer o 
grau em que esta alcangando a populagao beneficiaria; e, principalmente, acompanhar seus 
processes internos. 
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Seu objetivo e detectar possfveis defeitos na elaborar;ao dos procedimentos, identificar 
barreiras e obstaculos a sua implementar;ao e gerar dados importantes para sua 
reprogramar;ao, atraves do registro de eventos e de atividades. Assim, o usa adequado das 
informar;oes produzidas durante o desenvolvimento do programa permite introduzir mudan9as 
no seu conteudo durante a propria execu((ao. Ao contra rio, portanto, dos enfoques anteriores, 
essa modalidade de avaliar;ao se realiza simultaneamente com o desenvolvimento do 
programa, sendo tam bern chamada de avalia((ao formativa. 
Sua aplica((ao requer, todavia, que se possa desenhar os fluxos e processes de programa. 
Alem disso, pressupoe a existencia de urn adequado sistema de informa((oes gerenciais, que 
serviram de base ao trabalho dos gestores e dos avaliadores na epoca oportuna. 

(COSTAe CASTANHAR 2003, p. 980) 

Encontra-se em CUNHA, citando COHEN e FRANCO e ainda COTTA, uma 

sistematica que classifica os tipos de avaliagao levando em consideragao: o agente 

que as realiza; a natureza da avaliagao; eo momenta em que ela ocorre. 

a) Considerando o agente que realiza a avaliagao, esta e dividida em 

avaliagao externa, avaliagao interna, avaliagao mista e avaliagao participativa: 

Avalia((ao extern a- realizada par pessoas de fora da instituir;ao responsavel pelo programa, 
em geral com experiencia neste tipo de atividade. Entre as vantagens desta avaliar;ao podem 
ser citadas a isenr;ao e objetividade dos avaliadores externos, que nao estao diretamente 
implicados com o processo, alem da possibilidade de comparavao dos resultados obtidos 
com os de outros programas similares ja analisados. Par outro lado, o acesso aos dados 
necessaries torna-se rna is diffcil e os que vao ter seu trabalho avaliado pod em se colocar em 
posi((ao defensiva, fornecendo informar;oes parciais e minimizando o efeito de melhoria dos 
programas. Alega-se, tambem, que o conhecimento da metodologia de avaliar;ao pode nao 
substituir o conhecimento sabre as especificidades do programa, e que nao existe uma unica 
metodologia aplicavel a todos os casas. 
Avaliar;ao intern a- realizada dentro da instituir;ao responsavel, com maior colabora((ao das 
pessoas que participam do programa. Citam-se como vantagens a eliminavao da resistencia 
natural a urn avaliador externo, a possibilidade de reflexao e aprendizagem e compreensao 
sobre a atividade realizada dentro da institui((ao. 
Mas pode-se perder muito em objetividade, ja que os que julgam estao, tam bern, envolvidos, 
tendo formulado e executado o programa. Se a avalia((ao for realizada internamente a 
institui((ao, mas por pessoas que nao participam do programa, na tentativa de diminuir a 
subjetividade, a situar;ao torna-se analoga a do avaliador externo. 
Avaliar;ao mista - procura combinar os tipos de avaliar;ao anteriores, fazendo com que os 
avaliadores externos tenham contato estreito com os participantes do programa a ser 
avaliado, na tentativa de manter as vantagens e superar as desvantagens das avalia~;oes 
apresentadas acima. 
Avaliar;ao participativa- usada principalmente para pequenos projetos, preve a participa((ao 
dos beneficiaries das ar;oes no planejamento, na programar;ao, execu((ao e avaliar;ao dos 
mesmos. (www.spc.rs.gov.br/upload/avaliacao, CUNHA, 2006, p. 9-10). 
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b) Quante a sua natureza, a avaliagao e classificada em avaliagao formativa e 

avaliagao somativa: 

Avalia<;oes formativas - estao relacionadas a forma~;ao do programa. Adotadas durante a 
implementa~;ao, sao voltadas para a analise e produ~;ao de informa~;ao sabre as etapas de 
implementa~;ao. Geram informa~;oes para as que estao diretamente envolvidos com o 
programa, com o objetivo de fornecer elementos para a realiza~;ao de corre~;oes de 
procedimentos para melhorar o programa. 
Avalia~;oes somativas- estao relacionadas a analise e produ~;ao de informa~;oes sabre etapas 
posteriores. 
Sao realizadas quando o programa esta sendo implementado h8 algum tempo au ap6s a sua 
implementa~;ao, para verificar a sua efetividade e fazer o julgamento do seu valor geral. 

(www.spc.rs.gov.br/upload/avaliacao , CUNHA, 2006, p.1 0) 

c) No que concerns ao memento em que a avaliagao e realizada, pede ser 
avaliagao ex-ante e avaliagao ex-post: 

Avalia~;ao ex-ante - realizada ao come~;o de urn programa, com o fito de dar suporte a 
decisao de implementar ou nao o programa, e ordenar os varios projetos segundo sua 
eficiencia para alcan~;ar os objetivos determinados. 0 elemento central da avalia~;ao ex-ante e 
o diagn6stico, que auxilia na aloca~;ao dos recursos disponfveis de acordo com os objetivos 
pro pastas. Para esta avalia<;ao pod em ser utilizadas as tecnicas de Analise Custo-Beneffcio e 
Analise Custo-Efetividade, mais afeita aos programas sociais. 
Avalia~;ao ex-post- realizada durante a execu~;ao de urn program a ou ao seu final, quando as 
decisoes sao baseadas nos resultados alcan~;ados. Neste tipo de avalia~;ao julga-se, quando 
urn programa esta em execu~;ao, se ele deve continuar ou nao, com base nos resultados 
obtidos ate o momenta e, se a resposta for positiva, se deve manter a formula~;ao original ou 
sofrer modifica~;oes. Quando o program a ja foi conclufdo, julga-se a pertinencia do uso futuro 
da experiencia, ou seja, se o mesmo tipo de programa deve ser implementado novamente ou 
nao. A avalia~;ao ex-post e a mais desenvolvida metodologicamente e a que tern tido maior 
aplica~;ao. (www.spc.rs.gov.br/upload/avaliacao , CUNHA, 2006, p.11) 

Continuando ainda com as opinioes de COHEN e FRANCO e tambem de 

COTTA, citados per CUNHA, e possivel distinguir dais enfoques, segundo os tipos 

de problemas ou perguntas que as avaliagoes respondem: avaliagao de processes e 

avaliagao de impactos e resultados: 

Avalia~;ao de processes - realizada durante a implementa~;ao do programa, diz respeito a 
dimensao de gestao. E uma avalia~;ao peri6dica que procura detectar as dificuldades que 
ocorrem durante o processo para efetuar corre~;oes ou adequa~;oes. Serve de suporte para 
melhorar a eficiencia operativa; 
Avalia~;ao de impactos au resultados - tern objetivos mais ambiciosos, respondendo se o 
programa funcionou ou nao. Procura verificar em que medida o programa alcan~;a seus 
objetivos e quais sao os seus efeitos, indagando se houve modifica~;oes na situa~;ao
problema que originou a formula~;ao do programa, ap6s sua implementa~;ao. Serve de sup~rte 
para decisao sabre polftica, como continua~;ao do programa e formula~;ao de outros. E a 
avalia~;ao mais complexa, pais envolve o julgamento sabre hip6teses, tais como: (1) Uma 
solu~;ao se aplica a outras realidades, ou apenas a determinado contexte? (2) As mudan~;as 
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observadas na situa((ao-problema se devem a interven((ao ou a outros fatores? (3) As 
mudan9as sao permanentes ou temporarias, cessando com a interrup((ao do programa? 
Cotta estabelece uma diferencia((ao entre avalia((ao de resultados e avalia((ao de impacto: " ... 
depende eminentemente do escopo da analise: se o objetivo e inquirir sabre os efeitos de 
uma interven((ao sabre a clientela atendida, entao, trata-se de uma avalia((ao de resultados; 
sea inten((ao e captar os reflexos desta mesma interven((ao em contexto mais amplo, entao, 
trata-se de uma avalia((ao de impacto". 

(www.spc.rs.gov.br/upload/avaliacao, CUNHA, 2006, p.11-12) 

Como se observa, existe uma multiplicidade de metodologias de avaliagao e o 

grande dilema esta na focaliza<;ao. Para CAVALCANTI (2006) "a proposta e a de 

focalizar os tipos de avaliagoes que respondem bern aos problemas de formulagao e 

implementagao de polfticas publicas e programas governamentais, oferecendo 

subsfdios efetivos para a tomada de decisao". Ressalta ainda a autora que "e 

reconhecido que grande parte dos problemas encontrados se situa na fase de 

implementagao de urn programa ou projeto, quando sao reveladas as necessidades 

de ajustes, aperfeigoamento e mesmo de substituigao do programa". Entretanto, 

CAVALCANTI acrescenta que "e tambem urn consenso que asses problemas tern 

conexao direta com as demais fases que compoem a polftica, por ser ela urn ciclo, 

que produz feed-back e retroalimenta as demais fases, e nao urn sistema linear de 

via unica. Portanto, a opgao de estudo adotada, alem de enfocar a variavel tempo, o 

memento em que se realiza a avaliagao, focaliza tambem, o funcionamento e o 

resultado do programa". 

Dessa forma, apresenta-se quatro tipos de avaliagao: avaliagao ex-ante; 

avaliagao ex-post ou somativa- focada nos resultados; avaliagao formativa ou de 

processes e o monitoramento. 

Diante desse quadro, constata-se que a avaliagao ex-ante esta focada na 

formulagao e desenvolvimento de determinado programa, como destaca COHEN e 
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FRANCO (1993, p.16): "{ ... } a avaliagao ex-ante permite escolher a melhor opgao 

des programas e projetos nos quais se concretizam as polfticas". 

Ja a avaliagao ex-post focaliza a relagao entre processo, resultados e impacto, 

comparando os diferentes programas, analisando sua efetividade. 

No que tange a variavel "resultados", o relat6rio do NEPP, de Campinas alerta 

para a necessidade de se considerar algumas indagagoes essenciais: 

a) que tipos de servigos ou beneficios os beneficiaries do programa estao recebendo? b) em 
que medida os servigos ou beneficios realmente recebidos pelos beneficiaries do programa 
estao de acordo com as intengoes originais dos formuladores? c) os beneficiaries estao 
satisfeitos com os resultados atingidos pelo programa? d) os resultados atingidos sao 
compatfveis com os resultados esperados? e) como e porque os programas implementados 
geram resultados nao esperados? (UNIVERSIDADE DE CAMPINAS, 1999, p. 43) 

Quante a avaliagao de processes, a qual tern seu foco voltado para a gestae 

e funcionamento do programa, constitui numa ferramenta para se corrigir as 

distorgoes diagnosticadas. Recorrendo novamente em FARIA (2006, p. 45) este tipo 

de avaliagao tern per objetivo "fazer as coisas certas". 

No que concerne ao monitoramento, nota-se que o foco esta na 

implementagao do programa, procurando identificar possivel desvio na execugao 

das agoes programadas versus executadas. 

GARCIA (2001, p.32) o define da seguinte forma: "0 monitoramento e urn 

processo sistematico e continuo que, produzindo informagoes sinteticas e em tempo 

eficaz, permite rapida avaliagao situacional e a intervengao oportuna que corrige ou 

confirma as agoes monitoradas". 

Per outre lade, e born lembrar, que e comum para OS leigos, OS termos 

monitoramento e avaliagao serem utilizados como sinonimos. Porem, varies autores 

chamam a atengao para a diferenga que existe entre avaliagao e monitoramento ou 

acompanhamento. CUNHA (2006, p.12) destaca que: "enquanto o acompanhamento 
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ou monitoramento e uma atividade gerencial interna, realizada durante o perfodo de 

execuc;ao e operac;ao, a avaliac;ao pode ser realizada antes, durante a 

implementac;ao ou mesmo algum tempo depois, ap6s o programa provocar todo o 

seu impacto, e com a preocupac;ao centrada no modo, medida e razao dos 

beneffcios advindos". 

De acordo com estas definic;oes, a autora acrescenta tambem, que os 

processes de monitoramento e avaliac;ao sao complementares, destacando que"{ ... } 

a avaliac;ao vai alem, na medida em que realiza a verificac;ao de que o plano 

originalmente trac;ado esta efetivamente alcanc;ando as transformac;oes que 

pretendia, subsidiando a definic;ao de polfticas publicas. Mas a avaliac;ao necessita 

das informac;oes provenientes do monitoramento para realizar o julgamento que lhe 

cabe, a respeito da eficiencia, eficacia e efetividade dos programas". 

Descrevendo como "monstruo", a avaliac;ao, MOKATE chama a atenc;ao para 

o fato de que se reconhece a importancia da avaliac;ao e que a mesma nao se 

converteu em processo indispensavel que fac;a parte do processo de gestao. 

Quando se fala em avaliac;ao conclui-se que e a parte final de urn determinado 

processo, porem a autora diz que existe uma diferenc;a entre avaliac;ao e 

monitoramento: 

en Ia practica del analisis de politicas, programas y proyjectos, se ha distinguido en Ia 
"evaluaci6n de procesos", frecuentemente denominada el"monitoreo". El monitoreo hace un 
seguimiento de las acciones de Ia iniciativa que se evalua y los productos de dichas acciones. 
La UNICEF (1991) define el monitoreo como "un seguimiento sistematico y peri6dico de Ia 
ejecuci6n de una actividad, que busca determinar el grado en que su desenlace coincida con 
lo programado, con el fin de detectar oportunamente deficiencias, obstaculos y/o 
necessidades de ajuste de Ia ejecuci6n". EL BID (1997) agrega que el monitoreo " busca 
comprobar Ia efectividad y eficiencia del proceso de ejecuci6n, mediante Ia identificaci6n de 
los aspectos limitantes y/o ventajosos ... ". El prop6sito del monitoreo consiste en detectar de 
manera opurtuna las fortalezas y deficiencias de los procesos de ejecuci6n, con tal hacer 
ajustes para una optima gesti6n de las iniciativas "para optimizar los resultados esperados y 
responder a las expectativas de Ia ciudadanfa". (MOKATE, 2002, p. 93). 
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Ja a avaliacao de objetivos ou resultados para a UNICEF, citada per 

MOKATE (2002, p 94) e "un proceso que procura determinar peri6dicamente y de 

manera sistematica y objetiva, Ia relevancia, eficacia, eficiencia e impacto de un 

proyeto o programa, a Ia luz de sus objetivos". 

Diante de todas estas teorias aqui apresentadas, contemplando os diferentes 

tipos de avaliacoes, cabe trazer as consideracoes de FIGUEIREDO & FIGUEIREDO 

citados per CASTRO: 

o que importa na avaliagao e "o estabelecimento das conexoes 16gicas entre os objetivos da 
avaliagao, os criterios de avaliagao e os mode los analfticos capazes de darconta da pergunta 
basica de toda avaliagao: a politica ou program a social sabre observagao foi urn sucesso ou 
urn fracasso" sob este prism a, os auto res destacam que a pesquisa de avaliagao de politicas 
deve analisar "os prop6sitos" da polftica ou program a exam in ado, ou seja, quais os produtos 
e I ou impactos gerados par determinadas decisoes governamentais, e as razoes (mora is ou 
instrumentais) que motivam sua avaliagao. 

(www.unicamp.nepp.gov.br, CASTRO, 1989, p.S-7, 18hs/09/09/2006) 

Finalizando, pode-se concluir que os diversos tipos de avaliacao 

apresentados permitem a escolha de mecanismos que possibilitam acompanhar e 

medir OS programas OU acoes governamentais, porem, mais do que isso e 

necessaria saber o que fazer e como aplicar os resultados obtidos de forma que os 

administradores e gestores publicos conjuguem as acoes governamentais com as 

acoes politicas. 

2.1.5. Criterios de Avaliacao 

Assim como nos tipos de avaliacao, os estudiosos apontam neste tema uma 

variedade de criterios que consistem na definicao de medidas com vistas a afericao 

do resultado obtido em determinada acao. 
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Dada a multiplicidade de conceitos aplicaveis a materia e importante trazer a 

posi9ao de COSTA & CASTANHAR: 

Se a avaliagao e urn a forma de mensurar o desempenho de program as e necessaria definir 
medidas para a aferigao do resultado obtido. Elas sao denominadas de criterios de avaliagao 
e nesse ponto se encerra o consenso sobre os aspectos conceituais e metodol6gicos no 
campo da avaliagao de programas ou polfticas publicas, dando Iugar ao que se poderia 
chamarde urn autentico e emaranhado conceitual, que representa urn obstaculo ao uso mais 
freqUente desta ferramenta gerencial no setor publico. (COSTA & CASTANHAR, 2003, p.973) 

Segundo esses autores "embora se associe normalmente a avalia9ao de 

desempenho a mensura9ao de eficiencia na gestae de programas publicos, este nao 

e evidentemente, o unico e, eventualmente, nem o mais importante criterio a ser 

usado na avalia9ao". Ressaltam ainda que "a lista dos criterios que podem ser 

utilizados e longa e a escolha de urn, ou varies deles, depende dos aspectos que se 

deseja privilegiar na avalia9ao". Para os autores, no manual da UNICEF encontram-

se os criterios mais comuns, que sao: 

eficiencia - termo originado nas ciencias economicas que significa a menor relagao custo
beneffcio possfvel para o alcance dos objetivos estabelecidos no programa; eficacia- medida 
do grau em que o programa atinge os seus objetivos e metas; impacto (ou efetividade) -
indica se o projeto tern efeitos (positives) no ambiente externo em que se interveio, em termos 
tecnicos, economicos, socioculturais, institucionais e ambientais; Sustentabilidade- medea 
capacidade de continuidade dos efeitos benefices alcangados atraves do programa social, 
ap6s o seu termino; analise custo-efetividade- similar a ideia de custo de oportunidade e ao 
conceito de pertinencia; e feita a comparagao de formas alternativas da agao social para a 
obtengao de determinados impactos, para ser selecionada aquela atividade I projeto que 
atenda os objetivos com o menor custo; satisfagao do beneficia rio- avalia a atitude do usuario 
em relagao a qualidade do atendimento que esta obtendo do programa; eqUidade- procura 
avaliar o grau em que os beneffcios de urn programa estao sendo distribufdos de. maneira 
justa e compatfvel com as necessidades do usuario. (COSTAE CASTANHAR 2003, p.973). 

Em BELLON I, MAGALHAES e SOUZA (2000, p.61) encontra-se como 

criterios analfticos basicos de avalia9ao os conceitos de eficiencia, eficacia e 

efetividade que "funcionam, ao mesmo tempo, como medidores gerais de avalia9ao 

das a96es de planejamento e execu9ao e dos resultados alcan9ados pela polftica". 
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Para CAVALCANTI (2006) "os conceitos de eficiencia, eficacia e efetividade 

sao comumente usados quando se fala em resultados de polfticas publicas, pais 

procuram traduzir a avalia<;ao do desenvolvimento e execu<;ao da polftica como urn 

todo". Na visao da autora "a eficiencia de uma polftica publica refere-se a otimiza<;ao 

dos recursos utilizados, ou seja, o melhor resultado possfvel com os recursos 

disponfveis". 

Nesse aspecto, COTTA (1998, p.114) afirma que "o conceito de eficiencia diz 

respeito a rela<;ao entre os resultados e os custos envolvidos na execu<;ao de urn 

projeto ou programa. Quando ambos podem ser traduzidos em unidades monetarias, 

recorre-se a analise custo-beneffcio (ACB) que, grosse modo, pretende verificar se 

os beneficios lfquidos do projeto excedem seus custos operacionais". 

Ja para COHEN e FRANCO (1999, p.1 04) "eficiencia pede ser definida como 

a rela<;ao existents entre os produtos e os custos dos insumos". 

Para BELLONI, MAGALHAES e SOUZA (2000, p.61-62) "a eficiencia diz 

respeito ao grau de aproxima<;ao e a rela<;ao entre o previsto e realizado, no sentido 

de combinar os insumos e os implementos necessaries a consecu<;ao dos resultados 

visados". 

Referindo-se ao conceito desses autores, CAVALCANTI faz o seguinte 

comentario: 

Desta forma, esse conceito de eficiencia de que Belloni, Magalh8es e Souza (2001) tratam, 
tern relagao direta com a avaliagao do tipo formativa ou de processo, pois trata de realizar o 
acompanhamento de agoes e tarefas, no que diz respeito ao conteudo, metodo e 
instrumentos inerentes a execugao de urn programa ou projeto. Trata-se, portanto, de urn 
conceito de extrema relevancia no processo de avaliagao de polfticas publicas, pois possibilita 
compreender em que medida a otimizagao dos recursos publicos acontecem - aqui 
entendidos como os recursos financeiros, materiais e humanos - atraves da comparagao 
entre metas alcangadas, recursos empreendidos e tempo de execugao. Basicamente 
responde-se aos seguintes questionamentos: 
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Quanta o programa fez? 0 quanta de recursos utilizou? E em quanta tempo? Os resultados 
obtidos revelam a eficiencia (fazer mais com menos e em tempo habil) do programa, 
especialmente se o mesmo for implementado mais de uma vez, pelo menos! 

(www.interfacesdesaberes.fafica.com/seer/ ,CACAVALCANTI, 16/10/2006, 20 hs) 

Ainda sob a percepgao do conceito da eficiencia na avaliagao de polfticas 

publicas BELLONI, MAGALHAES e SOUZA (2000, p. 64) fazem a seguinte sfntese: 

"em resume, a eficiencia, traduz-se par respostas dadas a questionamentos ou 

indicadores relatives a necessidades atendidas, recursos utilizados e gestae 

desenvolvida. A interagao entre a polftica examinada e outras a ela relacionadas, 

assim como, a nao sobreposigao de duplicagao de esforgos sao indicadores de 

eficiencia nao apenas da polftica em foco, mas de agoes governamentais como urn 

todo". 

No que tange ao conceito de eficacia, na mesma perspectiva de analise, 

BELLONI, MAGALHAES e SOUZA acrescentam: "a eficacia corresponds ao 

resultado de urn processo, entretanto contempla tambem a orientagao metodol6gica 

adotada e a atuagao estabelecida na consecugao dos objetivos e metas em urn 

tempo determinado, tendo em vista o plano, programa ou projeto originalmente 

proposto". Nesse sentido, CAVALCANTI (2006) diz que: "A analise e a constatagao 

da eficacia estao associadas a verificagao dos indicadores de eficiencia. Sendo 

assim, a maximizagao dos resultados alcangados de urn programa sera revelada 

atraves da resposta efetiva ao grau de eficiencia e eficacia". Para a autora, portanto, 

"os conceitos de eficiencia e eficacia nao sao conceitos excludentes, especialmente 

no caso de avaliagao de polfticas publicas, em que e de fundamental importancia 

assegurar uma metodologia que envolva a avaliagao de planejamento, dos recursos 

(humanos, materiais e financeiros) e do sistema de gestae". No entanto, BELLONI, 
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MAGALHAES e SOUZA (2000, p.66) enfatizam a importancia de tais conceitos 

estarem inter-relacionados no processo de avaliagao de programas ou polfticas 

publicas no que diz respeito aos seus resultados: "Assim, considera-se que o 

resultado alcangado e a resposta efetiva ao grau de eficiencia e eficacia aplicado no 

desenvolvimento da agao ou polltica program ada". 

COHEN e FRANCO (1999, p. 102) definem: "operacionalmente, a eficacia eo 

grau em que se alcanga os objetivos e metas do projeto na populagao beneficiaria, 

em um determinado perfodo de tempo, independentemente dos custos aplicados". 

Quanta ao conceito de efetividade BELLON!, MAGALHAES e SOUZA (2000, 

p. 67) se reportam "como um criteria de avaliagao que procura dar conta dos 

resultados, tanto econ6micos quanta sociais da polltica publica". Acrescentam ainda: 

"a efetividade e o conceito que revela em que medida a correspondencia entre os 

objetivos tragados em um programa e seus resultados foram atingidos". 

Ja para CAVALCANTI (2006) "trata-se de uma avaliagao de impactos, pais, 

ao contrario da avaliagao de resultados, que procura investigar os efeitos de uma 

intervengao sabre a clientela atendida, ela procura diagnosticar os reflexes desta 

mesma intervengao no contexte maior''. 

Em COTTA ( 1998, p. 115), encontram-se alguns pre-requisites que a aut ora 

considera relevantes: "a) os objetivos da intervengao devem estar definidos de 

maneira a permitir a identificagao de metas mensuraveis; b) sua implementagao 

deve ter ocorrido de maneira minimamente satisfat6ria, pais, caso contrario, nao 

faria senti do tentar aferir impacto". 
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COHEN e FRANCO (2004, p.1 07) definem assim a efetividade: "E a rela~ao 

entre os resultados e o objetivo. E a medida do impacto ou do grau de alcance dos 

objetivos". 

Em sua obra, ARRETCHE recorre a Figueiredo e Figueiredo para 

fundamentar as defini~oes e delimita~oes dos criterios de avalia~ao, aos quais ela 

conceitua como: 

Sobre a avaliac;ao de efetividade entende-se o exame da relac;ao entre a implementac;ao de 
urn determinado programa e seus impactos. 
Por avaliac;ao de eficacia, entende-se a avaliac;ao da relac;ao entre os objetivos e 
instrumentos explicitos de urn dado programa e seus resultados efetivos (Figueiredo & 
Figueiredo, 1986). Esta avaliac;ao pode ser feita entre, por exemplo, as metas propostas e as 
metas alcanc;adas pelo program a ou entre os instrumentos previstos para sua implementac;ao 
e aqueles efetivamente empregados. A avaliac;ao de eficacia e seguramente a mais 
usualmente aplicada nas avaliac;oes correntes de pollticas publicas. lsso porque ela e 
certamente aquela mais factivel e menos custosa de ser realizada. Na verdade, o avaliador 
estabelece "uma equac;ao entre metas anunciadas por urn programa e, com base nas 
informac;oes disponfveis, as relaciona as metas alcanc;adas e, deste modo, conclui pelo 
sucesso ou fracasso da politica". Nesse tipo de avaliac;ao, a maior dificuldade consiste na 
obten<;ao e confiabilidade das informac;oes obtidas. 
Sobre a avaliac;ao de eficiencia entende-se a avaliac;ao da relac;ao entre o esforc;o empregado 
na implementac;ao de uma dada politica e os resultados alcanc;ados (Figueiredo e Figueiredo, 
1986). 
Penso que a avaliac;ao da eficiencia e possivelmente hoje a rna is necessaria e a mais urgente 
de ser desenvolvida. E, na verdade tern sido feito urn grande esforc;o de sofisticac;ao dos 
metodos de avalia<;ao de eficiencia nos a nos rna is recentes. lsso tern ocorrido sob o impulso 
de varios fatores. (ARRETCHE, 2006, p.31) 

Nesta perspectiva de analise, vale a pena trazer novamente as considera~oes 

de CAVALCANTI no que se refere aos conceitos de eficacia e efetividade: 

Muitos autores tratam o conceito de eficacia e efetividade de forma igual, mas e prudente, 
quando se trata de avaliac;ao de politicas publicas, fazer certa distinc;ao. Sendo assim, a 
eficacia e uma dimensao do processo de desenvolvimento e implementac;ao do programa. 
Neste caso, o modelo de avaliac;ao indicado e o de resultados, uma vez que visa aferir 
resultados "intermediarios" (ate o final do programa). 
A efetividade aponta outra dimensao do resultado - os finais, ex-post- , tern a ver com os 
resultados mais abrangentes da politica junto aos setores visados. Neste caso, o tipo de 
avaliac;ao adequada e a avaliac;ao de impactos, ja que procura traduzir os impactos do 
programa no contexto mais amplo, (econOmico, politico e social), objetivando a melhoria da 
qualidade de vida. 

(www.interfacesdesaberes.fafica.com/seer/, CAVALCANTI, 16/10/2006, 20 hs) 
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Oeste modo, atraves de urn aprofundamento te6rico sobre esta tematica, 

constatou-se que a aplica<;ao desses criterios de avalia<;ao requer formas 

especfficas de operacionaliza<;ao- conhecidas como indicadores- para o adequado 

desenvolvimento da analise. 

CORE (2001, p.33-34), apontando a enorme dificuldade na escolha de 

indicadores representantes da realidade des problemas ressalta: "Mesmo em 

condi<;oes de normalidade, e born lembrar que a determina<;ao de indicadores e 

sempre tarefa complexa, com significative vies academico, e, como e fundamental 

para a avalia<;ao da a<;ao publica, constitui-se, as vezes, em uma escolha 

politicamente delicada. Assumir compromisso de resultado em urn contexte de 

elevada incerteza em que o governo e apenas parte da solu<;ao, e sempre uma 

decisao diffcil". 

Em BOZZI tambem encontramos urn alerta pela escolha de indicadores: 

Pero Ia avaluaci6n de Ia gesti6n publica no es tarea facil. Por urn I ado, muchos aspectos del 
accionar publico son intangibles, simb61icos o puramente conceptuales, y portanto, es dificil 
encontrar indicadores adecuados para medirlos. Por ejemplo, el sector publico debe equilibrar 
multiple objetivos (efich§ncia, equidad, estabilidad, crecimiento, transparencia, democracia) e 
intermediar intereses de diversos actores que compiten por lograr estos com recursos 
generalmente escasos. (BOZZI, 2002, p.34) 

FAGNANI (2000, p. 121-123) coloca que e importante estabelecer indicadores 

sobre financiamentos e gastos dada a experiencia brasileira, segundo ele, de 

"subdesenvolvimento do pafs". Aponta tres indicadores: "A dire<;ao do gasto social, 

a magnitude do gasto social, a natureza das fontes de financiamento". Diz ainda "os 

indicadores que apresentamos sao, em sfntese, valiosos para aferir a veracidade do 

discurso politico". 

No processo de implementa<;ao das a<;oes poderao ser utilizados muitos 

indicadores que atendam os objetivos especfficos de cada a<;ao, pois os indicadores 
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devem refletir a realidade mostrando quais as necessidades e se demandam por 

mudangas. 

JANUSSI, citado por CUNHA, destaca algumas classificagoes de indicadores 

importantes para a analise e formulagao de polfticas: 

Quanta a natureza do fenomeno indicado: o indicador-insumo e a medida dos recursos -
humanos, financeiros, equipamentos, etc. - alocados para o programs; o indicador-produto 
serve para mensurar as resultados efetivos das pollticas; e as indicadores-processo sao 
indicadores intermediarios de esfon;o operacional para a obten<;ao dos resultados. Quanta a 
temporalidade: o indicadorde estoque e a medida em urn momenta especffico;ja o indicador 
de performance au fluxo procura medir mudan<;as ocorridas entre dais momentos distintos. 
Quanta a avalia<;ao de programas: indicadores de eficiencia dos meios e recursos 
empregados; indicadores da eficacia no cumprimento das metas; e indicadores da efetividade 
social do programs, isto e, de seus efeitos. 

(www.spc.rs.gav.br/upload/avaliacao , CUNHA, 2006, p. 9) 

Em GARCIA, encontram-se alguns tipos de indicadores: 

1-Sobre as Problemas 
- lndicadores do Problema 
- lndicadores das Causas Crfticas 
- lndicadores das ConseqUencias do Problema 

2-Sobre as Atores Pertinentes ao Problema 
- lndicador de Interesse 
- lndicador de Motiva<;ao 
- lndicador de Recursos Controlados 

3-De Execu<;ao 
- lndicadores de Recursos (financeiros, humanos, materiais, etc) 
- lndicador de Eficiencia (intermediaria e terminal) 
- lndicador de Eficacia (intermediaria e terminal) 
- lndicador de Oportunidade (cronograma de execu~;ao) 
- lndicador de Execu<;ao Orgamentaria 

4-De Contexto 
-lndicadores referentes as variaveis relevantes para o sucesso do programs e que estao 
fora da capacidade de predi<;ao e controle do gerente/ator. 

5-De Resultados 
-lndicadores Sinteticos que evidenciam as transforma<;oes produzidas na realidade 
social (sabre o publico alva) par conta da execu<;ao do programs. 

(GARCIA, 2001, p. 37) 

Dentro dos processes de avaliagao, o indicador constitui uma variavel, 

caracterfstica ou atributo de estrutura, processo ou resultado, capaz de sintetizar e 

ou representar e ou dar maior significado ao que se quer avaliar. Para a escolha dos 

indicadores mais apropriados algumas perguntas devem ser respondidas. Estas 
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podem, por exemplo, ser em rela9ao a se os objetivos estao sendo atingidos, se o 

que esta se fazendo e satisfat6rio ou deve ser feito de maneira diferente, se as 

informa9oes que se dispoem sao suficientes para o melhor conhecimento da 

situa9ao problema. 

ROB VOS, citado por COSTAe CASTANHAR, classifica os indicadores em 

tres categorias: de resultado, de insumo e de acesso. 

Os indicadores de resultado refletem os nfveis de satisfa9ao de necessidades basicas 
alcan9ados. Sao tambem denominados de indicadores de nfvel de vida. Por exemplo: 
esperan9a de vida, mortalidade infantil, grau de alfabetiza9ao, nfveis de educa9ao e nutri9ao 
entre outros. 
Os indicadores de insumo se referem aos meios (recursos) disponfveis para se obter urn 
determinado padrao de vida. Esses meios para atender necessidades basicas distintas 
podem incluir, por exemplo, no campo da nutri9ao, a renda e a disponibilidade de alimentos; 
no campo da saude, a disponibilidade de agua potavel, de centres e saude e o numero de 
medicos por habitantes e; na area da educa9ao, o numero de escolas e de professores por 
aluno. 
Ja os indicadores de acesso identificam os determinantes que permitem tornar efetiva (e em 
que grau) a utilizayao de recursos disponfveis para atender determinadas necessidades 
basicas. Para fins de avalia9ao de polfticas e programas sociais esse terceiro tipo de 
indicadores e particularmente relevante. (COSTAe CASTANHAR, 2003, p. 974) 

Segundo RUA (2006) "indicadores nao sao simplesmente dados, mas uma 

balan9a que nos permite "pesar" os dados ou uma regua, que nos permite "aferir" os 

dados em termos de qualidade, resultado, impacto, etc, dos processes e dos 

objetivos dos eventos". RUA, ainda complementa: "os indicadores sao medidas, ou 

seja, sao uma atribui9ao de numeros a objetos, acontecimentos, ou situa9oes, de 

acordo com certas regras. Enquanto medidas, os indicadores referem-se as 

informa9oes que, em termos conceituais sao mensuraveis". 

Portanto, frente a todas essas considera9oes dos estudiosos verifica-se que a 

escolha dos indicadores e fator de extrema relevancia quando o tema for avalia~o e 

como bern alertam ARAUJO e LOUREIRO (2005, p. 142) "indicadores podem ser 

confundidos com produtos ou representam tao somente instrumento de medida de 

impacto dos prop6sitos". 
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2.2. ASPECTOS LEGAlS DA AVALIACAO 

Planejamento, avaliagao e controle, mais do que uma necessidade e uma 

obrigagao legal na administragao publica. Constituem-se em fungoes nao somente 

de fundamental importancia para a condugao da gestae publica, mas tambem sao 

obrigagoes legais impostas pelo Legislative aos gestores publicos. 

Sob esta perspectiva serao apresentados, em termos potencial, os 

instrumentos de que dispoem os legisladores para intervir no campo das polfticas 

publicas, tais como: lnstrumentos Legais de Planejamento; Lei federal n° 4.320/64; 

Constituigao Federal/88; Decreta Federal 2829/98; e a Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

2.2.1. lnstrumentos Legais de Planejamento 

Antes da Constituigao de 1988, ainda que nao fosse uma obrigagao 

constitucional, ja era usual no governo federal e na maioria dos estados da 

federagao a pratica do planejamento de media prazo e da elabotagao de pianos 

plurianuais. 

No entanto, os Pianos Plurianuais - PPAs, tal como hoje devem ser 

obrigatoriamente elaborados, tern seu ponto de partida na nova Constituigao 

Federal, em seu artigo 165, em cujo texto cria os tres instrumentos de Planejamento: 

Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orgamentaria - LDO e a Lei 

Orgamentaria Anual - LOA. 

De acordo com o art. 35 do Ato das Disposigoes Constitucionais Transit6rias, 

o PPA e concebido para abranger o lapso de tempo que vai do segundo ano de 
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mandate ao primeiro ana do mandate subsequente. A LDO e delineada para fazer a 

articulagao e o ajustamento conjuntural do PPA com a Lei Orgamentaria Anual -

LOA. Per isso e considerada como o elemento integrador do PPA e da LOA. 

A LDO e a LOA tern de ser compatfveis como que dispoe o PPA e nenhum 

investimento cuja execugao ultrapassar urn exercfcio financeiro podera ser iniciado 

sem previa inclusao no PPA ou sem lei que autorize tal inclusao sob pena de crime 

de responsabilidade. 

As emendas parlamentares a LDO e ao orgamento somente serao apreciadas 

se compatfveis com a Lei do PPA (artigos 165, 166 e 167 da CF/88), ou seja, o PPA 

e concebido com urn carater coordenador das agoes governamentais e com o poder 

de subordinar a seus prop6sitos todas as iniciativas que nao tenham side 

inicialmente previstas. 

A Constituigao de 1988 buscou criar urn instrumento que explicitasse as 

intengoes do governo, desse coerencia as agoes ao Iongo do tempo e organizasse 

consistentemente as intervengoes parlamentares nos orgamentos evidenciando a 

preocupagao constitucional em se criar condigoes para o exercfcio regular da 

avaliagao e do centrale das agoes e, em particular, das despesas publicas. 

0 centrale orgamentario sempre predominou na administragao publica no 

sentido de garantir a observancia da legislagao, evitando erros e outras praticas 

irregulares. 

2.2.2. Lei Federal n° 4.320/64 

A Lei n° 4.320 foi a precursora do processo de planejamento governamental, 

estabelecendo normas gerais de direito financeiro para a elaboragao e centrale des 
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orgamentos e balangos da Uniao, des Estados, des Municfpios e do Distrito Federal. 

Com ela, adotou-se o modele orgamentario padrao e um plano de contas para as 

tres esferas de governo, determinando que as receitas e as despesas de capital 

deveriam projetar-se trienalmente, ou seja, per dais exercfcios alem daquele coberto 

pelo orgamento anual. 

Ja se estabelecia na Lei Federal n° 4.320/64 dais sistemas de centrale da 

execugao orgamentaria: o centrale interne e o centrale externo. 

0 art 75 dessa Lei estabelece que o centrale da execugao orgamentaria 

devera compreender: 

I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadagao da receita ou a realizagao da 
despesa, o nascimento ou a extingao de direitos e obrigagoes; 
II - a fidelidade funcional dos agentes da administragao responsaveis por bens e valores 
publicos; 
Ill- o cumprimento do program a de trabalho, expresso em termos monetarios e em termos de 
realizagao de obras e prestagao de servigos. 

2.2.3. Constituigao Federal de 1988 

A busca per um melhor centrale iniciou-se ja na promulgagao da Constituigao 

de 1988, ampliando o entendimento da Lei 4.320/64, ao estabelecer em seu art. 70, 

que a fiscalizagao contabil, financeira, orgamentaria, operacional e patrimonial da 

Uniao e das entidades da administragao direta e indireta, quanta a legalidade, 

economicidade, aplicagao das subvengoes e renuncia das receitas, sera exercida 

pelo Congresso Nacional, mediante centrale externo, e pelo sistema de centrale 

interne de cada Poder. 

Nota-se, que alem de ampliar o objeto a ser controlado, a Constituigao 

atribuiu ao Congresso Nacional a responsabilidade do centrale externo e instituiu o 

centrale interne em todos os poderes. Ate entao, a exigencia do centrale interne era 
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s6 para o Poder Executive e, ainda, restrito ao centrale da legalidade des atos 

apenas. 

a) Centrale Externo 

0 Centrale Externo na Administragao Publica esta a cargo do Poder 

Legislative, como auxflio do Tribunal de Contas, cujas atribuigoes estao definidas na 

Constituigao Federal de 1988: 

1- apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da Republica, mediante parecer 
previo que devera ser elaborado em sessenta dias a contar do seu recebimento; 
II- julgar as contas dos administradores e demais responsaveis por dinheiros, bens e valores 
publicos da administragao direta e indireta, inclufdas as fundagoes e sociedades institufdas e 
mantidas pelo Poder Publico Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, 
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejufzo ao erario publico; 
Ill- apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissao de pessoal, a qualquer 
titulo, na administragao direta e indireta, inclufdas as fundagoes institufdas e mantidas pelo 
Poder Publico, excetuadas as nomeagoes para cargo de provimento em comissao, bern como 
das concessoes de aposentadorias, reformas e pensoes, ressalvadas as melhorias 
posteriores que nao alterem o fundamento legal do ato concess6rio; 
IV - realizar, por iniciativa propria, da Camara dos Deputados, do Senado Federal, de 
Comissao tecnica ou de inquerito, inspegoes e auditoria de natureza contabil, financeira, 
or<;amentaria, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes 
Legislative, Executive e Judiciario, e demais entidades referidas no inciso II; 
V- fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a Uniao 
participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutive; 
VI- fiscalizar a a plica gao de quaisquer recursos repassados pela Uniao mediante convenio, 
acordo, ajuste ou outros instrumentos congeneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a 
Municipio; 
VII - prestar as informagoes solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas 
Casas, ou porqualquerdas respectivas Comissoes, sobre a fiscalizagao contabil, financeira, 
or<;amentaria, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspegoes 
realizadas; 
VIII - aplicar aos responsaveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de 
contas, as sangoes previstas em lei, que estabelecera, entre outras cominagoes, multa 
proporcional ao dano causado ao erario; 
IX- assinar prazo para que o 6rgao ou entidade adote as providencias necessarias ao exato 
cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 
X- sustar, se nao atendido, a execugao do ato impugnado, comunicando a decisao a Camara 
dos Deputados e ao Senado Federal; 
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. 

Verifica-se que, de acordo com as atribuic;oes definidas pela Constituic;ao, o 

centrale externo tern o papel de fiscalizador da execuc;ao orgamentaria e financeira 

des 6rgaos da administragao publica, observando a legalidade, a economicidade, a 

aplicagao das subvengoes e as renuncias de receitas. Esta mais voltado para a 
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fiscalizac;ao da formalidade e da legalidade dos atos sem entrar no merito da 

avaliac;ao dos resultados. 

b) Centrale Interne 

Como se observa, a implantac;ao do centrale interne na Administrac;ao Publica 

e uma exigencia constitucional e legal desde a instituic;ao da Lei 4.320/64. A Lei de 

Responsabilidade Fiscal reforc;a esta imposic;ao legal aos administradores publicos, 

ao exigir que os relat6rios de Gestae Fiscal devem ser assinados, nao s6 pela 

autoridade legal competente, mas tambem pelo responsavel do Centrale Interne. 

0 Sistema de Centrale Interne, nos tres poderes (Executive, Legislative e 

Judiciario) deve ter uma atuac;ao integrada, visando atender ao disposto no artigo 7 4 

da Constituic;ao Federal: 

1- avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execugao dos programas 
de governo e dos orgamentos da Uniao; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanta a eficacia e eficiencia, da gestao 
orgamentaria, financeira e patrimonial nos 6rgaos e entidades da administragao federal, bern 
como da aplicagao de recursos publicos por entidades de direito privado; 
Ill- exercer o controle das operagoes de credito, avais e garantias, bern como dos direitos e 
haveres da Uniao; 
IV- apoiar o controle externo no exercicio de sua missao institucional. 

Constata-se entao, que o papel do centrale interne vai alem da 

responsabilidade de fiscalizar a legalidade dos atos administrativos, avaliando 

tambem os resultados obtidos com o desenvolvimento dos programas. 0 que se 

busca com o centrale interne e a eficacia organizacional com maier efetividade da 

ac;ao programatica do governo. 

A Constituic;ao de 1988 inovou mais uma vez essa materia, nao s6 porque 

obrigou os tres Poderes a manter o centrale interne e nao somente o Executive, 

como era anteriormente, mas tambem, e especialmente, porque determinou a 

realizac;ao de avaliac;oes de resultados, isto e, do cumprimento dos objetivos e das 
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metas constantes des pianos e programas da Administrac;ao, segundo os conceitos 

de eficiencia e eficacia. 

2.2.4. Decreto Federal2829/98 

Decorrente da necessidade de se criar condic;oes para que o Estado 

melhorasse o seu desempenho, utilizando instrumentos como a ampliac;ao das 

parcerias e a apropriac;ao das atividades estrategicas, alem do gerenciamento 

intensive com foco em resultados, o Decreto Federal 2829, institufdo em outubro de 

1998, deu a base legal para a elaborac;ao do PPA 2000- 2003 e ainda se constituiu 

no principal modele de gestae publica incorporado aos demais PPAs.O Decreto 

2829 instituiu o Plano como instrumento de organizac;ao de todas as ac;oes do 

governo em urn conjunto de programas, com objetivos e metas claramente definidos, 

obedecendo a orientac;ao estrategica do governo. Para cada programa era 

designado urn gerente, comprometido com resultados e com a reduc;ao de custos. 

Determinou-se a obrigatoriedade de avaliac;ao des programas e do Plano quanto aos 

resultados ffsicos e financeiros e tambem quanto ao grau de satisfac;ao do cidadao 

em relac;ao aos bens e servic;os oferecidos pelo setor publico. 

2.2.5. Lei de Responsabilidade Fiscal 

A Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar 101, de 4 de maio de 

2000, e considerada urn marco na hist6ria das financ;as publicas no Brasil, 

preenchendo importante lacuna para a obtenc;ao do equilfbrio fiscal. 0 planejamento 

e o ponte de partida da LRF, estabelecendo novas e importantes func;oes para a 

LDO e para a LOA, cuja aprovac;ao esta condicionada a participac;ao da populac;ao, 
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inclusive em audiencias publicas, o que faz aproximar o governo da sociedade em 

geral, assegurando assim, maier transparencia da ac;ao governamental. 

Segundo KHAIR, a LRF ap6ia-se em quatro eixos: o planejamento, a 

transparencia, o controls e a responsabilizac;ao. 

0 planejamento e aprimorado pela cria9ao de novas informa96es, metas, limites e condi96es 
para a renuncia de receita, para a agrega9ao de despesas, inclusive com pessoal e de 
seguridade, para assun9ao de dividas, para a realiza9ao de opera9ao de credito, incluindo 
ARO (Antecipa9ao de Receita Or9amentaria), e para concessao de garantias. 
A transparencia e concretizada com a divulga9ao ampla, inclusive pela Internet, de quatro 
novos relat6rios de acompanhamento da gestao fiscal, que perm item identificar as receitas e 
despesas: Anexo de metas Fiscais; Anexo de Riscos Fiscais; Relat6rio Resumido da 
Execu9ao Or9amentaria; Relat6rio de gestao Fiscal. 
0 controle e aprimorado pela maior transparencia e qualidade das informa96es, exigindo 
uma a9ao fiscalizadora mais efetiva e continua dos Tribunais de Contas. 
A responsabiliza~ao devera ocorrer sempre que houver o descumprimento das regras, com 
a suspensao das transferencias voluntarias, das garantias e da contrata9ao de opera96es de 
credito, inclusive ARO (Antecipa9ao de Receita Or9amentaria). Os responsaveis sofrerao as 
san96es previstas na legisla9ao que trata dos crimes de responsabilidade fiscal. 

(KHAIR, 2002, p. 15 - 16) 

Pode-se considerar esses quatro eixos como os prop6sitos da LRF, com base 

nos quais essa lei busca atingir um controls mais efetivo das polfticas publicas 

previamente estabelecidas pelo planejamento, assim como da gestae responsavel 

des recursos financeiros, fazendo cumprir a missao da administrac;ao publica dentro 

des preceitos morais e eticos que todo cidadao espera. 

0 art. 59 dessa Lei estabelece que o Poder Legislative, diretamente ou com o 

auxflio des Tribunais de Contas, e o sistema de controls interne de cada Poder e do 

Ministerio Publico, fiscalizarao o cumprimento das normas da Lei Complementar, 

com enfase no que se refere, entre outros, no atingimento das metas estabelecidas 

na Lei de Diretrizes Orc;amentarias. 
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2.3. CICLO DE PLANEJAMENTO, GESTAO E AVALIACAO 

A ideia fundamental aqui e destacar OS antecedentes hist6ricos; OS princfpios 

e fundamentos que norteiam o novo modele; as principais restrigoes; a indicagao de 

ameagas; e o mapeamento das oportunidades. 

2.3.1. Antecedentes Hist6ricos 

Nas ultimas decadas, muitas disfunr;oes surgiram em relagao a atuagao 

governamental e ao modele de planejamento adotado pelo Estado brasileiro, 

caracterizadas pela crise do Estado lnterventor, estabelecida no pafs, a partir dos 

anos 30 e reforgada no perfodo de excegao entre 1964 e 1985. 

A nova realidade exigiu que se re-avaliasse a forma de atuagao do Estado, 

seu papel frente a sociedade, adotando princfpios mais adequados de gestae, que 

aumentassem a eficiencia da agao estatal, sem abandonar, contudo, a eficacia eo 

papel de coordenagao das polfticas publicas. 

Como intuito de adequar-se a essa nova conjuntura, o Estado brasileiro, deu 

infcio por meio da Constituigao de 1988, a revisao de suas formas de planejamento, 

instituindo a obrigatoriedade da elaboragao de Pianos Plurianuais - PPAs e a 

integragao entre planejamento e orgamento. Esta intengao constitucional nao 

produziu, entretanto, os impactos esperados e os PPAs elaborados ap6s a nova 

Constituigao nao apresentaram mudangas substantivas em relagao as formas 

antigas de planejamento e orgamento que se praticava no pafs. 

0 Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, apresentado pelo 

Ministerio da Administragao Federal e Reforma do Estado foi aprovado em 1995 pela 
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Camara Federal visando uma reforma administrativa e propondo um novo modele de 

gerenciamento, de modo a permitir uma maier eficiencia do Estado. 

A partir de 1998, novas requerimentos constitucionais/legais surgiram, 

definindo novas metodologias operacionais para o planejamento, orgamento e 

gestae publica no Brasil, levando a uma nova forma de planejar: o modele de gestae 

por programas. 

Uma das caracterfsticas do novo modele e a avaliagao anual dos programas e 

do plano conhecida como avaliagao de desempenho, que se constitui em uma das 

etapas mais importantes do ciclo de gestae. 

2.3.2. Princfpios e Fundamentos do Novo Modele 

A literatura existente sabre o tema mostra que os principais fundamentos que 

norteiam o modele permitem: organizar em programas todas as agoes do Governo 

que resultem em bens ou servigos para atendimento das demandas da sociedade; 

assegurar que os programas estejam alinhados com a orientagao estrategica do 

governo e compatfveis com a previsao de disponibilidade de recursos; proporcionar 

a alocagao de recursos compatfvel com os objetivos e diretrizes estabelecidos no 

Plano e como desempenho obtido na execugao dos programas. 

Este novo modele propicia ainda: melhorar o desempenho da gestae da 

administragao publica, tendo como elemento basico a definigao de responsabilidade 

par custos e resultados; estimular as parcerias com a Uniao, municfpios e setor 

privado para diversificar as fontes e alavancar recursos aos programas, com vistas a 

ampliar seus resultados; permitir aos gestores a avaliagao de desempenho dos 

programas tendo par base os objetivos e metas especificados no Plano; criar 



42 

condigoes para a melhoria contfnua e mensuravel da qualidade e produtividade dos 

bens e servigos publicos; oferecer elementos para que as agoes de centrale interne 

e externo possam, em termos ffsicos e financeiros, relacionar a execugao dos 

programas aos resultados da atuagao do Governo; explicitar a distribuigao regional 

das metas e gastos do Governo; dar maier transparencia a aplicagao dos recursos 

publicos e aos resultados obtidos. 

2.3.3. Principais Restrigoes 

Tanto os processes de formulagao quanta os de avaliagao de polfticas 

publicas costumam enfrentar varies obstaculos na sua implementagao em fungao de 

certas peculiaridades das polfticas publicas, tais como: as polfticas publicas sao 

formuladas par multiples atores; as polfticas publicas nao sao claramente 

explicitadas pelos seus formuladores; as polfticas publicas sao implementadas par 

varies agentes e par diferentes agoes; as polfticas publicas estao em constants 

mutagao sofrendo os efeitos de novas polfticas publicas. 

Outra dificuldade muito comum diz respeito a natural restrigao que os 

gestores tern em relagao a avaliagao de sua propria area de responsabilidade. 

Embora, no nfvel da teoria, concordem com as agoes de avaliagao, na pratica 

buscam sabota-las de todas as formas possfveis, receando de que as avaliagoes 

mostrem os baixos nfveis de performance obtidos em suas agoes. 

As limitagoes que cercam os atos de quantificagao e/ou- mensuragao de 

determinada agao tendem a levar as organizagoes a falar muito e fazer pouco no 

campo da avaliagao das polfticas publicas. 
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Apesar das restric;oes apontadas, atualmente a func;ao avaliac;ao de polfticas 

publicas tern sido bastante debatida. 

WEISS, citado por FARIA, destaca os possfveis fatores que podem interferir 

na utilizac;ao dos resultados da avaliac;ao: 

Existencia de crengas e interesses conflitantes na organizagao que gerencia o programa; 
Ocorrencia de conflitos de interesses entre as distintas unidades do programa; Mudanga do 
pessoal encarregado, quando, por exemplo, os novatos tern prioridades diferentes daquelas 
vigentes na epoca do infcio da avaliagao; Eventual inflexibilidade das regras e dos padroes 
operacionais da organizagao encarregada, que pode impedir a adogao das recomendagoes 
feitas quando da avaliagao; Mudangas nas condigoes externas, tais como cortes 
orgamentarios e alteragoes no ambiente politico, que podem tornar impossfvel para a 
organizagao responder a necessidade de mudanga revelada pelos avaliadores. 

(FARIA, 2005, p. 1 02) 

2.3.4. ldentificac;ao de Ameac;as 

Apesar de ser formalmente reconhecida a importancia da avaliac;ao de 

polfticas publicas, o Estado ainda se ressente de processes sistematizados que 

auxiliem a gestae da administrac;ao publica. 

lnfelizmente, para muitos gestores a avaliac;ao nao e vista como uma 

ferramenta de gestae, e sim, como uma obrigac;ao, urn peso, e ate mesmo como 

uma ameac;a, imposta pelos governos e tambem por organismos financiadores 

internacionais. 

MOKA TE, citado por RUA identifica algumas das possfveis ameac;as pel as 

quais a avaliac;ao nao seria facilmente integrada ao ciclo da gestae: 

Os paradigmas gerenciais dificultam a apropriagao da avaliagao pelas equipes de gestao, na 
medida em que focalizam mais as atividades e processes do que os resultados, nao 
valorizando a explicitagao de metas e objetivos, e a responsabilizagao pelo seu alcance; As 
aplicagoes convencionais dos processes de monitoramento e avaliagaolem se realizado de 
tal maneira que nao tern induzido sua percepgao como aliados do processo de gestao, 
cabendo freqUentemente apenas aos avaliadores externos e assumindo o aspecto de 
fiscalizagao, auditoria ou controle, cujos resultados nao costumam ser utilizados no processo 
decis6rio e gerencial; A complexidade de objetivos e a adogao de estrategias e tecnologias 
diferenciadas, que nao necessariamente conduzem ao mesmo resultado, dificultam a 
avaliagao das intervengoes. A sensibilidade dos problemas sociais a multiplas variaveis faz 
com que a selegao de estrategias para seu enfrentamento se baseie em hip6teses de 
relagoes causais. E particularmente diffcil atribuir, atraves da avaliagao, as mudangas 
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observadas a uma interven((ao especffica operada sabre urn problema, ate porque, 
freqOentemente, os efeitos de algumas interven((oes s6 se evidenciam no Iongo prazo. 

(www.pr.gov.br/sepl/avaliacaogestpubl.doc, RUA, 18/08/20hs/2006) 

Urn estudo conjunto do IPEA, BID e PNUD retrata, sinteticamente, os 

aspectos do atual cenario referentes ao acompanhamento e a avalia9ao de polfticas 

publicas, quais sejam: 

lnadequa((ao das metodologias, em sua maior parte, a formula((ao estrategica; Ausencia de 
sinergia entre a formula((ao de polfticas, desenvolvimento institucional e aloca((ao 
or((amentaria; Fragilidade dos indicadores disponfveis; Desarticula((ao entre as diversas 
abordagens setoriais; Baixa enfase na formula((ao estrategica; lncipiente participa((ao da 
sociedade civil no processo de acompanhamento e avalia((ao; Ausencia de retorno dos 
resultados da avalia((ao ao processo de gestao; Necessidade de construir as novas 
abordagens, em termos metodol6gicos e gerenciais, que decorrem da reforma do Estado; 
Necessidade de defini((ao e implementa(_(ao de urn sistema nacional de avalia((ao do setor 
publico; Privilegiar a articula((ao de estrategias entre os diferentes estados nacionais frente ao 
imperativo da regionaliza(_(ao; Desenvolvimento de capacita((ao institucional. 

(www.pnud.org.br/projeto/governanca, 15/06/14hs/2006) 

2.3.5. Mapeamento de Oportunidades 

0 processo de avalia9ao de polfticas publicas constitui, por si s6, em urn 

eficiente instrumento de transforma9ao e moderniza9ao governamental. Representa 

a for9a indutora do processo de mudan9a do paradigma gerencial. 

A medida que se avan9a na implementa9ao do novo modele de gestae, 

surgem novos valores e atitudes empreendedoras, caracterlsticas da administra9ao 

por resultados. Entre os principais avan9os, destaca-se a dissemina9ao de praticas 

de monitoramento na gestae publica, despertando para uma cultura de avalia9ao, 

que deve ser permanentemente incentivada, em fun9ao dos impactos positives 

gerados na gestae e na aprendizagem organizacional, com consequente melhoria 

do desempenho da a9ao governamental. 

Segundo MOKA TE, citado por RUA (2006) "sob o ponte de vista da gerencia 

social, as polfticas devem ser avaliadas pelo cumprimento de seus objetivos e os 
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gerentes devem ter incentives naturais para utilizar informagao no acompanhamento 

de seu desempenho em relagao a esses objetivos". Aponta ainda, quatro desafios 

prioritarios para construir urn processo de avaliagao aliado a gerencia social: 

1- A definic;ao de urn marco conceitual da intervenc;ao que se pretende avaliar, indicando 
claramente objetivos, resultados e as supostas relac;oes causa is que orientam a intervenc;ao, 
pois quando nao se sabe onde e como se quer chegar, torna-se muito dificil avaliar nosso 
desempenho. 
2- A superac;ao do gap entre o "quantitative" eo "qualitative" na definic;ao de metas e objetivos 
e na propria avaliac;ao, gerando complementariedade e sinergia entre eles. 
3- A identificac;ao e pactuac;ao de indicadores e informac;oes relevantes, levando em conta o 
marco conceitual e as diversas perspectivas e interesses dos stores envolvidos. 
4- A definic;ao e manejo efetivo de fluxos da informac;ao gerada pelo processo avaliativo e a 
introduc;ao de estrategias de incentives que promovam o uso dessa informac;ao. 

(www.pr.gov.br/sepllavaliacaogestpubl.doc, RUA, 18/08/20hs/2006) 

MOKA TE, novamente citado por RUA, determina algumas condigoes para 

uma cultura gerencial que incorpore o uso efetivo da avaliagao ao ciclo de gestae: 

lncentivar a flexibilidade e a inovac;ao como mecanismos para assegurar o alcance de 
objetivos maximos desejados e tolerar o erro para promover ajustes e mudanc;a de opc;oes; 
Permitir que, dentro da organizac;ao, os que tern a informac;ao possam fazer uso dela, 
inclusive dissemina-la, em func;ao dos objetivos pretendidos; Definir "valores objetivos" e 
"valores de referencia" que facilitem a interpretac;ao da informac;ao; Adotar incentives 
organizacionais e gerenciais que favorec;am o uso da informac;ao (premiac;ao ou 
reconhecimento por merito ou alcance de resultados); Estabelecer mecanismos de ajustes 
para realocac;ao de recursos humanos, fisicos e financeiros, redefinic;ao de estrategias 
operativas e modificac;oes nos produtos e servic;os para alcanc;ar os objetivos desejados; 
Vincular os indicadores ou informac;oes com os processes decis6rios; Especificar "pontos de 
decisao", fixando prazos e "valores objetivo" para alguns indicadores; Comprometer os 
gestores e suas equipes com o alcance de metas atraves de pactos e contratos de gestao ou 
desempenho. (www.pr.gov.br/sepl/avaliacaogestpubl.doc, RUA, 18/08/20hs/2006) 

Apesar de a avaliagao de desempenho ser uma importante ferramenta para a 

gestae das intervengoes, nao existe ainda urn consenso sabre como medir esse 

desempenho, consistindo-se no grande desafio para os estudiosos e 

pesquisadores do assunto. 
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2.4. PRATICAS EXISTENTES DE AVALIACAO 

A fim de fundamentar este t6pico, serao vistas algumas experiencias 

internacionais de avaliagao, da America Latina e Brasil e tambem a experiencia do 

Parana e do municipio de Curitiba. 

2.4.1. Experiencias lnternacionais 

A avaliagao como components de urn processo gerencial tern sido praticada 

em alguns pafses no bojo de reformas estruturais que procuraram ao Iongo do 

tempo estabelecer novas relagoes entre o poder publico e a sociedade, sendo que 

muitas propostas metodol6gicas tern sido subsidiadas por 6rgaos de financiamento 

internacionais, como BID, CEPAL, CLAD, entre outros. 

Urn breve panorama sera apresentado entre os pafses pioneiros da Europa, 

Nova Zelandia e Australia, Estados Unidos e Canada. 

a) Europa 

Estudos mostram que nas decadas de 60 e 70, o processo de avaliagao 

esteve mais ligado ao planejamento e programagao com vistas a melhorar a 

formulagao de polfticas. Ja na decada de 80, a avaliagao teve enfase nos resultados 

e na alocagao de recursos orgamentarios. 

Nos anos 90, a Uniao Europeia, preconizadora de polfticas institucionalizadas 

de avaliagao, exerceu grande influencia nos processes de avaliagao de alguns 

pafses, em especial, naqueles financiados pela organizagao. Esse incentive para a 

avaliagao de polfticas publicas foi fundamental, pois serviu como suporte ao 

estabelecimento e uma cultura de avaliagao. 
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Nota-se que essa cultura de avaliagao foi mais adotada por alguns pafses do 

que por outros, emergindo nas ultimas duas decadas uma nova forma de 

administragao publica- o enfoque gerencial - onde se observa grande enfase na 

flexibilidade e a responsabilidade realgada. 

No Reina Unido, verifica-se que a modernizagao da administragao publica 

ocorreu durante a gestao de Margareth Tatcher, promovendo a eficiencia do setor 

publico. Processes de privatizagao e criagao das Parcerias Publico-Privadas foram 

intensificados. Houve um fortalecimento da fungao avaliagao como instrumento de 

melhoria do gasto publico. 

No governo, a avaliagao apresenta-se de forma institucionalizada, sendo 

considerada uma pratica relevante. Percebe-se que ha uma cultura de avaliagao e e 

ela que da a orientagao efetiva ao governo. As avaliagoes sao feitas por diversos 

atores do proprio governo, institutes nao governamentais e consultorias. Sao 

diversos os metodos e praticas adotadas, dependendo do contexte e do objetivo da 

avaliagao. Dentre os principais aspectos pode-se observar que a auditoria de 

desempenho tern espago importante. Existe tambem uma preocupagao com a 

eficiencia dos gastos publicos eo foco "no cliente" (beneficiario final das politicas e 

programas) e na prestagao adequada dos servigos. Por outro lado, apesar das 

oportunidades propiciadas pela avaliagao e integragao das polfticas, dos 6rgaos e 

dos varios atores que fazem a avaliagao e ainda, a utilizagao dos resultados das 

avaliagoes no processo de tomada de decisao, encontra-se setores no governo que 

resistem a avaliagao. 
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b) Nova Zelandia e Australia 

Diversos estudos relatam que a Nova Zelandia foi a precursora da moderna 

administrac;ao publica, com a privatizac;ao de programas e a focalizac;ao nos 

produtos e resultados em detrimento de processes e orc;amento. 

KETTL, citado per CUNHA, destaca quatro diferentes estagios identificados 

na reforma da Nova Zelandia: 

(1) de 1978 a 1985, a fase do gerencialismo introduziu a gerencia no estilo do set or privado 
na administra((ao publica; (2) de 1986 a 1991, a fase do mercado trouxe abordagens de livre
mercado a gerencia do governo, incluindo contratos, competi((oes e interesse individual; (3) 
de 1992 a 1996, a fase estrategica tentou introduzir uma visao ampla dos programas do 
governo, para reduzir a fragmenta((ao que veio da segunda fase; (4) ap6s 1997, a fase de 
adapta(_(ao da capacidade concentrou-se em desenvolver a potencialidade dos recursos 
humanos, especialmente. (www.scp.rs.gov.br/upload/avaliacao, CUNHA, 2006, p. 18) 

Com efeito, observa-se que o objetivo que estava per tras da reforma da Nova 

Zelandia consistia no aumento da transparencia das ac;oes do governo, 

especificando mais claramente as finalidades des programas governamentais e 

divulgando os resultados alcanc;ados. KETTL, novamente citado per CUNHA, (2006, 

p. 18), lembra que: "no geral, os reformadores tentaram separar a elaborac;ao das 

polfticas da administrac;ao das polfticas, substituindo as tradicionais autoridade e 

burocracia de governo pela competic;ao e os incentives de mercado, tornando 

transparente os objetivos e os resultados, e dando a gerentes do governo a 

flexibilidade para determinar como alcanc;ar estes objetivos". 

No case do processo de reforma da administrac;ao publica australiana, onde o 

governo introduziu a estrategia sistematica de avaliac;ao integrada a gestae e ao 

planejamento das organizac;oes e des programas, CUNHA (2006, p. 19) ressalta: 

"Todos os programas publicos sao avaliados a cada tres ou cinco anos, e as 
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principais propostas de polfticas publicas incluem um plano de avaliagao. Os 

resultados das avaliagoes devem ser divulgados ao publico". 

Nesse sentido, ALA-HARJA e HELGASON comentam um estudo sobre a 

influencia da avaliagao na gestae das polfticas publicas na Australia: 

Urn a revisao do uso das avaliagoes na formulagao do orgamento de 1994/1995 demonstrou 
que os resultados das avaliagoes influenciavam 77% das novas polfticas propostas, bern 
como 65% das opgoes visando a economia de recursos. Segundo se constatou, a avaliagao 
teve influencia sobre as deliberagoes do primeiro escalao do governo em 68% das propostas 
consideradas. Trata-se de urn aumento significative comparativamente a orgamentos 
anteriores, o que em parte reflete o fato de que urn grande pacote de propostas, o chamado 
pacote Working Nation, amplamente apoiado em resultados de avaliagoes, abrangia grande 
componente de novas propostas de polfticas previstas no orgamento. 

(ALA-HARJA e HELGASON, 2000, p. 32) 

Um outre ponte considerado pelos autores evidencia que "a posigao 

australiana e a de que as avaliagoes devem ser conduzidas pelos pr6prios gerentes 

des programas, mas que o processo como um todo deve ser orientado, 

progressivamente, de forma integrada a gestae de desempenho baseada em bons 

princfpios, que deve ser coordenada per aqueles a quem incumbe a alocagao des 

recursos". Finalizam ALA-HARJA e HELGASON que "o Departamento de Finangas 

desempenha um papel fundamental na coordenagao e orientagao das avaliagoes 

conduzidas pelos diversos departamentos e 6rgaos do governo, chegando mesmo a 

participar de algumas avaliagoes isoladas". 

c) Estados Unidos 

A tradigao de avaliagao des Estados Unidos e bastante antiga e esta 

maturidade e praticada nas tres esferas da administragao publica, isto e, federal, 

estadual e municipal. 
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No que concerne as unidades de avaliagao nas tres esferas de governo, ALA-

HARJA e HELGASON destacam: 

Em nivel federal, essas unidades geralmente estao contidas em departamentos especificos. 
0 General Accounting Office (GAO), que assiste o Congresso em suas func;oes de 
supervisao do Poder Executive, visando maior eficacia e responsabilidade na administrac;ao, 
realiza urn grande numero de procedimentos de auditoria de desempenho e avaliac;oes de 
programas. Os 6rgaos responsaveis pela implementac;ao de program as tam bern conduzem, 
eles pr6prios, a avaliac;ao de seus programas. Os 6rgaos do governo devem incluir em seu 
planejamento estrategico uma descric;ao das avaliac;oes futuras. Alem disso, o Congresso 
freqUentemente introduz dispositivos leg a is requerendo a realizac;ao de avaliac;oes individuais 
de larga escala. (ALA-HARJA e HELGASON, 2000, p. 19) 

Uma apresentagao em seminario sabre experiencias internacionais em 

avaliagao realizada pelo Ministerio de Planejamento, Orgamento e Gestae conclui-se 

que nos Estados Unidos a avaliagao feita pelo setor publico e a mais confiavel; o 

Goverment Performance Results Act - GPRA e o elemento central no processo de 

gestae de desempenho; a implementagao de programas esta associada a pratica de 

avaliagoes; e a associagao do orgamento ao desempenho dos programas. 

d) Canada 

Na segunda metade da decada de 70 a avaliagao institucionaliza-se no 

governo, tendo o Treasure Board (Secretaria do Tesouro) como 6rgao centrale uma 

estrutura que abrange Unidades de Avaliagao estabelecidas nos varies 

Departamentos. A efetividade (resultados) constitui uma atribuigao do sistema 

coordenado pelo Treasure Board enquanto que a Auditoria Geral responsabiliza-se 

por examinar e repassar ao Parlamento analise sabre economia e eficiencia das 

atividades de governo. 

Em 1994, numa revisao da polftica adotada, foi introduzida uma combinagao 

de auditoria interna e avaliagao. Entretanto, atualmente essas fungoes estao 

separadas e o escopo da avaliagao foi ampliado para programas e politicas assim 

como pratica de monitoramento de desempenho foram determinadas. Percebe-se, 
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entao, maier enfase na avalia9ao associada a gerencia per resultados, com 

estabelecimento de criterios para introdu9ao da disciplina avalia9ao na pratica 

gerencial. 

A nova polftica de avalia9ao do governo canadense estabelece como 

princfpios que: tanto o alcance de resultados como seu relate e responsabilidade 

des gerentes publicos; a avalia9ao rigorosa e objetiva e uma ferramenta importante 

para auxiliar os gerentes na gestae per resultados; os departamentos, como auxflio 

do secretariado do Treasure Board, sao responsaveis pela garantia do rigor da 

avalia9ao. 

Os prop6sitos basicos dessa nova polftica de avalia9ao consistem em auxiliar 

os gerentes a desenhar e melhorar a concep9ao da polftica, programas e iniciativas 

e ainda, fornecer, quando apropriado, a aferi9ao peri6dica da efetivrdade da polftica, 

des seus impactos, tanto intencionais como nao intencionais, e formas alternativas 

de alcance dos resultados esperados. 

Algumas caracterfsticas do sistema de avalia9ao canadense podem ser 

destacadas: urn 6rgao central - TBS - Treasure Board Secretary, responsavel per 

estabelecer a polftica de avalia9ao; processo descentralizado- todo departamento 

tern a sua Unidade de Avalia9ao; o foco da avalia9ao encontra-se no aprendizado 

continuo da gestae, enquanto que o foco da auditoria, na responsabiliza9ao; as 

avalia96es nao sao padronizadas- para cada programa uma estrutura diferente; alto 

grau de terceiriza9ao das avalia96es; os 6rgaos setoriais tern autonomia para definir 

quais os programas deverao ser avaliados e de que forma, desde que observados 

os princfpios e normas estabelecidos pela Polftica de Avalia9ao; as Unidades de 

Avalia9ao des Departamentos contam com pelo menos com 1 ou 2 profissionais de 
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avaliac;ao, sendo que o chefe em cada Unidade e sempre um avaliador profissional; 

todo departamento deve elaborar seu Plano de Avaliac;ao, com durac;ao de tres anos 

revisado anualmente; ao final de cada avaliac;ao define-se um Plano de Ac;ao para 

implementac;ao das recomendac;oes, pactuado entre o Secretario Executive, o Chefe 

da Unidade de Avaliac;ao e o gerente responsavel pela implementagao do programa. 

Diante deste contexte, pode-se concluir que o processo de avaliac;ao e 

bastante descentralizado, onde os gerentes de programas participam e sao co

responsaveis pelo processo de avaliac;ao; ha uma grande autonomia na definic;ao 

dos Pianos de Avaliac;ao, pelos Departamentos; predominancia de cultura de 

avaliac;ao com a conscientizac;ao da necessidade de haver avaliac;ao para auxiliar na 

tomada de decisao. 

2.4.2. America Latina e Brasil 

Alem do Brasil, pafses como Argentina, Chile e Colombia tem se preocupado 

em adotar praticas mais modernas de administrac;ao publica, utilizando 

sistematicamente indicadores e avaliac;oes de programas e polfticas publicas. 

Na Argentina, foi criado em 1995, o Sistema de lnformac;ao, Avaliac;ao e 

Monitoramento de Programas Sociais- SIEMPRO, financiado pelo Banco Mundial. 

Este sistema foi implantado em razao do governo argentino e do Banco Mundial 

terem detectado elevados investimentos na area social, porem com baixa eficiencia 

e efetividade dos programas. 

No Chile, ganhou destaque a func;ao avaliac;ao a partir do processo de 

democratizac;ao e de modernizac;ao da gestae publica. 0 Programa de Avaliac;ao de 

Projetos Governamentais- PAPG, institufdo em 1997, esta a cargo dos Ministerios 
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do Planejamento, da Fazenda e da Secretaria Geral da Presidencia da Republica, 

que atuam de forma integrada e articulada. 

Ja a Colombia, em 1991, instituiu o Sistema Nacional de Avaliac;ao da Gestae 

e Resultados - SINERGA, como uma ferramenta para o acompanhamento e 

avaliac;ao des pianos nacionais de desenvolvimento. Entretanto, dado a situac;ao 

polftica do pais, o sistema nao passou de uma atividade burocratica. 

No Brasil, foi em meados da decada de 90 que a func;ao avaliac;ao comec;a a 

ser realc;ada na administrac;ao publica federal. 

0 Programa Brasil em Ac;ao (PPA - 1996 a 1999) pede ser considerado o 

marco referencial, haja vista que a lei que aprovou este PPA determinou tambem a 

elaborac;ao de urn relat6rio de acompanhamento do plano. 

Segundo SILVA e COSTA (2002, p. 38}, a polftica estabelecida para o PPA-

1996 a 1999 "foi a tentativa mais abrangente de ac;ao de politica publica para a 

viabilizac;ao de objetivos estrategicos de modernizac;ao do Estado, reduc;ao de 

desequilibrios espaciais e sociais e inserc;ao competitiva do pais". 

A experiencia do primeiro relat6rio no ano de 1997 demonstrou a ausencia de 

indicadores que permitissem a avaliac;ao de desempenho sobre o atingimento das 

metas pre-estabelecidas. 

Com base nestas dificuldades, novas estrategias foram adotadas pelo 

Ministerio de Planejamento, Orc;amento e Gestae. Foram selecionados 42 projetos 

do PPA para integrarem o Programa Brasil em Ac;ao, cujos projetos foram 

rigorosamente monitorados durante a sua implementac;ao no sentido de corrigir as 

distorc;oes case ocorressem. 
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0 Programa Brasil em Agao serviu como projeto-piloto para o PPA 2000-

2003, o "Avanga Brasil", cujo processo de elaboragao dos seus programas foi 

precedido de inumeras discussoes tecnicas, principalmente com o Ministerio de 

Planejamento, Orgamento e Gestae eo Institute de Pesquisa Economica Aplicada

I PEA. 

0 PPA 2000-2003- Avanga Brasil trouxe grandes inovagoes metodol6gicas, 

dentre elas a estruturagao dos programas com seus atributos ( objetivos, metas, 

valores, prazos, publico-alva e indicadores) com vistas ao acompanhamento e 

avaliagao, alem de proper a avaliagao anual dos resultados alcangados em cada 

programa. 

A forma do processo de avaliagao foi estabelecida em tres etapas: 1- de 

responsabilidade do gerente, compreendendo a avaliagao do programa em termos 

de resultados, concepgao e implementagao; II- de responsabilidade dos 6rgaos 

setoriais (ministerios), tem por finalidade a avaliagao setorial dos resultados dos 

programas com base na orientagao estrategica do governo e nas orientagoes 

estrategicas setoriais; Ill- de responsabilidade do Ministerio do Planejamento, 

Orgamento e Gestae - 6rgao central de planejamento - que compreende a 

avaliagao do Plano, englobando o cenario macro-economico, macro-objetivos do 

Plano e a sua gestae. 

Para apoiar todo este ciclo de planejamento, gestae e avaliagao dos 

programas, foi implantado o SIGPLAN- Sistema de lnformagoes Gerenciais e de 

Planejamento com a fungao de agregar os dados de execugao orgamentaria e 

financeira de todos os programas e agoes do governo federal, inclusive as 

informagoes do monitoramento e de gestae fornecidas pelos responsaveis pela 
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avaliagao (gerentes dos programas, ministerios setoriais e Ministerio do 

Planejamento, Orgamento e Gestao). 

Apesar de todo este esforgo e do SIGPLAN ser urn sistema bern estruturado e 

de facil acesso, muitos problemas foram defrontados tais como: falta de processes 

internes definidos, insuficiencia de recursos humanos e, principalmente, falta de 

treinamento dos recursos humanos existentes. 

0 estabelecimento de objetivos, metas, custos e, em especial, a definigao dos 

indicadores nao foi especificada de forma que possibilitasse uma avaliagao dos 

programas, demonstrando que nao e uma tarefa facil, como bern elucida SILVA 

(2002, p. 247): "a avaliagao de resultados finais relacionados ao conjunto dos 

programas e macro objetivos de governo consiste em tarefa gigantesca e muito 

diflcil de ser levada a efeito simultaneamente para todos os programas". 

CUNHA (2006, p. 30) salienta que "o pouco tempo dedicado a capacitagao 

nao permitiu que o novo modelo de planejamento se consolidasse como uma cultura 

no governo federal". 

No que concerne a dificuldade dos gerentes de programas, tanto na fase da 

elaboragao quanto na de avaliagao do plano, a autora acrescenta que "a introdugao 

do gerente, uma figura nova na estrutura administrativa, exigiria mais tempo para 

que asses percebessem a natureza do seu papal e pudessem superar a resistencia 

das organizagoes e diferentes ministerios". 

Dentro deste contexte de dificuldades que permeou o processo de 

monitoramento e avaliagao dos programas do Avanga Brasil, a avaliagao final do 

plano foi feita com muita subjetividade. Contudo, CUNHA destaca os beneflcios 

resultantes dessa experiencia reforgando o que muitas organizagoes ja aprenderam, 



56 

au seja, mesmo com falhas e precise come~ar e que, mesmo mecanismos primaries 

de avalia~ao podem ser melhor do que a simples ausencia de qualquer mecanisme 

de avalia~ao de resultados. 

Entre os avanc;os proporcionados pela experiencia de avaliac;ao do PPA 2000-2003, citam-se o 
estfmulo a discussao sobre o monitoramento e avaliac;ao a que os tecnicos e 6rgaos envolvidos 
no processo foram submetidos. Esse fato consistiu-se num importante passo para disseminara 
cultura de avaliac;ao na administrac;ao publica e para incorporar essas praticas nos processes 
de tomada de decisao, melhoria da gestao e aprendizagem organizacional, que demandam 
tempo para consolidac;ao. Da mesma forma, em bora o uso das informac;oes tenha sido ainda 
restrito, a divulgac;ao peri6dica das informac;oes a sociedade e obrigatoriedade de prestac;ao de 
contas ao Legislative foram passos que dificilmente poderao ser retrocedidos. 

(www.scp.rs.gov.br/uploadlavaliacao,CUNHA, 29/03/07/11 :30hs,2006, p.31) 

Com rela~ao ao PPA 2004-2007 -"Brasil, um Pafs de Todos", foi seguida a 

mesma metodologia do "Avan~a Brasil" implementada com a participa~ao da 

sociedade civil organizada alem de consultas publicas aos 26 estados e ao Distrito 

Federal. 

Uma das inova~oes introduzidas no PPA 2004-2007 foi a implanta~ao do 

Sistema de Monitoramento e Avalia~ao do Plano- SMA, criado pela Lei no 10.933, 

Art. go e regulamentado pelo Art. ao do Decreta no 5.233, de forma integrada ao 

modele de gestae do Plano. 

De acordo com o Manual de Avalia~ao Anual do Plano Plurianual 2004-2007 

(2004, p.15), o SMA tern como fun~ao principal assegurar que a avalia~ao seja parte 

integrante da gestae dos programas, dando subsfdios para a tomada de decisao. 

0 sistema e formado par uma Comissao de Monitoramento e Avalia~ao -

CMA e par Unidades de Monitoramento e Avalia~ao - UMA em cada ministerio 

setorial e secretarias especial. 

Conforms estabelecido no Decreta no 5.233, a CMA tern como atribui~ao 

geral elaborar propostas de normas e de procedimentos gerais, relatives ao 
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monitoramento e a avaliagao dos programas do Poder Executive, bem como 

oferecer elementos tecnicos que orientem os processes de alocagao de recursos 

orgamentarios e financeiros e a revisao dos programas, com vistas ao alcance de 

resultados. 

A Unidade de Monitoramento e Avaliagao - UMA e o principal agente do 

Sistema. Compete a UMA de cada 6rgao apoiar a elaboragao dos pianos gerenciais, 

o monitoramento e a avaliagao dos programas. 

0 trabalho da CMA e das UMA's e o de integrar as varias iniciativas de 

avaliagao e os sistemas de monitoramento, quais sejam: avaliagao anual do PPA; 

avaliagao de programas selecionados; avaliagao de iniciativa setorial; avaliagao de 

iniciativa nao governamental; e avaliagao de pactos de concertagao. 

2.4.3. Parana 

No governo do Estado do Parana, a adogao de um modelo de Avaliagao de 

Resultados e tarefa institucional da Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenagao Geral- SEPL, atraves da Coordenadoria de Analise de Resultados

CAR. 

A Coordenadoria de Analise de Resultados (CAR) tem entre suas atribuigoes: 

o acompanhamento da execugao dos programas de governo, identificando seus 

niveis de eficiencia, eficacia e efetividade; o acompanhamento e a avaliagao fisico

financeira do Plano Plurianual e do Orgamento Anual, em conjunto com a 

Coordenagao de Orgamento e Programagao (COP), bem como a participagao no 

desenvolvimento, implantagao e operagao de sistemas voltados para tal finalidade; a 

utilizagao de indicadores de natureza econ6mica e social, necessaries a avaliagao 
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dos resultados; o desenvolvimento de metodologias que permitam o 

aperfeigoamento do processo de analise do desempenho da agao governamental; 0 

estabelecimento de fluxes permanentes de informagoes com os 6rgaos e entidades 

da administragao publica estadual, a fim de subsidiar os processes de decisao e de 

coordenagao das atividades governamentais. 

Com a finalidade de proporcionar urn sistema de informagoes para auxiliar a 

aplicagao dos recursos publicos, mostrando quais polfticas publicas atendem aos 

princfpios da eficiencia, eficacia e efetividade, a CAR tern como principais atividades: 

E-CAR - Controle, Acompanhamento e Avaliagao de Resultados; PRVE -

lntercambio Parana x Venezuela; Plano Plurianual (PPA) 2004-2007. 

0 E-CAR- Controle, Acompanhamento e Avaliagao de Resultados consiste 

em urn sistema de acompanhamento das agoes definidas como prioritarias pelo 

Governador juntamente com os Secretaries de Estado, permitindo agilizar as 

intervengoes necessarias para o sucesso dos projetos. Permite urn processo de 

alimentagao e retro alimentagao. Os Responsaveis Tecnicos de cada agao sao os 

interlocutores do Governo nesse acompanhamento, e realizam atualizagao mensal 

das informagoes. 

0 PRVE - lntercambio Parana x Venezuela e urn instrumento gerencial de 

acompanhamento Missao Parana x Venezuela, o qual contem o registro das 

parcerias publicas e privadas celebradas entre o Parana e a Venezuela. 

0 Plano Plurianual (PPA) 2004-2007 abrange a metodologia de elaboragao; a 

revisao do apendice 2 - Metas Fisicas e Financeiras; o acompanhamento e 

monitoramento da execugao das agoes e produtos. 
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Este sistema compreende o acompanhamento e a avaliagao ffsico-financeira 

do Plano Plurianual, mediante a utilizagao de indicadores de natureza economica e 

social, necessaries a avaliagao dos resultados obtidos pelos 6rgaos governamentais 

na execugao de seus objetivos. 

0 modele de avaliagao de resultados proposto tern tres nfveis basicos de 

analise: Avaliagao por Orgao, Avaliagao por Programa e Avaliagao Global do Plano 

Plurianual. 

Para cada urn dos tres nfveis obtem-se os indicadores de execugao a seguir: 

Execugao Orgamentario-Financeira: o acompanhamento da execugao 

orgamentario-financeira tern como base o orgamento por fontes de Receitas e 

Oespesas. 0 relat6rio leva em 9onsideragao a separagao programatica das 

despesas quanta a sua Natureza, compreendendo Categoria Economica, Grupe de 

Despesa, Modalidade de Aplicagao, Elemento e Subelemento de Despesa. 0 

modele leva em conta a execugao orgamentaria Programada versus Realizada. 

Execugao Ffsica: o Programa Publico compoe-se de Agoes, que sao 

compostas de urn ou mais Produtos (metas ffsicas) que geram produtos, obras e 

servigos para a sociedade. 0 relat6rio estrutura-se nos produtos programados no 

PPA versus a execugao ffsica dos mesmos ao Iongo dos anos. 

Execugao Ffsica e Orgamentario-Financeira: como decorrencia da execugao 

ffsica e orgamentario-financeira, obtem-se o fndice de execugao ffsico-financeira, 

que vincula o gasto do recurso a realizagao da meta ffsica estipulada. 

A avaliagao global do Plano Plurianual- avaliagao do conjunto de programas 

em relagao aos objetivos e diretrizes setoriais e aos macroobjetivos - cabe a 
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SEPLICAR, que ap6ia os Gestores na avaliagao do desempenho dos respectivos 

programas. 

Realiza-se tambem a avaliagao anual da consecugao dos objetivos 

estrategicos do Governo e do resultado dos Programas, com o objetivo de subsidiar 

a elaboragao da Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO) de cada exercfcio. 

Os resultados da avaliagao, com periodicidade anual sao empregados tanto 

para informar ao nucleo estrategico do Governo sobre a execugao do Plano como 

para orientar a elaboragao da Lei de Diretrizes Orgamentarias, inclusive com 

ev.entuais alteragoes no Plano Plurianual e na Lei Orgamentaria Anual. 

2.4.4 Municipio de Curitiba 

As informagoes aqui contidas foram retiradas de documento oficial elaborado 

pela Prefeitura Municipal, denominado: Avaliagao das Polfticas Publicas Municipais 

de Curitiba - 1997 a 2004. 

0 conceito de avaliagao adotado pela Prefeitura Municipal de Curitiba e o 

preconizado pela UNICEF ja citado neste trabalho, qual seja: "trata-se do exame 

sistematico e objetivo de urn projeto ou programa, inferindo a~qui as Polfticas 

Publicas, finalizado ou em curse, que contemple o seu desempenho, implementagao 

e resultados, com vistas a determinagao de sua eficiencia, efetividade, impacto, 

sustentabilidade e a relevancia de seus objetivos". 

Para realizar a avaliagao das Polfticas Publicas, o municipio de Curitiba utiliza 

a Matriz L6gica, que tern a finalidade de ser urn documento tecnico que considera e 

reconhece dados, informagoes e conhecimentos ja disponfveis, de consume 

gerencial interne ou nao, com varias possibilidades de utilizagao. 
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Segundo o documento, a estrutura da Matriz L6gica permite evidenciar o 

contexte e a influencia ao qual a Polftica Publica esta inserida, suas areas de 

responsabilidade e, definir tambem os principais parametres de mensuragao do exito 

de uma polftica publica, apresentado-os de forma sistematica, 16gica e suscinta. 

A metodologia adotada pela prefeitura municipal de Curitiba sintetizou em 

uma sequencia de agregagao de com premisses ( cenarios>questao central>opgoes 

estrategicas>diferenciais>resultados>destaques), os quais, na sua concepgao 

guardam necessariamente a existencia de relagoes causais. 

Ressalta o citado documento que o que deve anteceder a construgao da 

Matriz L6gica e uma analise do tema, e quais as situagoes/problemas em que se 

optou per mudar per meio da intervengao governamental, resgatando, para tanto, 

outros instrumentos (Plano de Governo, PPA, etc) informagoes e mem6rias 

registradas. 

A Matriz L6gica esta estruturada em duas partes: a primeira consiste na 

analise des cenarios mundial, nacional e local e a segunda parte apresenta a 

planilha de avaliagao onde estao detalhadas as atividades com seus respectivos 

resultados e os principais destaques obtidos. 
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2.5. PRINCIPAlS POLiTICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA 

Neste t6pico serao apresentadas a evoluc;ao da polftica de gerac;ao de 

emprego e renda no Brasil e tambem, as ac;oes do governo do Estado do Parana 

que emergem na area do emprego e renda. 

2.5.1. No Brasil 

No Brasil, as polfticas de emprego e renda surgiram na decada de 1940 com 

a criac;ao do Servic;o Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI e do Servic;o 

Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC. Ap6s tres decadas foi criado o 

Sistema Nacional de Emprego- SINE, como objetivo de intermediar a mao-de-obra. 

Na decada de 80, surgiu o Programa de Pagamento do Segura Desemprego, 

com o objetivo de promover a assistencia financeira temporaria ao trabalhador 

dispensado do mercado de trabalho formal. Entretanto, o programa nao atingiu 

grande impacto, em func;ao do baixo valor do beneffcio e da grande dificuldade em 

obte-lo. 

Ja na decada de 90, ocorreu uma grande modificac;ao dessa estrutura ate 

entao em vigor, decorrente da organizac;ao e da estruturac;ao do Programa Seguro

Desemprego, institufda pela Lei n° 7.998/90, que por meio do Plano Nacional de 

Qualificac;ao Profissional - PLANFOR, aglutinaria o pagamento do seguro

desemprego a polftica de intermediac;ao de mao-de-obra e qualificac;ao profissional. 

0 PLANFOR se constitui numa alternativa importante de qualificac;ao profissional, 

apresentando-se mais flexfvel, descentralizado e voltado para a demanda. 

Objetivando melhorar a empregabilidade dos treinandos, bern como a produtividade 
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da economia em geral, o plano tern como beneficiaries trabalhadores 

desempregados, em risco de desemprego, micro e pequenos empresarios, assim 

como, trabalhadores autonomos. 

Nesse contexte, cria-se o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, que 

passou a receber as contribui~oes do PIS/PASEP, tornando-se, assim, uma fonte de 

financiamento das politicas de emprego e renda no pafs. 

A partir da possibilidade de aplica~ao dos recursos do FAT, o Brasil criou 

programas de gera~ao de emprego e renda voltados para micros e pequenos 

empreendedores urbanos e rurais, tais como: Prager Urbano, Prager Rural e Pronaf. 

Este ultimo voltado para a agricultura familiar. 

No Brasil, a Polftica Publica de Trabalho, Emprego e Renda e 

operacionalizada pelo Ministerio do Trabalho e Emprego, em parceria, dentre outras 

institui~oes, com as Secretarias Estaduais do Trabalho e sob orienta~ao de 

Conselhos de Polfticas Publicas correlatas, estruturados nas tres esferas de 

governo. 

Considerando que o ambito de atua~ao central do Ministerio do Trabalho e 

Emprego e tambem da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promo~ao 

Social, que, no Estado, reproduz, em sua maier parte, as a~oes do Ministerio, nao se 

relaciona diretamente a questoes de natureza macroeconomica, a concep~ao de 

Polftica Publica de Trabalho, Emprego e Renda se restringe, na pratica, a sua 

dimensao programatica, conhecida como: Sistema Publico de Trabalho, Emprego e 

Renda. 

0 Sistema Publico de Trabalho, Emprego e Renda compreende um conjunto 

de diretrizes, normas, programas, projetos e a~oes voltadas a inser~ao, retorno e 
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permanencia des trabalhadores ao mercado de trabalho, tanto pela via da colocagao 

no emprego formal, como pela via do apoio a outras alternativas de renda, inclusive 

a remuneragao temporaria do trabalhador desempregado atraves do Seguro

Desemprego. 

Essas agoes sao levadas a efeito pelo Ministerio do Trabalho e Emprego 

atraves de duas Secretarias Nacionais e respectivos Departamentos, sendo suas 

atribuigoes partilhadas, dentre outras instituigoes, com as Secretarias Estaduais do 

Trabalho. 

Correlacionados com essa dimensao, existem dais conselhos responsaveis 

pela gestae compartilhada des recursos e programas integrantes do Sistema Publico 

de Emprego: o Conselho Deliberative do Fundo de Amparo ao Trabalhador -

CODEFAT, reproduzido, no Estado e nos municfpios, per Conselhos 

Estaduai/Municipais do Trabalho, e o Conselho Nacional de Economia Solidaria. 

Esse aparato institucional operacional e a rede de conselhos correlata 

denominam-se de Sistema Nacional de Emprego - SINE, vinculado ao Ministerio do 

Trabalho e Emprego. 

Mas os tempos mudaram. E o mundo do trabalho tambem. Atualmente, o 

assalariamento apresenta-se cada vez mais reduzido, dando Iugar a outras formas 

de trabalho que nao o vinculado, na linha do microempreendedorismo e da 

economia solidaria. 

Diante dessas novas condigoes, o Sistema Nacional de Emprego - SINE 

precisa se adequar conceitual e metodol6gicamente, compreendendo a polftica 

publica do trabalho com outras categorias, ampliando o foco tradicional de Sistema 
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Publico de Emprego para Sistema Publico de Trabalho, Emprego e Renda, 

incorporando, reconhecendo e valorizando, entre outras, a importancia da economia 

solidaria, do microempreendedorismo e do credito-social facilitado, orientado e 

assistido, na perspectiva do desenvolvimento local sustentavel, como caminho de 

inclusao social. 

Trabalho, emprego e renda constituem, assim, urn trin6mio que envolve tres 

dimensoes distintas, porem complementares, que integram o Sistema Publico de 

Trabalho, Emprego e Renda: 

Trabalho, entendido, no seu senti do mais abrangente, como dire ito individual 

ao livre acesso e exercfcio de qualquer trabalho, offcio ou profissao, atendidas as 

exigencias legais de formagao ou qualificagao profissional. 

Emprego, como a relar;ao que se consolida em contrato de trabalho 

caracterizado pela natureza nao eventual, subordinagao e salario, ou seja, vfnculo 

empregatfcio. 

Renda, auferida pela alienagao do produto do trabalho, consubstanciado em 

bens ou servigos, mediante autogestao ou gestae solidaria da propria forr;a de 

trabalho associado a outros fatores de produgao, incluindo tambem formas de renda 

obtidas sem o trabalho direto, tais como os rendimentos de aplicar;oes financeiras, 

previdencia social, programas de renda mfnima e outras. 

Alem das relar;oes de trabalho, a Polftica Publica do Trabalho, Emprego e 

Renda visa atender o cidadao desempregado e segmentos sociais vulneraveis, 

procurando possibilitar o acesso a renda atraves do emprego, sim, mas tambem o 

acesso a renda mediante formas de trabalho nao vinculado ( cooperativas e outras 
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atividades autogestionarias, trabalho por conta propria e outros) ou; ainda, o acesso 

a pura renda, mediante ajuda financeira temporaria aos trabalhadores de 

determinadas categorias que, por motives alheios a sua vontade, encontram-se 

desprovidos de emprego e de renda que lhes garantam o sustento, seu e de sua 

familia, bern como auxilia-los na manuten<;ao e busca de urn novo emprego. 

0 desafio da amplia<;ao do foco do Sistema Publico de Emprego para Sistema 

Publico de Trabalho, Emprego e Renda ja esta bastante adiantado, seja no Estado 

do Parana, seja em ambito nacional, sendo amplamente discutido seu novo desenho 

em congresses nacionais e regionais, desde 2003. 

2.5.2. Parana 

A hist6ria econ6mica paranaense nao e diferente da forma<;ao econ6mica 

brasileira. Pelo contrario, e parte dela e reproduz as mesmas caracterfsticas 

estruturais existentes no Brasil. 

Nas diretrizes e linhas de a<;ao do governo Roberto Requiao e citado que 

mais de 2 milhoes de paranaenses vivem abaixo da linha da pobreza, isto e, 

recebem ate R$80,00 por mas, quando empregados, para garantir a sobrevivencia. 

Do is, em cad a grupo de 1 0 paranaenses, nao tern acesso aqueles direitos 

fundamentais. Nao sao cidadaos no conceito mais simples do termo. Essa realidade 

amea<;a a constru<;ao da democracia que toda a sociedade deseja e e inadmissfvel 

num Estado tao rico quanta o nosso, com uma natureza tao pr6diga e urn povo tao 

trabalhador. 
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Os paranaenses conhecem a opgao preferencial pelos pobres, proclamada 

pelo governador Roberto Requiao em seus discursos, memento em que ele diz que 

eo unico caminho para a reconstrugao do Estado. 

Considerando que o desemprego apresenta-se como uma das principais 

causas da pobreza, a polltica de emprego e renda se constitui no principal 

instrumento para reduzir os crescentes patamares de desemprego e 

consequentemente reduzir a pobreza. 

Com o objetivo de amenizar os problemas decorrentes da incapacidade da 

economia em gerar por si s6, empregos necessaries a superagao do fndice desse 

problema, o governo busca combater o desemprego com agoes cada vez mais 

voltadas para a area social. 

Sabe-se que e por meio de polfticas de geragao de trabalho, emprego e renda 

que se promove a insergao social da imensa popula<;ao exclufda dos mecanismos 

comuns de formagao profissional, do acesso ao credito e do processo de produgao 

de consume de bens, reduzindo, assim as desigualdades sociais, passe importante 

na construgao de uma sociedade democratica. 

Segundo a mensagem do Governador - exercfcio de 2006 - encaminhada a 

Assembleia Legislativa do Estado "a polftica do Estado do Parana- na complexa 

area de Geragao de Trabalho, Emprego e Renda - e referencia nacional". Nesta 

mesma mensagem o governo ressalta tambem que o desafio consiste em superar 

entraves, especialmente no permanents esforgo de aprimoramento e de integragao 

dos programas ja implementados; na universaliza<;ao como meta a tornar acessfvel 

esta polftica publica a todos os cidadaos; no combate incessante a cultura da 

discriminagao que tantos percalgos causam aos trabalhadores; no fortalecimento de 



68 

polfticas publicas locais que privilegiam o cidadao; na difusao de culturas 

associativas e cooperativas frente ao individualismo exacerbado. 

Nesse sentido, para encarar esses desafios faz-se necessaria a percepc;ao 

clara do papel do Estado com organizac;oes publicas capazes de se articular com 

outras polfticas publicas e contar com instrumentos formais de participac;ao e 

envolvimento da sociedade, em busca dos interesses da massa trabalhadora que 

demanda polfticas publicas de inclusao social pelo trabalho, em face da 

avassaladora onda comandada pelo mercado, tendente a banalizar a gerac;ao e a 

distribuic;ao de riqueza a partir da forc;a produtiva do trabalho. 

Para gerar mais empregos, para incentivar investimentos e aumentar a 

produc;ao o governo do Estado aplicou a mais ousada polftica fiscal do pais, que 

serviu de inspirac;ao para o governo federal ao editar a Lei Geral da Microempresa. 

Dados oficiais do governo mostram que 172 mil micros e pequenas empresas 

paranaenses sao beneficiadas pela isenc;ao do ICMS ou pela reduc;ao do impasto, 

resultando no aumento da longevidade das empresas e na gerac;ao de novas 

empregos. 

Programas como a lntermediac;ao de Mao-de-Obra, o Seguro-Desemprego, a 

Qualificac;ao Profissional e Social e o Microcredito fazem parte do esforc;o do 

governo do Estado, compartilhado com os municipios paranaenses, na busca de 

integrar polfticas publicas capazes de induzir o desenvolvimento a partir de ac;oes 

estrategicas articuladas com metodologias de planejamento, gestae e avaliac;ao. 

0 processo de ampliac;ao do foco do Sistema Publico de Emprego para 

Sistema Publico de Trabalho, Emprego e Renda ja esta em curso no Parana, atraves 

do Programa Banco Social, urn programa de microcredito, com recursos do Estado, 
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levado a efeito pela parceria entre a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e 

Promogao Social, a Agencia de Fomento do Parana S/A, o SEBRAE, as Prefeituras 

e os Conselhos Municipais do Trabalho. A base operacional do Programa Banco 

Social esta nas Agencias do Trabalhador do Sistema Publico de Trabalho, Emprego 

e Renda, onde atua o agents de credito, com apoio des Comites Municipais de 

Credito, formados per conselheiros municipais do trabalho. 0 Banco Social esta 

presents em quase todos os municfpios do Estado (394 dentre os 399 municfpios), 

de modo que, na pratica, o Programa Banco Social e um embriao do que vira a ser o 

Sistema Publico de Trabalho, Emprego e Renda. 0 desafio, agora, consists em 

transformar esse credito-social, levado pelo Banco Social, ja bastante facilitado e 

orientado, um credito assistido. 

Para tanto, pretende-se implantar, no ambito do Sistema Publico de Trabalho, 

Emprego e Renda, um Sistema lntegrado de Programas de Geragao de Trabalho e 

Renda, englobando, de forma articulada, agoes voltadas ao deserivolvimento local 

sustentavel, ao apoio ao desenvolvimento do microempreendedorismo e a economia 

solidaria, alem de focar segmentos sociais especfficos, no intuito da inclusao social, 

tendo o credito-social como instrumento de apoio. 

Verifica-se, anteriormente, que alem das diversas medidas de incentive fiscal 

do Governo de Estado no sentido de estimular os pequenos e 

microempreendimentos, a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promogao 

Social, no ambito de atuagao programatica especffica, tern como sua diretriz 

fundamental o desenvolvimento local sustentavel com inclusao social, tendo, para 

tanto, a geragao de trabalho, emprego e renda como um des importantes 

instrumentos de natureza estruturante. 
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Nesse sentido, a SETP (2003, p. 77) se refere a essa polftica da seguinte 

forma: "Portanto, num conceito mais ample a Polftica Publica de Trabalho, Emprego 

e Renda compreende ac;oes de natureza macroeconomica que, pela induc;ao do 

desenvolvimento da economia, visam, de forma indireta, manter ou gerar pastas de 

trabalho, como tambem ac;oes dirigidas diretamente a segmentos especfficos ou ate 

mesmo a indivfduos que buscam a inserc;ao ou reinserc;ao no mercado de trabalho". 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

0 presente estudo- Avaliagao de Polfticas Publicas- objetivando discutir o 

fortalecimento da Fungao Avaliagao de Polfticas Publicas, focalizando a Polftica de 

Geragao de Emprego e Renda da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e 

Promogao Social esta estruturado em duas etapas. 

A primeira, embasada em uma revisao de literatura onde conceitos de 

polfticas publicas e de avaliagao de polfticas publicas, alem de todo o escape que 

envolveu a reforma gerencial ocorreu per meio de pesquisas em livros, teses, artigos 

e peri6dicos especializados sabre o assunto, objeto de estudo, levantando as 

diversas opinioes des te6ricos para enriquecer a discussao. Tambem foi verificado o 

arcabougo legal que instituiu a reforma no Brasil. 

Per meio de pesquisa documental e eletronica, que complementou as 

informagoes obtidas na citada revisao identificou-se experiencias internacionais e 

nacionais de praticas de avaliagao de polfticas publicas, apontando os avangos 

ocorridos no campo da avaliagao e tambem a possibilidade de utilizagao dessas 

experiencias de carater tecnico e polftico. 

Houve uma articulagao com 6rgaos das esferas federal, estadual e municipal 

para identificar seus sistemas de monitoria e avaliagao de programas. Junto ao 

Ministerio de Planejamento, Orgamento e Gestae foi feita uma pesquisa, via internet, 

para conhecimento da metodologia adotada para avaliagao des programas 

constantes no Plano Plurianual. Per meio de entrevistas com os responsaveis 

tecnicos da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenagao Geral, bern como, 
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da Secretaria de Planejamento do Municipio de Curitiba foi dado a conhecer os 

sistemas de avalia9ao e monitoramento des programas de governo.· 

No tocante as principais polfticas de gera9ao de emprego e renda no Brasil foi 

feita uma pesquisa, via internet, junto ao Ministerio do Trabalho e Emprego, per meio 

de suas Secretarias Nacionais e respectivos Departamentos de forma a identificar a 

evolu9ao dessas polfticas, como tambem, as diretrizes, normas, programas e a96es 

desenvolvidas atualmente. 

No ambito do Estado do Parana foram consultadas as diretrizes e linhas de 

a9ao do governo Roberto Requiao, o Plano Plurianual 2004 - 2007 e a Mensagem 

do Governador a Assembleia Legislativa do Estado, exercfcio de 2006. Junto a 

Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promo9ao Social foi mostrado o 

Sistema Publico de Trabalho, Emprego e Renda ja em curse no Estado do Parana. 

A segunda etapa, que compreende o estudo de case no contexte da Polftica 

de Gera9ao de Emprego e Renda da SETP, apresentou urn problema circunstancial. 

Em fun9ao de reformas administrativas ocorridas no infcio desse novo governo, a 

Secretaria ainda encontra-se em processo de reestrutura9ao, o que dificultou, 

sobremaneira, o acesso as informa96es necessarias ao desenvolvimento do 

trabalho. 

Dessa forma, para efeitos desse estudo, foi mantida a estrutura 

organizacional vigente ate dezembro de 2006 (entrega do Projeto de Pesquisa), 

cujas informa96es foram obtidas, via internet, consultando a legisla9ao de cria9ao e 

estrutura9ao da Secretaria de Trabalho - Decreta Estadual n° 2485, de 14 de janeiro 

de 2004. 
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Mesmo com o contratempo instalado, foi possfvel efetuar uma pesquisa com 

aplicagao de urn questionario aos tecnicos da Coordenadoria de Geragao de 

Emprego e Renda e do CESINE que atuaram nos projetos da estrutura ate entao 

existente, abordando aspectos como a situagao funcional no Estado, conhecimento 

gerencial, conhecimento programatico, alcance de resultados, gerenciamento dos 

programas e infra-estrutura disponfvel. 

Paralelamente a aplica<;ao do questionario, conversando com os tecnicos 

foram abordadas questoes relacionadas a fungao monitoramento e avaliagao, 

necessidade de ampliagao do quadro funcional e principalmente a reativa<;ao dos 

programas que foram bern sucedidos e que se encontram ate o presente momenta 

paralisados. 

Entretanto, dado as dificuldades para a obtengao de outras informagoes 

necessarias ao estudo, nao foi possfvel realizar a contento o levantamento das 

informa<;oes (metas, indicadores, impactos, etc) para analisar as agoes propostas 

sob o ponto de vista de sua adequagao a Polftica de Geragao de Emprego e Renda 

ao atendimento dos impactos sociais, bern como, do mapeamento dos sistemas de 

informa<;oes e banco de dados gerenciais, documentais existentes. 
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4. SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E PROMOCAO 

SOCIAL 

A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promogao Social - SETP, 

criada pel a Lei n° 13.986, de 30 de dezembro de 2002, constitui-se em 6rgao de 

primeiro nfvel hierarquico da administragao estadual, de natureza substantiva, nos 

termos da Lei no 8.485, de 03 de junho de 1987, tendo per finalidade a formulagao, a 

coordenagao e a articulagao da polftica estadual de assistencia social, bern como a 

definigao de diretrizes, a formulagao, a coordenagao e a implantagao de programas 

para a polftica publica do trabalho, emprego e renda no ambito do Sistema Publico 

de Emprego, nas areas de: intermediagao de mao-de-obra, operacionalizagao do 

seguro desemprego, qualificagao social e profissional, geragao de emprego e renda, 

relagoes de trabalho, saude e seguranga no trabalho, geragao e divulgagao de 

informagoes sobre o mercado de trabalho. 

0 campo de atuagao da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e 

Promogao Social compreende as atividades relacionadas com: 

I - a coordenagao das agoes governamentais e a orientagao tecnica 

especializada nas suas areas de atuagao; 

II - a valorizagao do trabalho como fator de desenvolvimento e realizagao 

humana; 

Ill -a promogao e o estfmulo para a regularizagao do mercado de trabalho, 

objetivando especialmente os sistemas geradores de trabalho, emprego e renda; 

IV - o relacionamento com organismos que congreguem empregados e 

empregadores e outros setores organizados da sociedade; 
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a formulac;ao e a execuc;ao da polftica estadual de formac;ao, aperfeic;oamento e 

requalificac;ao do trabalhador, em cooperac;ao com entidades publicas e privadas 

afins, visando a qualificac;ao social e profissional e a elevac;ao da qualidade e da 

produtividade da forc;a de trabalho; 

VI - o estudo para identificac;ao de alternativas de trabalho que considerem 

os fluxos migrat6rios; 

VII - a colocac;ao de trabalhadores no mercado de trabalho; 

VIII- a gerencia e a manutenc;ao de um sistema de informac;oes a respeito 

do mercado de trabalho e sua divulgac;ao; 

IX- o apoio tecnico a mediac;ao e a conciliac;ao em conflitos coletivos do 

trabalho; 

X - o apoio tecnico a organizac;ao sindical e popular; 

XI - o desenvolvimento de ac;oes de natureza preventivo-educativa no 

ambito da saude e da seguranc;a no trabalho, nos termos das normas de engenharia 

de seguranc;a e medicina do trabalho; 

XII- a prestac;ao de informac;oes sabre a legislac;ao trabalhista aos 

trabalhadores e empregadores; 

XIII- a implementac;ao de programas e projetos de gerac;ao de emprego e 

renda, com foco principalmente nos micro e pequenos empreendimentos, formais e 

informais, e aos trabalhadores par conta propria, mediante a oferta de credito 

diferenciado, assessoria tecnica, capacitac;ao tecnico-gerencial, apoio a organizac;ao 

associativa, cooperativa, autogestionaria e outras iniciativas de economia solidaria; 

XIV - o desenvolvimento de projetos e de outras iniciativas economicas 

capazes de gerar oportunidades de trabalho e renda as categorias especfficas, 
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especialmente as em desvantagem, tais como os jovens em busca do primeiro 

emprego e adultos acima de 40 anos, as pessoas portadoras de deficiencia, os 

desempregados, os trabalhadores em risco de desemprego, os trabalhadores em 

atividades sazonais, os artesaos e os trabalhadores por conta propria; 

XV - o estudo e a proposigao de legislagao especffica que favorega o 

exercfcio da atividade econ6mica dos micro e pequenos empreendimentos, 

individuais ou coletivos, buscando o tratamento tributario diferenciado; 

XVI - o gerenciamento das agoes de habilitagao de trabalhadores 

desempregados ao seguro desemprego, em articulagao sistemica com os servigos 

de intermediagao de mao-de-obra e com os programas de qualificagao social e 

profissional e de geragao de emprego e renda; 

XVII - a promogao de agoes que visem a redugao do desemprego e do 

subemprego, ao enfrentamento da feme, da miseria, da pobreza e da desigualdade 

e exclusao social; 

XVIII -a coordenagao eo desenvolvimento da polftica estadual de assistencia 

social, conforms os princfpios da Lei Organica da Assistencia Social, do Estatuto da 

Crianga e do Adolescents e das Polfticas Nacionais do Idose e da Pessoa Portadora 

de Deficiencia, visando a promogao, a articulagao, ao apoio e a coordenagao dos 

beneficios, servigos, programas e projetos de assistencia social, destinados a 

populagao de baixa renda, abrangendo familias, criangas e adolescentes, idosos e 

as pessoas com deficiencia; 

XIX - a implementagao de uma polftica estadual de assistencia social com 

prioridade nas agoes de carater emancipador, voltadas aos segmentos da populagao 

exclufdos do acesso aos mfnimos sociais, e possibilitando a organizagao e o 
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desenvolvimento das comunidades e a criagao de condigoes de melhoria da 

qualidade de vida; 

XX - a promogao e o desenvolvimento de uma polftica estadual de protegao 

integral a crianga e ao adolescente, ao idose e a pessoa portadora de deficiencia, 

visando ao atendimento de seus direitos fundamentais e ao seu plena 

desenvolvimento, conforme disposto, respectivamente, nas Leis Federais n° 8.069, 

de 13 de julho de 1990, n° 8.842, de 04 de janeiro de 1994 e n° 7.853, de 24 de 

outubro de 1989; 

XXI - a formulagao e a execugao da politica de atendimento a adolescentes 

em conflito com a lei, por lhes ser atribufda a autoria de ato infracional, mediante 

cumprimento de medidas s6cio-educativas; 

XXII - a implantagao de rede regional desconcentrada de prestagao de 

servigos assistenciais, quando os custos ou ausencia de demanda municipal o 

justificarem; 

XXIII- o estfmulo a organizagao, em nfvel municipal, de estruturas articuladas 

entre o Poder Executive Estadual e a sociedade civil organizada, para o 

desenvolvimento e a execugao de programas sociais e de projetos de erradicagao 

da pobreza; 

XXIV -a coordenagao e o gerenciamento do repasse de recursos das diversas 

esferas governamentais e nao-governamentais, destinados a assistencia social, 

garantindo o comando unico na area, conforme o disposto no incise I do art. 5° da 

Lei Federal n° 8.742, de 07 de dezembro de 1993; 

XXV - a definigao de estrategias operacionais, visando a integragao das 

polfticas setoriais, mediante a execugao de programas e projetos articulados que 
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respondam as demandas dos segmentos populacionais vulnerabilizados ou em 

situagao de risco pessoal e social; 

XVI - a gerencia e a manutengao de urn sistema publico de informagoes 

cadastrais a respeito de organizag6es comunitarias, assistenciais, sindicais e do 

movimento popular; 

XXVII -a realizagao de estudos e pesquisas, a geragao e divulgagao de 

informagoes, a promogao de urn processo de avaliagao permanente, subsidiando a 

tomada de decis6es, no ambito de atuagao da Secretaria; 

XXIII -o estfmulo e o assessoramento tecnico continuado a criagao, 

reestruturagao, qualificagao e manutengao de conselhos, comiss6es, associag6es, 

cons6rcios regionais ou intermunicipais, nas areas do trabalho, emprego e renda e 

da assistencia social; 

XXIX -o estfmulo e o apoio a descentralizagao e a gestao publica municipal 

participativa das ag6es nas areas do trabalho, emprego e renda e da assistencia 

social; 

XXX- o estabelecimento de parcerias com instituig6es publicas e privadas 

para a realizagao de atividades nas areas de atuagao da Secretaria; 

XXXI -a qualificagao e o aperfeigoamento social e profissional continuado das 

equipes tecnicas e administrativas atuantes na Secretaria; 

XXXII -a captagao de recursos necessaries ao eficiente desempenho das 

atribuigoes da Secretaria; 

XXXIII - o estfmulo e o apoio a iniciativas publicas e privadas, visando a 

integragao de ag6es mediante a efetivagao de interfaces de programas e projetos 

afins, em cumprimento das atribuig6es institucionais nas areas de atuagao da 
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Secretaria; 

XXXIV -a regionalizagao da sua atuagao, bem como a criagao dos respectivos 

mecanismos de controle; e 

XXXV -o desempenho de outras atividades correlatas. 

Na sequencia, a fim de conhecer melhor a Secretaria do Trabalho, Emprego e 

Promogao Social, serao abordados os seguintes itens: missao e visao; princfpios e 

valores; estruturas da Secretaria; estrategias das agoes da Secretaria; mapeamento 

das agoes por regiao; levantamento e tratamento das informagoes para avaliagao; e 

resultado da analise das polfticas implementadas. 

4.1. MISSAO E VISAO 

De acordo com documento emitido pela Secretaria de Estado do Trabalho, 

Emprego e Promogao Social (2003, p.39) ela tem como missao fundamental a 

formulagao, coordenagao, articulagao, implementagao e avaliagao, no Estado do 

Parana, das polfticas publicas da assistencia social e do trabalho e emprego, 

visando ao desenvolvimento economico sustentavel com equidade social e ao 

enfrentamento da feme, da miseria, da pobreza e demais efeitos da exclusao social, 

mediante agoes sociais protetoras, preventivas, promocionais, inclusivas e 

geradoras de trabalho, emprego e renda. 



80 

4.2. PRINCiPIOS E VALORES 

0 Trabalho, Emprego e a Renda sao considerados como alavancas, que 

elevam as condi<;oes sociais de uma sociedade. Com trabalho, o cidadao se torna 

gestor do seu proprio desenvolvimento. Atualmente, o trabalho esta mais escasso 

nos locais onde convencionalmente era encontrado. As oportunidades de emprego e 

geragao de renda existem, mas hoje elas sao conseguidas com maier facilidade nas 

formas alternativas de a<;ao. 

Para a Secretaria do Trabalho, Emprego e Promo<;ao Social, as polfticas de 

trabalho e renda estao voltadas para programas que criem pastas de trabalho de 

maneira solidaria, fomentando a cria<;ao de associa<;oes que propiciam o 

desenvolvimento local de cada comunidade. 

Outra atuagao da Secretaria no setor do trabalho consists em fortalecer as 

agoes do Sistema Publico de Emprego que, cada vez mais, busca qualificar mais 

trabalhadores e negociar maier flexibilidade do empresario que oferece uma vaga de 

trabalho, para que deixe de existir discrimina<;ao par idade, sexo ou necessidades 

especiais do trabalhador. 

Todas as atuagoes visam a inclusao social, com geragao de renda, em todos 

os setores da sociedade. 

A Assistencia Social e concebida como uma polftica social publica que, 

inserida no tripe da Seguridade Social junto a Saude e a Previdencia, deve ser 

prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuigao a seguridade 

social. 

No ambito da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promo<;ao Social 

essa polftica social caracteriza-se pela jungao das polfticas do Trabalho/ Emprego e 
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da Assistencia Social. Essa jun~ao visa a soma de esfor~os e a otimiza~ao dos 

recursos no sentido da constru~ao de um trabalho intersetorial voltado para a 

supera~ao da exclusao social, por meio de polfticas articuladas de atendimento as 

situa~oes de vulnerabilidade social e de gera~ao de emprego e renda, atraves de 

eixos da prote~ao especial, da prote~ao social e do enfrentamento a pobreza. 

Por fim, a Assistencia Social neste 6rgao gestor se concretiza atraves de um 

conjunto de a~oes, servi~os, programas, projetos e atividades destinadas a garantia 

do atendimento das necessidades basicas, a garantia de direitos e de condi~oes 

dignas de vida. 

4.3. ESTRUTURA DA SECRET ARIA 

Neste t6pico serao apresentadas as estruturas existentes na Secretaria, que 

compreendem a estrutura organizacional basica; a estrutura institucional 

operacional; e a estrutura politica de gestae compartilhada. 

4.3.1. Estrutura Organizacional 

A estrutura organizacional basica da Secretaria de Estado do Trabalho, 

Emprego e Promo~ao Social compreende: 

a) Nfvel de Dire~ao Superior 

Secretario de Estado do Trabalho, Emprego e Promo~ao Social 

Conselho Estadual do Trabalho - CET; 

Conselho Estadual dos Direitos da Crian~a e do Adolescents - CEDCA 

Conselho Estadual de Assistencia Social - CEAS 



Conselho Estadual dos Direitos do ldoso- CEDI 

b) Nfvel de Atuagao Descentralizada 

Institute de Agao Social do Parana -IASP 

c) Nfvel de Assessoramento 

Gabinete do Secretario - GS 

Assessoria Tecnica- AT 

d) Nfvel de Gerencia 
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Diretor Geral da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promogao Social -

DG 

Nucleo de Coordenagao Estadual do Sistema Nacional de Emprego -CESINE 

Nucleo de Coordenagao Estadual da Assistencia Social - NUCLEAS 

Nucleo de Convenios, Contratos, Locagoes e Licitagoes - NCL 

Nucleo de Informatica e lnformagoes- Nil 

e) Nfvel de Atuagao Instrumental 

Grupo de Planejamento Setorial - GPS 

Grupo Financeiro Setorial - GFS 

Grupo Administrative Setorial - GAS 

Grupo de Recursos Humanos Setorial - GRHS 

f) N fvel de Execugao Programatica 

Coordenadoria de Seguro-Desemprego - CSD 

Coordenadoria de lntermediagao de Mao-de-Obra- CIM 

Coordenadoria de Qualificagao Profissional- CQP 
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Coordenadoria de Geragao de Emprego e Renda - CGE 

Coordenadoria de Estudos, Pesquisas e Relagoes de Trabalho- CRT 

Coordenadoria de Apoio a Gestao Municipal da Polftica de Assistencia Social - CGM 

Coordenadoria de Desenvolvimento lntegrado da Polftica de Assistencia Social -

COl; 

Coordenadoria de Programas Especiais de Enfrentamento da Pobreza- CEP 

g) Nfvel de Atuagao Regional; 

Escrit6rios Regionais da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promogao 

Social; 

Unidades Operacionais do Sistema Publico de Emprego; 
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Figura 1 - Organograma 

Fonte: Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promo9ao Social 
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4.3.2. Estrutura lnstitucional Operacional 

A operacionalizagao do Sistema Publico de Trabalho, Emprego e Renda no 

Estado do Parana se espelha na estrutura programatica do Ministerio do Trabalho e 

Emprego. A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promogao Social, conta, 

na area do trabalho e emprego, na sua estrutura organizacional, com cinco 

Coordenadorias e urn Nucleo de Coordenagao. 

a) Nucleo de Coordenagao Estadual do Sistema Nacional de Emprego- CESINE. 

0 CESINE e responsavel, na esfera estadual, pela coordenagao geral do 

Sistema Nacional de Emprego - SINE e a articulagao e integragao organica, no 

ambito da Secretaria, des programas e coordenadorias da area do trabalho e 

emprego, em interface com a area da assistencia social e tambem na relagao com 

os parceiros, em especial, o Ministerio do Trabalho e Emprego e o Conselho 

Deliberative do Fundo de Amparo ao Trabalhador- CODEFAT. 

b) Coordenadoria de Segura Desemprego- CSD 

Tendo suas agoes consolidadas no Programa Segura Desemprego, e 

responsavel pela habilitagao de trabalhadores desempregados ao seguro

desemprego, ao tempo em que atua como urn termometro do movimento do 

mercado de trabalho, pois, ao habilitar ao seguro-desemprego, conhece os setores 

que desempregam, os motives que geram o desemprego e identifica o perfil do 

trabalhador egresso do mercado de trabalho. 
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Procura tambem encaminhar os segurados para coloca<;ao no mercado, para 

qualifica<;ao profissional ou ao credito e orienta<;ao empresarial quando o trabalhado 

tern condi<;oes de montar seu negocio proprio. 

c) Coordenadoria de lntermedia<;ao de Mao-de-Obra- CIM 

E responsavel pela coloca<;ao de trabalhadores no mercado de trabalho, 

facilitando ao trabalhador o acesso as vagas disponfveis no mercado e ao 

empregador a possibilidade de obter, com facilidade, trabalhadores com o perfil 

desejado. 

Concomitantemente, ao cadastrar o trabalhador e as vagas ofertadas pelas 

empresas, identifica o perfil da for<;a de trabalho e conhece a demanda de mao-de

obra local, balizando a<;oes de qualifica<;ao profissional. 

d) Coordenadoria de Qualifica<;ao Profissional - CQP 

E responsavel pela coordena<;ao des programas de qualifica<;ao, 

requalifica<;ao e aperfei<;oamento profissional e social, oportunizando o acesso e a 

permanencia no mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que reduz o risco da 

perda de emprego. 

e) Coordenadoria de Gera<;ao de Emprego e Renda - CGE 

A CGE e responsavel pela coordena<;ao de programas relacionados com a 

polftica de gera<;ao de trabalho, emprego e renda, facades no apoio aos pequenos e 

microempreendimentos, aos trabalhadores par conta propria, as cooperativas 

populares, associa<;oes de produ<;ao, empreendimentos autogestionarios e demais 

iniciativas de economia solidaria, oferecendo-lhes apoio ao credito (PROGER, 
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BANCO SOCIAL, cooperativas de credito ... }, assessoria tecnica, capacitagao 

tecnico-gerencial e apoio a organizagao. 

As agoes a cargo da Coordenadoria de Geragao de Emprego e Renda, cuja 

polftica e o objeto de estudo desta monografia, sao desenvolvidas mediante seis 

programas, a seguir relacionados: Programa de Estfmulo ao Empreender Local; 

Programa de Apoio ao Empreendedor Popular; Programa Paranaense de Economia 

Solidaria; Programa Banco Social; Programa de Geragao de Emprego e Renda

PROGER; Programa Resfduo Zero - Segmento da Pesca. 

f) Coordenadoria de Estudos, Pesquisas e Relagoes de Trabalho- CRT 

No que tange ao ambito do Sistema Publico de Trabalho, Emprego e Renda, 

a CRT e responsavel pela analise do mercado de trabalho, com base nos dados do 

Cadastre Geral de Empregados e Desempregados - CAGED/MTE, da 

lntermediagao de Mao-de-obra, do Seguro-Desemprego e da Formagao Profissional, 

bern como pela qualificagao dos conselheiros municipais do trabalho. 

4.3.3. Estrutura Polftica de Gestae Compartilhada 

Alem da estrutura institucional operacional, o Sistema Publico de Trabalho, 

Emprego e Renda conta com uma estrutura polftica de gestae compartilhada, 

constitufda par Conselhos, nas tres esferas de governo. 

E papel dos Conselhos do Trabalho/Emprego, nas tres esferas de governo, 

visualizar as potencialidades de desenvolvimento e priorizar as agoes de geragao de 

trabalho, emprego e renda para o Estado, regiao ou municipio, alem de fiscalizar a 
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correta aplicagao dos recursos publicos, em especial, as provenientes do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador- FAT. 

a) Esfera Federal 

Vinculados ao Ministerio do Trabalho e Emprego, existem, na esfera federal, 

dais Conselhos relacionados com o Sistema Publico de Trabalho, Emprego e Renda: 

o Conselho Deliberative do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT e o 

Conselho Nacional de Economia Solidaria. 

b) Esfera Estadual 

Na esfera estadual, o Conselho Estadual do Trabalho, criado pelo Decreta 

Estadual N° 4.268, de 22/11/94, de carater permanente e deliberative, composto, de 

forma tripartite e paritaria, par representantes estaduais de entidades de 

trabalhadores, empregadores e do poder publico, tern par finalidade precfpua 

estabelecer diretrizes e prioridades para as polfticas de emprego e relagoes de 

trabalho, no ambito estadual. 

c) Esfera Regional 

Na esfera regional, poderao ser constitufdos, a partir dos Conselhos 

Municipais do Trabalho, F6runs Regionais de Conselhos Municipais do Trabalho 

com o objetivo de debater e deliberar sabre questoes de interesse intermunicipal, 

relacionadas a Polftica Publica do Trabalho, voltadas tanto ao campo das agoes 

relativas ao Sistema Publico de Emprego, como ao campo das relagoes e condigoes 

de trabalho. 

Os F6runs poderao ser flexfveis, no sentido de agregarem municfpios 

conforme o interesse das questoes em debate. Esses f6runs intermuncipais, uma 
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vez consolidados, poderao ser institucionalizados na forma de Conselhos Regionais 

do Trabalho, tambem de carater permanents e deliberative e de composic;ao 

tripartite e paritaria, com representac;ao de trabalhadores, empregadores e do poder 

publico. 

d) Esfera Municipal 

Criados por Lei Municipal, os Conselhos Municipais do Trabalho, tambem 

denominados Conselhos ou Comissoes Municipais de Emprego e Relac;oes de 

Trabalho, tern, igualmente, carater permanents e deliberative e composic;ao tripartite 

e paritaria de representantes de entidades municipais de trabalhadores (sindicatos), 

empregadores (associac;oes comerciais, industriais e agrfcolas, clubes de lojistas, 

sindicatos patronais) e do poder publico (representantes de 6rgaos do Executive 

Municipal). 

Considerando a interface entre as polfticas publicas setoriais e a necessidade 

de integrar ou articular as ac;oes, otimizando esforc;os e recursos, recomenda-se que 

os Conselhos Municipais do Trabalho se articulem e interajam com os conselhos 

afins existentes no municipio, especialmente os conselhos vinculados as Polfticas do 

Trabalho e Emprego e da Assistencia Social, podendo constituir F6runs Municipais 

de Conselhos de Polfticas Publicas. 
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4.4. ESTRATEGIAS DAS ACOES DA SECRET ARIA 

Neste t6pico serao abordadas as principais diretrizes de governo e as ac;oes 

desenvolvidas pela Secretaria do Trabalho, pertinentes a area de gerac;ao de 

emprego e renda. 

4.4.1. Principais Diretrizes de Governo 

0 desenvolvimento sustentavel e a inclusao social constituem o eixo central, 

os macro-objetivos sabre os quais se ap6ia toda a ac;ao governamental atraves de 

diferentes polfticas de intervenc;ao visando a maier distribuic;ao e melhor 

redistribuic;ao de renda. 

A elaborac;ao de uma proposta de desenvolvimento sustentavel e inclusao 

social para o Parana necessariamente passa pela definic;ao de linhas de ac;ao que 

sao complementares. Estas linhas procuram articular a ac;ao do Estado na direc;ao 

da superac;ao des principais problemas diagnosticados. Sao elas: 1 - Educac;ao, 

lnovac;ao e Cultura; 2 - lnfra-Estrutura e Meio Ambients; 3 - Expansao Produtiva; 4 

- Emprego, Cidadania e Solidariedade; 5- Gestae do Estado. 

A quarta linha de ac;ao- Emprego, Cidadania e Solidariedade, constitui-se no 

desdobramento natural das linhas anteriores. 

0 Programa de Governo na area do Trabalho e Renda objetiva promover a 

inserc;ao des trabalhadores desempregados no mercado de trabalho e apoiar o 

desenvolvimento do empreendedorismo, principalmente junto aos micro-
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empreeendedores e trabalhadores por conta propria, visando a gerac;ao e auto

empregos, emprego ou renda. 

4.4.2. Principais Ac;oes da Secretaria 

Para efeitos deste trabalho, serao abordadas apenas as ac;oes da Secretaria 

pertinentes a Coordenadoria de Gerac;ao de Emprego e Renda. 

A Coordenadoria de Gerac;ao de Emprego e Renda - CGE e uma unidade 

programatica da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoc;ao Social -

SETP, responsavel pelo planejamento, normalizac;ao, implantac;ao, coordenac;ao, 

desenvolvimento e acompanhamento de programas e atividades relacionados com a 

polftica de gerac;ao de trabalho, emprego e renda, oferecendo apoio ao credito, 

assessoria tecnica, capacitac;ao tecnico-gerencial e apoio a organizac;ao associativa 

a trabalhadores informais, por conta propria, cooperados, associados, 

autogestionarios e micro e pequenos empreendedores. 

Dentro das suas atribuic;oes institucionais, a CGE coordena ou interage em 

programas e atividades relacionados ao credito, ao apoio ao desenvolvimento do 

empreendedorismo, a economia solidaria, alem de programas, ac;oes, medidas 

voltadas a segmentos especlficos, tais como os trabalhadores envolvidos com o 

tratamento de residues solidos, pesca e outros. 

a) Programa Banco Social 

0 Banco Social e urn programa de credito orientado, destinado a setores com 

pouco ou nenhum acesso ao sistema financeiro tradicional, como os 

microempreendedores, formais ou informais, os artesaos, os prestadores de 
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servigos, as microneg6cios familiares, agroindustrias artesanais familiares, bern 

como as associagoes au cooperativas constitufdas pelos segmentos mencionados, 

visando a implantagao, a modernizagao, a ampliagao e/ou a diversificagao de 

atividades capazes de gerar au manter trabalho e renda, com base em investimentos 

de pequeno valor, de forma rapida e desburocratizada. 

Diferencia-se do credito tradicional, nao s6 pelo volume de recursos 

emprestados, mas, sobretudo, pela tecnologia de credito empregada, baseada 

fundamentalmente em emprestimos de curta prazo e de pequeno valor e 

ascendente. 

E operado par Agentes de Credito, treinados e capacitados, que mantem relagao 

personalizada com o microempreendedor e a comunidade, realizando visitas a 

residencia e/ou local de trabalho do pretendente, para analisar o neg6cio, verificar a 

capacidade de pagamento e, principalmente, prestar acompanhamento e 

monitoragao. 

0 funcionamento do Banco Social respalda-se em quatro grupos de atores, 

responsaveis pela operacionalizagao, infra-estrutura e gestae do Programa, a saber: 

Agentes de Credito, como operadores dos creditos nos municfpios. Sao as 

instrumentos facilitadores dos procedimentos operacionais necessaries a tramitagao 

dos pedidos de credito, desde a elaboragao das propostas ate a liberagao do credito 

e, posteriormente, no acompanhamento da carteira de beneficiaries. 

Comites Municipais de Credito, constitufdos, de forma tripartite e paritaria, par 

membros dos Conselhos Municipais do Trabalho, como responsaveis pela 

homologagao (au nao) das propostas de financiamento preparadas pel as Agentes 

de Credito. 
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Parcerias Operacionais, constitufdas por: Agencia de Fomento do Parana S/A

AFPR, responsavel pela controladoria financeira do programa, ou seja, a concessao 

e a recuperagao do credito. 

Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promogao Social - SETP, como 

disponibilizadora da base operacional, nos municfpios, junto as Agencias do 

Trabalhador. 

Servigo de Apoio as Micro e Pequenas Empresas no Parana - SEBRAE, como 

encarregado da capacitagao dos Agentes de Credito e dos Comites Municipais de 

Credito e pelo treinamento e assessoria tecnica aos usuaries, em cooperagao com a 

SETP. 

Prefeituras Municipais, como disponibilizadoras dos Agentes de Credito, como 

parte do convenio mantido com a SETP para o provimento de pessoal para as 

Agencias do Trabalhador, alem do apoio logfstico complementar para a atuagao do 

Agente de Credito no municipio. 

Comite Gestor, constitufdo pelas diregoes dos parceiros (AFPR, SETP e 

SEBRAE), como responsavel pela gestae do Programa, seus ajustes e 

acompanhamento. 

0 Banco Social oferece credito para capital de giro, investimento fixe e 

investimento misto, nas modalidades individual, solidario ou associado, sendo 

destinado para aquisigao de mercadorias e/ou materias-primas, maquinas e 

equipamentos, inclusive a melhoria e/ou ampliagao de instalagoes, desde que 

destinadas ao neg6cio. 

0 valor financiavel vai de R$ 300,00 a R$ 5.000,00, a 1,5% ao mes, pelo prazo 

de ate 6 meses para capital de giro e 18 meses para investimento. No case de 
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pequenas cooperativas, o limite de credito e de ate R$ 25.000,00, nao ultrapassando 

R$ 5.000,00 por associado. 

b) Program a de Geragao de Emprego e Renda - PROGER. 

0 Programa de Gera<;ao de Emprego e Renda (PROGER) e um conjunto de 

linhas de credito destinadas a financiar quem quer iniciar ou investir no crescimento 

de seu proprio neg6cio, tanto na area urbana quanto na area rural. 

0 PROGER Urbano, o PROGER Rural e o PRONAF (destinado ao 

fortalecimento da agricultura de base familiar), tern por objetivo gerar e manter 

emprego e renda para a popula<;ao. Trata-se de um dinheiro originario do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT) e sua aplica<;ao obedece as prioridades definidas 

pelos Conselhos Estadual e Municipais do Trabalho. 

0 PROGER preve nao s6 o credito, mas tambem a capacita<;ao gerencial do 

beneficiario, acompanhamento e assistencia tecnica, a<;oes estas importantes para a 

permanencia do empreendimento no mercado. Os recursos do PROGER destinam

se as pessoas que, hoje, estao trabalhando de maneira informal, em pequenos 

neg6cios familiares, como por exemplo as que fazem servi<;os de marcenaria, 

fabricam roupas, comidas, doces caseiros, artesanato etc., aos profissionais recem

formados, aos pequenos e miniprodutores rurais, aos pescadores artesanais (com 

fins comerciais), aos seringueiros que se dediquem a explora<;ao extrativista da 

seringueira na Regiao Amazonica, dentre outros; as pequenas e microempresas; as 

cooperativas e associa<;oes de produ<;ao, formadas por micro ou pequenos 

empreendedores, urbanos e rurais. 

No Parana, o PROGER e operado pelo Banco do Brasil S/A, Caixa 

Economica Federal e agentes financeiros credenciados pelo BNDES. 0 Programa 
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de Geragao de Emprego e Renda- PROGER apresenta-se sob tres modalidades: 

URBANO, RURAL e PRONAF, tendo cada modalidade as seguintes caracterfsticas 

basi cas: 

0 PROGER URBANO tem por finalidade incrementar a polftica publica de 

combate ao desemprego, no meio urbane, mediante financiamentos a micro e 

pequenos empreendedores privados, nos setores formal e informal da economia, 

com apoio tecnico do Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas -

SEBRAE e outras entidades credenciadas, em operagoes de investimento e capital 

de giro, que gerem emprego e renda. Tem como publico-alvo as pessoas ffsicas e 

jurfdicas, suas cooperativas e associagoes de produgao, bem como os profissionais 

liberais, recem-formados, trabalhadores autonomos, prestadores de servigo em 

geral, artesaos e pequenos e micro neg6cios familiares. E operado, no Parana, pelo 

Banco do Brasil S/A e Caixa Economica Federal. 

0 PROGER RURAL tem por finalidade conceder apoio financeiro as 

atividades agropecuarias, com incremento da atividade produtiva do homem do 

campo e a consequente melhoria na qualidade de vida no meio rural. Destina-se aos 

pequenos e mini-produtores rurais, inclusive nas atividades pesqueira, extrativa 

vegetal e de aquicultura, mediante linhas de credito de investimento e de custeio, de 

forma individual e coletiva, em operagoes que gerem emprego e renda. E operado, 

no Parana, pelo Banco do Brasil S/A. 

0 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar PRONAF -

assistencia financeira- tem por finalidade conceder apoio financeiro as atividades 

agropecuarias, que utilizam o emprego direto da forga de trabalho do produtor e de 

sua famflia. Trata-se de concessao de linha de credito associada a agoes de apoio 
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de responsabilidade do Ministerio do Desenvolvimento Agrario, tais como a 

verticalizac;ao e descentralizac;ao da produc;ao e melhoria na infra-estrutura de 

suporte a expansao do desenvolvimento s6cio-economico da zona rural. 0 PRONAF 

e operado no Parana pelo Banco do Brasil S/A e agentes financeiros credenciados 

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES. 

c) Programa Paranaense de Economia Solidaria 

A Economia Solidaria compreende uma diversidade de praticas economicas e 

sociais organizadas sob a forma de cooperativas populares, associac;oes, empresas 

autogestionarias, redes de coopera<;ao, complexes cooperatives, entre outros, que 

realizam atividades de produc;ao de bens, prestac;ao de servic;os, financ;as solidarias, 

trocas, comercio justa e consume solidario, constituindo-se numa resposta da 

sociedade civil a crise das relac;oes de trabalho e ao aumento da exclusao social, 

possuindo as seguintes caracterfsticas: 

Autogestao: os trabalhadores associados sao os efetivos gestores do processo 

produtivo e das relac;oes de trabalho. 

Democracia interna: os trabalhadores associados participam do processo decis6rio, 

no ambito dos empreendimentos solidarios. 

Solidariedade e cooperac;ao: a organizac;ao do processo produtivo e das relac;oes 

entre os participantes dos empreendimentos solidarios e caracterizada pela 

solidariedade e pela cooperac;ao, em vez do individualismo competitive. 

Cooperativismo e associativismo: constituem o modele organizativo e a estrutura 

jurfdica, adequados aos interesses dos trabalhadores dos empreendimentos 

solidarios. 
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0 Programa Paranaense de Economia Solidaria visa a promover o 

desenvolvimento local sustentavel e solidario, com inclusao social, estimulando e 

apoiando a amplia9ao da oferta de oportunidades de trabalho e renda, mediante o 

fortalecimento da organiza9ao empreendedora associativa, cooperada e autogerida 

e outras iniciativas de natureza solidaria e emancipat6ria. 

Os principais passes para a organiza9ao de grupos solidarios compreendem: 

Pre-incubagem, processo que consiste na sondagem preliminar dos grupos 

interessados, verificando sua consistencia e interesse, bern como a viabilidade 

economica da proposta. 

lncubagem, processo que consiste na estrutura9ao dos empreendimentos 

solidarios, visando a constitui9ao formal da cooperativa au equivalente, 

compreendendo a elabora9ao e discussao do estatuto, a assembleia de funda9ao, 

elei9ao da diretoria, registros legais etc. 

P6s-incubagem, processo que consiste na capacita9ao de cooperados e 

dirigentes, gestae do empreendimento, forma9ao de redes para comercializa9ao dos 

produtos e aquisi9ao de materia-prima, contabilidade, divisao das sabras, 

investimentos e a96es correlatas, culminando com a desincubagem. 

Os grupos sociais, interessados em organizar-se como cooperativas 

populares, associa96es de produ9ao, clubes de troca, empresas autogestionarias e 

outras formas de empreendimentos solidarios, devem procurar, no municipio, a 

Agencia do Trabalhador (SINE) au, no nfvel regional, o Escrit6rio Regional da 

Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promo9ao Social, au ainda, no nfvel 

central, a Coordenadoria de Gera9ao de Emprego e Renda da Secretaria de Estado 

do Trabalho, Emprego e Promo9ao Social. 
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d) Programa Gera9ao de Empregos 

0 Programa GerACAO de Empregos, visa a promover o desenvolvimento 

local sustentavel nos municfpios do Parana, favorecendo a cria9ao, o crescimento e 

a manuten9ao de micro e pequenos neg6cios, auxiliando tambem os ja instalados, 

mediante o apoio tecnico, tecnol6gico, contabil, jurfdico, creditfcio e mercadol6gico. 

ldentifica as potencialidades existentes nos municfpios e os vazios econ6micos nos 

bairros e distritos e, respeitando as voca96es econ6micas e as cadeias e arranjos 

produtivos locais, incentivando e apoiando a cria9ao de novos empreendimentos e 

fortalecendo os ja existentes. 

A implanta9ao do programa no municipio compreende, basicamente, os 

seguintes passes: adesao do Municipio ao Programa e indica9ao de agentes 

municipais; capacita9ao des agentes municipais; identifica9ao, pelos agentes 

municipais, em atua9ao conjunta com lideran9as comunitarias, de vazios 

econ6micos nos bairros e distritos, culminando com a sele9ao de possfveis futures 

empreendedores; realiza9ao de Curse de Empreendedorismo e Gestae de Neg6cios 

para os empreendedores selecionados, culminando com a elabora9ao de Pianos de 

Neg6cios, visando a identifica9ao de empreendimentos viaveis; acompanhamento, 

pelos agentes municipais, des empreendimentos apoiados; disponibiliza9ao de 

servi9os de apoio aos empreendimentos viaveis: apoio tecnico, licen9a sanitaria, 

qualifica9ao profissional, acesso ao credito e outros, a serem articulados pelos 

agentes municipais. 
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e) Programa Resfduo Zero- Segmento da Pesca 

0 Programa Resfduo Zero - Segmento da Pesca, levando em conta o 

potencial da aquicultura e pesca do Parana, constitui-se no gerenciamento ambiental 

com resgate de tecnologias alternativas, visando o aproveitamento de partes nao 

convencionais do pescado, a exemplo da elaboragao de farinha (utilizagao na 

gastronomia), ragao (alimentagao animal), adubagao organica etc, estimulando o 

setor pesqueiro, desenvolvendo e fortalecendo a cadeia produtiva. 

0 Programa e coordenado pela Coordenadoria de Geragao de Emprego e 

Renda da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promogao Social, em 

articulagao com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e 

a Secretaria de Estado do Meio Ambients e Recursos Hfdricos- SEMA, bern como, 

com col6nias de pescadores artesanais, pesque-pagues etc, prestando aos usuaries 

assessoria tecnica e capacitagao, visando ao aproveitamento adequado da 

totalidade des resfduos da aquicultura e pesca, contribuindo para a melhoria das 

condigoes de vida, trabalho, emprego e renda, alem de beneficiar o meio ambients, 

no Estado do Parana, com prioridade para o literal. 

Para ter acesso ao programa, os prefeitos deverao formalizar manifestagao 

de interesse junto ao Escrit6rio Regional da Secretaria de Estado do Trabalho, 

Emprego e Promogao Social- SETP, o qual verificara as demandas "in loco" e, se 

for o case, as incluira na programagao junto a Coordenadoria de Geragao de 

Emprego e renda da SETP. 
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4.5. MAPEAMENTO DAS ACOES POR REGIAO 

No interior do Estado, a SETP conta com 18 Escrit6rios Regionais, 

localizados nas principais cidades-p61os, tendo cada um, sob sua jurisdigao, em 

media, 20 municfpios. As cidades-sedes dos escrit6rios sao: Campo Mourao, 

Cascavel, Cianorte, Cornelio Procopio, Curitiba, Foz do lguagu, Francisco Beltrao, 

Guarapuava, Irati, lvaipora, Jacarezinho, Londrina, Maringa, Paranavai, Pate 

Branco, Penta Grossa, Umuarama e Uniao da Vit6ria. 

Compete as equipes tecnicas dos Escrit6rios Regionais desenvolver o 

conjunto dos programas da SETP de acordo com sua incidencia regional, articulando 

as parcerias necessarias e tomando as providencias tecnico-administrativas para a 

efetiva concretizagao das agoes. 

Para consolidar esse processo, a SETP, num esforgo gigantesco que a coloca 

em primeiro Iugar no Pais, fomentou e implantou, na quase totalidade dos 

municfpios paranaenses, os Conselhos Municipais do Trabalho, verdadeiras 

extensoes do Conselho Estadual do Trabalho, que definem as prioridades 

localizadas e sao OS catalizadores para 0 desenvolvimento integrado 

municfpio/regiao. 
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4.6. LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DAS INFORMACOES PARA AVALIA<;AO 

Para atingir os objetivos propostos neste trabalho, promoveu-se junto a SETP 

o levantamento das informac;oes necessarias de modo a fornecer os dados para 

analise dos resultados das ac;oes da citada Secretaria. Ah§m de varias entrevistas 

com tecnicos da area foi realizada uma pesquisa de campo, utilizando-se de 

questionario com questoes diretas fechadas, dirigidas especialmente aos servidores 

da Coordenadoria de Gerac;ao de Emprego e Renda e do CESINE. Como uma 

amostra que permitisse identificar a existencia ou nao de urn sistema de 

monitoramento e avaliac;ao de programas, os questionarios foram entregues aos 

servidores e 100% dos questionarios retornaram total mente preenchidos. A pesquisa 

abordou aspectos como: situac;ao funcional no Estado; conhecimento gerencial; 

conhecimento programatico; alcance de resultados; gerenciamento dos programas; 

e infra-estrutura disponivel, cujos resultados do levantamento e tratamento das 

informac;oes serao apresentados graficamente e comentados na sequencia. 

4.6.1. Situac;ao Funcional no Estado 

Com o intuito de conhecer o perfil funcional dos entrevistados este t6pico 

abordara os seguintes itens: faixa etaria; perfil da formac;ao academica; vinculo 

empregaticio; tempo de servic;o publico; e tempo de servic;o na area do trabalho e 

emprego. 
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Grafico 3 -Vinculo Empregaticio 
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Grafico 5- Tempo de Servi9o na area do Trabalho e Emprego 
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Na analise dos resultados obtidos, observa-se que 50% dos pesquisados 

encontram-se na faixa etaria de 46 a 55 anos e 20°/o encontra-se na faixa de 55 a 65 

anos. A escolaridade minima dos pesquisados e de nivel superior, dos quais 70°/o 

tern p6s-gradua9ao e 20% tern mestrado. 0 vinculo empregaticio predominante eo 

estatutario (80o/o) , dos quais 30°/o possui tambem cargo em comissao. E importante 

ressaltar que 40°/o dos pesquisados estao com tempo de servi9o publico entre 21 a 

25 anos e 30% estao na faixa de 26 a 30 anos. Outro dado interessante e que a 

grande maioria sempre atuou na area de trabalho e emprego o que por si s6 

demonstra uma experiencia profissional propicia ao 6rgao. 

Dois aspectos demandam uma atenyao especial na amostra apresentada: a 

faixa etaria e o tempo de servi9o publico. Dada a prevalencia das altas faixas em 

que se encontra a maioria dos servidores pode-se constatar que o quadro de 
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pessoal da administra~ao publica esta "velho", apontando para urn problema que 

precisa ser analisado e revisto pelos administradores. 

4.6.2. Conhecimento Gerencial 

A fim de se analisar qual o grau de conhecimento dos pesquisados este 

t6pico abordara os seguintes itens: area de atua~ao; conhecimento sabre avalia~o 

e monitoramento de programas; participa~ao em processo de monitoramento e 

avalia~ao de programas; e conhecimento dos programas desenvolvidos pela 

Secreta ria. 

Grafico 6 - Area de Atua~ao 
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Grafico 7 - Conhecimento sobre Avalia9ao e Monitoramento de Programas 
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Grafico 8- Participayao em Processo de Monitoramento e Avaliayao de Programas 
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No que tange ao conhecimento gerencial , 80°/o tern atuayaO como tecnico, 

60% conhece sobre avaliayao e monitoramento e 30°/o considera muito born este 

conhecimento, o que demonstra capacidade para a area em que atuam. Nota-se que 
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90o/o respondeu que ja participou de algum processo de monitoramento e avaliac;ao. 

Outro aspecto considerado como relevante foi a unanimidade dos pesquisados. 

Todos disseram conhecer os programas desenvolvidos pel a SETP, o que favorece 

sensivelmente a execuc;ao dos mesmos. 

4.6.3. Conhecimento Programatico 

Com o intuito de se avaliar o conhecimento dos programas pelos pesquisados 

abordou-se os seguintes aspectos: consonancia dos programas com as diretrizes 

governamentais; integrac;ao dos programas com segmentos da sociedade; e 

definiyao dos objetivos dos programas versus realidade a ser modificada. 

Grafico 9 - Consonancia dos Programas com as Diretrizes Governamentais 

Em parte 
20% 
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Grafico 10 - lntegra~o dos Programas com Segmentos da Sociedade 

Grafico 11 - Definic;ao dos Objetivos dos Programas X Realidade a ser Modificada 

Nao 

~~ 
/ I 

r J 
I 
\ 
\ 

80% 

Com rela<;ao ao conhecimento dos programas, 80o/o dos pesquisados 

concordam que existe uma adequa<;ao dos programas executados com as diretrizes 

governamentais estabelecidas no Plano de Governo 2004/2007. Quando perguntado 
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se os programas estao integrados com segmentos da sociedade 70°/o respondeu 

que sim apontando que ha uma clara percep~ao de que toda linha de a~o deve 

estar calcada na busca do atendimento das necessidades das diversas camadas da 

popula~o. Mais urn elemento importante a ressaltar e que 80°/o dos pesquisados 

concordam que os objetivos dos programas sao definidos a partir de uma analise 

critica da realidade que se pretende modificar. 

4.6.4. Alcance de Resultados 

Para o presente estudo, conhecer como os programas sao tratados levou as 

seguintes questoes: alcance dos resultados e existencia de metas para os principais 

indicadores. 

Grafico 12 - Existencia de Metas para os Principais lndicadores 
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Quanta ao alcance de resultados apresentou-se outra unanimidade. 1 OOo/o 

dos entrevistados afirmaram que os indicadores foram claramente escolhidos 
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visando desta maneira atingir os resultados pretendidos. Solicitado se haviam metas 

definidas para os principais indicadores 60% responderam que havia, enquanto que 

40o/o disseram somente para algumas metas. 

4.6.5. Gerenciamento dos Programas 

Como itens presentes nas questoes de avalia9ao, serao tratados neste t6pico: 

existencia de gerente para acompanhar a implementa9ao de programas; sistema 

informatizado dos programas; atualizayao das informa96es; disponibilizayao das 

informa9oes para areas envolvidas; e utiliza9ao das informa9oes na tomada de 

decisao. 

Grafico 13 - Existencia de Gerente para Acompanhar a lmplementa9ao de 
Programas 
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Grafico 14- Sistema lnformatizado para Gerenciamento dos Programas 

Para a 
maioria dos 
program as 

40%) 

Grafico 15 - Atualizac;ao das lnformac;oes 
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Grafico 16- Disponibilizayao das lnformayoes para Areas Envolvidas 
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lmportante observar que a grande totalidade dos programas (90o/o) tern 

gerente designado para acompanhar a implementayao dos mesmos. Quanto a 

existencia de sistema informatizado para gerenciamento dos programas as opinioes 

dos pesquisados se dividem. 40o/o concorda que existe para a maioria dos 

programas e 40% disse que existe s6 para alguns programas. Segundo 70°/o dos 

pesquisados as informayoes sao atualizadas mensalmente e estao disponibilizadas 

para todas as areas envolvidas possibilitando uma articulayao conjunta das mesmas. 

Destaca-se que outra vez os pesquisados concordaram totalmente que os 

dados fornecidos pelo sistema de informayao sao importantes e proporcionam 

subsidios para tomada de decisao de correyao e distoryao que possam existir 

durante a implementayao dos programas. 



4.6.6. lnfra-estrutura Disponivel 

E importante conhecer nao s6 a estrutura dos programas como tambem a 

existencia de recursos, tais como: recursos materiais e infra-estrutura e recursos 

humanos. 

Grafico 17- Recursos Materiais e lnfra-estrutura 
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Grafico 18 - Recursos Humanos 
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Quando 0 tema e infra-estrutura disponivel, provavelmente, dependendo em 

qual programa atuam, 50% concorda que existem recursos materiais e infra

estrutura e a outra metade afirma nao haver. Porem, quando a pergunta e s6 sobre 

recursos humanos a grande maioria concordou (90%) que a falta de recursos 

humanos, ou seja, a inexistemcia de urn quadro funcional satisfat6rio e urn dos 

principais problemas enfrentados na implementac;ao e desenvolvimento dos 

programas. 

Durante as entrevistas mantidas com os servidores ficou claro que embora 

exista urn corpo tecnico bern capacitado as demandas da sociedade na area de 

gerac;ao de emprego e renda sao tao grande que por mais esforc;o que se fac;a 

nunca parece ser suficiente para atender a todos os segmentos. 
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4.7. RESUL TADO DA ANALISE DAS POLiTICAS IMPLEMENTADAS 

Do ponto de vista te6rico formal, as agoes propostas pela Secretaria de 

Estado do Trabalho, Emprego e Promogao Social estao em consonancia com as 

polfticas publicas de geragao de emprego e renda, estabelecidas no Plano de 

Govern a do Estado do Parana 2004 - 2007, ressaltando, tam bern, que as mesmas 

seguem diretrizes fixadas pelo governo federal com vistas ao alcance dos impactos 

sociais proporcionando a elevagao da qualidade de vida da populagao em geral. 

Entretanto, do ponto de vista pratico de execugao, estes programas sofreram 

uma descontinuidade a partir de 2006, a excegao do programa Banco Social, cuja 

interrupgao ocorreu na fase atual de reestruturagao da Secretaria. 

A partir deste fato, toda analise que a pesquisa se propos inicialmente ficou 

prejudicada uma vez que a inexistencia dos dados, par si s6, e fator relevante para 

as demais consideragoes. 

Mesmo assim foi possfvel constatar que apenas alguns programas 

governamentais dispunham de informagoes sistematizadas, conforme apontado no 

levantamento e tratamento das informagoes, seja sob a forma de relat6rios 

descritivos e ou financeiros, seja pela informagao advinda de outros 6rgaos de 

pesquisa. Para outros programas foram fornecidas apenas informagoes superficiais 

sabre uma ou outra atividade desenvolvida, nao sendo possfvel, portanto, o 

levantamento de todos os dados necessaries a avaliagao dos resultados. 

Notadamente, e na area do trabalho, emprego e renda da Secretaria que esta 

ocorrendo urn processo de reestruturagao bastante profunda, que inclui entre outros 

aspectos a adogao de novas formas de divisao e organizagao de suas agoes. 
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0 objetivo da Secretaria continua sendo fortalecer a participagao da 

sociedade por meio de agoes em parceria com as prefeituras e associagoes 

comunitarias, para a construgao coletiva de propostas com vistas ao 

redirecionamento dos programas e projetos. 

A propria Secretaria entende que este e um ample processo em construgao 

que estara em permanents revisao e aperfeigoamento e que o envolvimento da 

populagao-alvo e fundamental. 
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5. CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

A revisao de literatura demonstrou o grau de dificuldade quando se propoe a 

avaliar polftica publica. Embora quase a totalidade des autores apresenta uma 

metodologia de avaliagao ou passes necessaries, ou quaisquer outras sistematicas, 

o tema requer uma analise ainda mais crftica, pais em se tratando de polftica publica 

nada pede ser tao complexo no envolvimento e trato de atores diversos, haja vista 

que a cultura avaliativa na administragao publica, de modo geral, tern se prestado 

mais ao demonstrative ffsico/financeiro do que indicador de mudanga. 

A elaboragao de uma estrategia de monitoramento e avaliagao para a Polftica 

de Geragao de Emprego e Renda da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e 

Promogao Social, requer uma decisao sabre quais programas devem ser avaliados, 

a definigao des resultados esperados, a selegao de uma metodologia de avaliagao e 

a obtengao des dados necessaries. 

Primeiramente, deve-se considerar se os programas concebidos sao 

estrategicamente relevantes para o aumento da geragao de emprego e renda e se a 

avaliagao do programa contribui para preencher as lacunas de conhecimento do que 

funciona e do que nao funciona para o aumento da geragao de emprego e renda. 

Outra forte razao refere-se ao carater inovador des programas, cujos objetivos 

devem ser claramente definidos, assim como as metas, agoes e indicadores devem 

ser muito bern delineados e, principalmente o contexte institucional favoravel a sua 

implementagao, fate nao presents no atual memento da Secretaria do Trabalho. 
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Para analisar as agoes propostas pela Secretaria de Trabalho, Emprego e 

Promogao Social do ponto de vista de sua adequagao a Polftica de Geragao de 

Emprego e Renda ao atendimento dos impactos sociais, como ja mencionado 

anteriormente na analise dos resultados, nao foi possfvel realiza-la na sua plenitude 

em razao dos programas terem sido paralisados. 

Outro ponto crftico a considerar e quanta ao mapeamento dos sistemas de 

informagoes e bancos de dados gerenciais. Como apenas alguns programas 

dispoem de informagoes sistematizadas, o principal desafio aqui e como aproveitar 

as fontes existentes de dados e como planejar a coleta de outros dados a fim de 

maximizar o seu uso, tanto para a avaliagao de impacto quanta para o 

monitoramento de resultados. 

Por outro lado, as experiencias internacionais demonstram que os principais 

interesses das atuais avaliagoes sao os resultados, a alocagao orgamentaria racional 

e a reorganizagao dos programas de modo a alcangar os objetivos de planejamento. 

Em articulagao com outros 6rgaos das esferas federal, estadual e municipal, 

com efeito, observa-se que esta e uma pratica nova na administragao publica, 

especialmente com a abrangencia de todos os programas do plano plurianual. 

Assim como no governo federal, a preocupagao do governo do Estado do 

Parana em estabelecer mecanismos de controles e avaliagao de programas sao 

recentes. 0 sistema E-CAR - Controle, Acompanhamento e Avaliagao de 

Resultados e um sistema que acompanha somente alguns programas definidos 

como prioritarios pelo governador. Como parte desse esforgo, recentemente foi 

institufdo na administragao publica estadual o controle interno, em cumprimento as 

exigencias constitucionais estabelecidas na Constituigao. 
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Apesar de todos os esforc;os, o presente estudo mostrou que sao necessaries 

alguns avanc;os no sistema de avaliac;ao de ambos os nfveis de governo, o que e 

muito natural em urn processo implantado tao recentemente. 

Urn dos ajustes e a necessidade de maior integrac;ao entre os processes de 

monitoramento e de avaliac;ao e os outros estagios do ciclo de gestae, 

especialmente no que esta relacionado a alocac;ao de recursos orc;amentarios e a 

tomada de decisao dos gerentes. 

0 desenvolvimento de atividades sistematicas de monitoria e avaliac;ao da 

ac;ao governamental esbarra, no entanto, com a insuficiencia de quadros tecnicos, 

metodos e tecnicas de avaliac;ao, bern como de sistemas de informac;ao preparados 

para responder adequadamente a complexidade das ac;oes governamentais. 

Outro ponto fundamental a considerar e a capacitac;ao. 0 treinamento sabre 

conceitos, metodos e tecnicas de monitoramento e avaliac;ao de programas deve se 

estender a toda a equipe que participa da implementac;ao do programa, com vistas a 

fortalecer a func;ao avaliac;ao na administrac;ao publica. 

Urn outro ponto crftico diz respeito ao grau de subjetividade nas avaliac;oes. E 

isto precisa ser minimizado mediante a utilizac;ao de informac;Qes mais precisas e 

confiaveis. A utilizac;ao de avaliadores externos e a incorporac;ao da dimensao dos 

stakeholders, com certeza, podem contribuir para melhorar a qualidade das 

avaliac;oes. 

0 grande desafio para a disseminac;ao da pratica de avaliac;ao de projetos no 

setor publico e, sem duvida, encontrar formas praticas de mensurar o desempenho e 

fornecer aos gestores de programas bern como, aos demais atores envolvidos, 

informac;oes uteis para avaliac;ao sabre os efeitos de tal programa. As dificuldades 
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metodol6gicas acabam levando a utilizagao de indicadores que se aplicam, 

principalmente, aos aspectos da concepgao do programa, tais como o alcance das 

metas e objetivos. 

A tonica destas consideragoes e nao deixar que essas dificuldades praticas 

levem as gestores de programas a considerar as processes de aferigao, 

principalmente as de concepgao, como um fim em si mesmo, esquecendo-se que o 

objetivo maier nao e produzir numeros e sim, melhorar as resultados. 

Do ponte de vista conceitual, o trabalho de acompanhamento e avaliagao de 

polftica publica deve abranger todo o seu ciclo de vida. Par isso a metodologia de 

avaliagao aqui proposta como modele para fortalecer essa fungao deve contemplar 

as tres mementos: ex-ante, intermediaria au de processo e a ex-post. 

As avaliagoes realizadas antes e depois da execugao sao uteis para avaliar a 

consistencia do desenho e da estrategia do programa e servem de base para o 

estabelecimento de metas e objetivos a serem atingidos. 

Quando realizada ap6s a execugao normalmente refere-se a analise da 

eficacia e efetividade do programa e e util para rever, repensar e redesenhar a 

polftica publica. 

A avaliagao realizada durante a execugao do programa, par sua vez, tern a 

particularidade de ser preventive da eficiencia e ate mesmo da eficacia, dependendo 

da metodologia e dos instrumentais que sao utilizados. 

De qualquer forma, o sistema de informagoes gerado pelo acompanhamento 

e avaliagao de polfticas publicas deve ter algumas caracterfsticas principais: 

constituir-se em um ferramental potente de apoio a gestae; permitir a comparagao 
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entre os distintos projetos que compoem o programa e contribuir para a formulac;ao 

de ajustes e o redesenho do programa. 

Alem destas caracterfsticas o sistema de informac;oes tern que ser dinamico e 

disponibilizar dados atualizados e, tambem, contribuir para a aprendizagem continua 

dos diversos parceiros envolvidos na ac;ao publica. 

0 desenho metodol6gico e operacional para o acompanhamento e avaliac;ao 

de polfticas publicas de gerac;ao de emprego e renda deve ser concebido para se 

constituir em instrumento de gestae para o alcance de melhores Indices de eficiencia 

e eficacia dos programas. 

A proposic;ao aqui apresentada para o desenvolvimento de uma estrategia de 

monitoramento e avaliac;ao podera ser aplicada nao s6 na SETP, como tambem em 

outros 6rgaos do governo. Elaborada com base nos conceitos e fundamentos 

te6ricos contidos na revisao de literatura, complementados com a aplicac;ao pratica 

desses conceitos e fundamentos, por meio das experiencias e praticas de avaliac;ao 

estudadas neste trabalho, a presents proposta ainda nao esta acabada. Ha que se 

elaborar, para que seja garantida a qualidade dos resultados e a uniformidade de 

procedimentos, um Manual de Monitoramento e Avaliac;ao de Programas contendo 

toda a metodologia a ser adotada, especificando as retinas e os instrumentos de 

cada etapa do processo, assim como, os 6rgaos e as pessoas responsaveis pela 

execuc;ao. 
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7.1. ANEXO 1- QUESTIONARIO DE PESQUISA 



Questionario de Pesquisa para subsidiar trabalho para o Curso de 
Formula~ao e Gestao de Politicas Publicas da Universidade Federal do 

Parana/Escola de Governo 

Nome do servidor (facultative). _____________________ _ 
Sexo: _____________________________ ___ 
Departamento: __________________________ _ 
Fun9ao Cargo: __________________________ ___ 
Estado Civil:. ___________________________ _ 

Ida de: 

018a25 
D26a35 

036a45 
046a55 

Ds5a65 
Ds6a7o 

Escolaridade: 
01°Grau 02°Grau 03°Grau 
0 P6s Gradua9ao, area: _______________________ _ 

0Mestrado, area:·-----------------------,------
Oooutorado, area: ________________________ _ 

Vinculo empregatfcio: 
0Estatutario 
0Estatutario + Cargo em 
comissao 

Tempo no servi!;o publico: 

0 menos de 1 ano 
01 a5anos 
06 a 10 anos 
011 a 15 anos 
016a20anos 
021 a25 anos 
026 a 30 anos 
031 a 35 anos 
0 mais de 35 anos 

Area que atua: 

0 Cargo em Comissao 
0 Terceirizado 
Oconvenios 

Ooisposi9ao Funcional. 

Tempo de servi!;o na area do Trabalho e 
.£mprego: 
LJ menos de 1 ano 
01 a 5 anos 
06a10anos 
011 a 15 anos 
016 a 20 anos 
021 a25 anos 
026 a 30 anos 
031 a 35 anos 
0 mais de 35 anos 

Ooire9ao 
0 Coordena9ao 0Gerencia 

0 Assessorias 0Tecnica 



1 -Como voce classifica o seu conhecimento sabre o tema: Avalia<;ao e Monitoramento de Programas? 

( ) muito born ( ) born ( ) regular ( ) nao tenho conhecimento 

2- Voce ja participou de algum processo de monitoramento e avalia<;ao de programas governamentais? 

( ) Sim ( ) Nao 

3- Tern conhecimento dos programas desenvolvidos por esta Secretaria? 

( ) Sim ( ) Nao 

Se nao, por que? 

4 - Os programas executados por esta Secretaria estao em consonancia com as diretrizes 
governamentais? 

( ) sim ( ) nao ( ) em parte 

5- A formula<;ao dos programas e compartilhada com os segmentos envolvidos? 

( ) Sim ( ) Nao 

Se nao, par que? 



6-Os objetivos dos programas sao definidos a partir de uma am~lise critica da realidade que se deseja 
modificar? 

( ) Sim ( ) Nao 

Se nao, par que? 

7 - Os indicadores dos programas expressam os resultados que se quer atingir? 

( ) Sim ( ) Nao 

Se nao, par que? 

8 - Existem metas definidas para os principais indicadores de desempenho utilizados? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) algumas metas ( ) muitas metas 

9- Existe urn gerente designado para acompanhar e monitorar a implementac;ao dos programas? 

( ) Sim ( ) Nao 

Se nao, par que? 

10 - Existe urn sistema informatizado para o gerenciamento dos programas? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) s6 para alguns programas ( ) para a maioria dos programas 



11 -Qual o perfodo de atualizagao das informagoes do sistema? 

( ) mensa! · ( ) trimestral ( ) semestral ( ) anual ( ) outre: ______ _ 

12- Essas informa<;oes sao disponibilizadas para as diversas areas envolvidas no programa? 

( ) sim ( ) nao ( ) para algumas areas 

13 - Essas informac;:oes sao utilizadas na tomada de decisao para corre<;ao das ~istorc;:oes des 
programas? 

() Sim ( ) Nao 

Se nao, par que? 

14- Os recursos materiais e a infra-estrutura sao adequados a implementa~ao dos programas? 

( ) Sim ( ) Nao 

Se nao, par que? 

15- Os recursos humanos estao adequados para a implementa~ao dos programas? 

( ) Sim ( ) Nao 

•· Se nao, per que? 




