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O papel do Centro de Governo no 
monitoramento e avaliação de políticas públicas
• Desde os anos 2000 – crescimento dos recursos institucionais que 

auxiliam os chefes do executivo a exercer suas funções, dentre elas o 
monitoramento da performance do governo.
• Desafio: equilíbrio entre um ideal de coordenação perfeita e os limites 

políticos e práticos da coerência no mundo real da Administração 
Pública (OCDE, 2014).
• Pouco ainda se sabe como gerar um governo central estratégico, que 

garanta a governança de um sistema cada vez mais caracterizado pela 
autonomia executiva, pelas complexas contingências internacionais e 
pelo aumento da complexidade social. (Gaetani, 2011)



Construção da narrativa
 1ª. Fase                                 2ª. Fase                          3ª. Fase
(abril a maio de 2016)                      (maio/2016 a dez/2017)                   2018-2019                    2020

Instituição do CMAP

Implementação do CMAP

Instituição do CMAG



Contextos pré-CMAP
• Social e político:
• Processo de impeachment de Dilma Roussef 
• Protestos populares
• Operação Lava Jato

• Econômico:
• Má qualidade do gasto público
• Aumento constante dos gastos públicos
• Fraudes em políticas



Comitê de Monitoramento e Avaliação de 
Políticas Públicas (CMAP)

• Instituição – Portaria Interministerial no. 102, de 7 de abril de 2016
• Membros:
• Titulares:  Secretaria de Orçamento Federal, da Secretaria de Planejamento e 

Investimentos Estratégicos e da Assessoria Econômica do MPOG;
• Titulares da Secretaria de Política Econômica e da Secretaria do Tesouro 

Nacional do MF;
• Titular da Secretaria Federal de Controle Interno da CGU;
• Titulares da Subchefia de Articulação e Monitoramento e da Subchefia de 

Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil.
• Coordenação: Ministro do Planejamento



Objetivos e forma de atuação prevista do CMAP
• aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações do Poder Executivo 

federal para que alcancem melhores resultados; e
• aprimorar a alocação de recursos e melhorar a qualidade do gasto 

público.

• Como ele pretendia atuar?
• Coordenando o monitoramento e avaliação de um grupo selecionado de 

políticas públicas
• Atuação por meio de comissões temáticas
• Órgãos responsáveis pelas políticas seriam convidados a participar das 

atividades de monitoramento e avaliação.



Com seriam tratados os resultados  das avaliações?

• Recomendações aos órgãos responsáveis pelas políticas, programas e 
ações selecionados para ajustes e aprimoramentos;
• Informações e proposições produzidas no âmbito do CMAP deveriam 

ser consideradas para fins de elaboração e execução do orçamento.



O que aconteceu nas duas primeiras fases?
• 1ª. Fase (abril a junho de 2016):
• Coordenação operacional do arranjo: SE do MPOG (Francisco Gaetani)
• Participação de nível estratégico
• Foco principal: aprimoramento de políticas
• Mecanismo de coordenação principal: Hierarquia
• Apenas duas reuniões – a de instalação e a de apresentação da proposta de 

trabalho
• Instrumentos de políticas que seriam utilizados (percepção do pesquisador, 

segundo literatura  de Margetts & Hood, 2016): 
• Nodalidade - propriedade de estar no centro da rede de informações 
• Tesouro - posse do dinheiro ou de recursos ou de bens móveis que podem ser trocados.



O que aconteceu nas duas primeiras fases?
• 2ª. Fase (julho de 2016 a dezembro de 2017):
• Coordenação operacional do arranjo: SE adjunto do MPOG (Rodrigo Cota)
• Não houve mudança no normativo, mas houve alteração no arranjo.
• Direcionalidade alterada: foco principal – corte de gastos
• Participação de nível técnico (diretores e coordenadores)
• Mecanismo de coordenação principal: Rede
• Ministérios mais estruturados contestavam dados das avalições do Comitê
• Instrumentos de políticas que foram utilizados (segundo literatura  de 

Vedung, 1998): sermões (informations) e cenoura (economic means)



Organização da segunda fase - agendas
• Curto Prazo – revisões de políticas para atender a pauta fiscal e seus 

resultados:
• Auxílio Doença – instituição do Programa de Revisão de Benefícios por 

Incapacidade (PRBI)
• Benefício de Prestação Continuada (BPC)  e Bolsa Família – adotaram algumas 

recomendações (cruzamento de dados) – permitiu ativo político de zerar a fila
• Seguro Defeso – publicação do Decreto nº 8.967/2017, que trata de alterações 

nos critérios para inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira
• Compra de Medicamentos – solução deveria ter participação da AGU, com 

manifestação sobre projeto de lei, mas iminência de julgamento pelo STF 
acerca da obrigatoriedade do SUS em comprar medicamentos sustou o projeto.



Organização da segunda fase - agendas
• Médio Prazo – aprimoramento de políticas
• Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), medida provisória nº 785, de 2017, 

convertida na Lei nº 13.530, de dezembro de 2017
• Programa de Incentivo à Cultura, conhecido como Lei Rouanet – contexto 

Operação Boca Livre – Mudança no fluxo de operações na IN MinC nº 
05/2017

• Programas que não obtiveram resultados relatados: 
• Piso Salarial, Abono, Pronatec, Intermediação de Mão de Obra (Rede SINE), 

Lei da Inovação (Lei do Bem), Farmácia Popular, Subvenção/seguro rural, 
Minha Casa Minha Vida e Componente Especializado de Assistência 
Farmacêutica

 



Considerações pós 2ª. fase
• Programas cuja alteração atendia à pauta fiscal – maior efetividade do 

arranjo;
• Políticas cujos ministérios tinham estrutura de avaliação mais robusta – 

menor aceitação das recomendações;
• Políticas cujos stakeholders tinham interesse no apoio do CdG para 

resolução de problemas – maior efetividade na interlocução (caso do INSS)
• Políticas cuja mudança no desenho ou implementação exigiam um esforço 

de coordenação mais estratégico (junto a outros poderes, órgãos ou 
sociedade) – pouca efetividade do CMAP.



Conflito interburocrático e o novo CMAP
• Equipes vinculadas ao MF defendiam maior institucionalização do arranjo.
• Controvérsias internas geraram mudança do lócus de coordenação do MPOG 

para a Casa Civil.
• CMAP – 3ª. Fase – restrito a questões operacionais (interoperabilidade dos 

dados, etc).
• Comitê Interministerial de Governança – CIG – 2017 (MPOG, MF, CC e CGU)
• Elaboração dos Guias de avaliação de políticas (Ex-Ante e Ex-Post) – 2018
• Comitê de Monitoramento e Avaliação dos Subsídios da União (CMAS), instituído 

por Decreto em 2018.
• Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (novo CMAP), - 

2019, de cuja estrutura fazem parte o CMAS e o CMAG (2020).



Desafios do CdG
• 23 pastas ministeriais, sendo 17 ministérios, duas secretarias e 

quatro órgãos equivalentes a ministérios;
• Estrutura da Administração Indireta com diferentes capacidades 

institucionais;
• Definição sobre o que é ou não estratégico para o governo;
• Esforço de coordenação é caro;
• Políticas públicas descentralizadas, sendo exercidas por entes 

subnacionais
• ...........



Possíveis caminhos para aumentar a efetividade do CdG
• Identificação das políticas prioritárias;
• Atualidade – necessidade de estar atento às novas circunstâncias 

econômicas e sociais. Conexão com novas prioridades governamentais;
• Identificação das distintas capacidades institucionais nos ministérios 

setoriais; 
• Testar novos métodos de coordenação, estabelecer prioridades estratégicas 

e desenhar planos de cooperação entre departamentos, exercendo um 
papel de liderança na condução da gestão das políticas públicas. “O Centro 
é um veículo-chave para impulsionar políticas públicas prioritárias”. (OCDE, 
2014)
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