
Avaliação de Políticas 

Guias Práticos de análise ex ante e ex post

Brasília, 23 de outubro de 2020



Contexto

Decreto 9.203/2017

Conceito, princípios, diretrizes e mecanismos 
para governança pública;

CIG: Comitê Interministerial de Governança;

Comitês Internos de Governança em cada órgão;

Papel da auditoria interna governamental; e

Programa de Integridade em cada órgão.

(...)

Aprovar manuais e guias

Aprovar recomendações

(...)

http://www.casacivil.gov.br/orgaos-vinculados/comite-interministerial-de-governanca

http://www.casacivil.gov.br/orgaos-vinculados/comite-interministerial-de-governanca


Os guias aprovados no CIG



Avaliar as propostas de criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de políticas públicas e de 
concessão de incentivos fiscais e aferir, sempre 
que possível, seus custos e benefícios.

Guia elaborado pela SAG/Casa Civil, com colaboração IPEA, MF, MPDG e CGU
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/guia-analise-ex-ante.pdf

Guia Prático de Análise Ex Ante

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/guia-analise-ex-ante.pdf


Objetivo é orientar 
ministérios para 
políticas terem mais 
chances de produzir 
resultados tangíveis

Melhorar formulação de políticas 
para garantir resultados efetivos

Criar padrão de formulação e 
debate de políticas

Decidir e priorizar de forma mais 
objetiva e transparente

Garantir maior custo-efetividade

Fonte: Adaptado a partir de slides de divulgação 
(SAG/Casa Civil). Março/18.



FIGURA 1  
Racionalidade no ciclo de política pública 

 

Elaboração: Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG)/Casa Civil. 



FIGURA 1 
Etapas para a caracterização da política pública 

 

Elaboração: Ipea. 



 

FIGURA 2
Processo de avaliação de eficácia, eficiência e efetividade 
orientado pelo modelo lógico



FIGURA 1 

  
 Elaboração: CGU. 



Fonte: Adaptado a partir de slides de apresentação 
ao CIG (SAG/Casa Civil). Agosto/18.

A avaliação ex post é um instrumento relevante 
para a tomada de decisões ao longo da 
execução da política – dizendo ao gestor o que 
aprimorar e, em alguns casos, como fazê-lo –, 
bem como para a melhor alocação de recursos 
entre as diferentes políticas públicas setoriais.

Guia Prático de Análise Ex Post



 

A avaliação executiva como porta de entrada para outras avaliações 

*Extraído do Guia Prático de Análise Ex Post



 

Processo coordenado de avaliação de políticas públicas

*Extraído do Guia Prático de Análise Ex Post



Obrigado pela atenção!

João Gabriel Miranda Alves Pereira
Assessor/SFC/CGU

2020 7120; joao.g.pereira@cgu.gov.br

Fonte: Mascaro, L. Google. 
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