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INTRODUÇÃO

O que revelam os relatórios de avaliação

A responsabilização sobre os gastos públicos de um país 
relativos à execução de programas de governo responsáveis pelo 
atendimento das necessidades da população, programas esses 
que abrangem as esferas da educação, saúde, emprego, social, 
transporte, segurança, possui natureza definidamente avaliativa. 
Na literatura pertinente à área da avaliação, a responsabilização 
(accountability) compreende prestar contas em diferentes esferas do 
governo – a política, a administrativa, a civil, entre outras (SPINOZA, 
2012). Abarca aspectos éticos, portanto, de controle, de responsa-
bilidade, de transparência.

Autores como Yarbrough et. al. (2011) incluem essa dimensão 
da avaliação como um conjunto ou categoria, de indicadores ou 
padrões a serem atingidos por programas destinados a minimizar 
demandas incidentes nas esferas mencionadas.

Buscar atingir esses padrões de qualidade por determinados 
programas destinados à implementação de políticas públicas de 
governo, por sua vez, demanda planejar e executar projetos de 
avaliação que possam recair sobre as etapas de desenvolvimento, 
as atividades dos programas, e expor o quanto trouxeram respostas 
positivas, ou não, para cada programa. Ou seja, a avaliação revela 
se o programa atingiu seus objetivos ou finalidades e quão compe-
tente foi a esse respeito. Esse é o campo avaliação da prestação de 
contas, conhecido como responsabilização. 

Entretanto, resta uma questão fundamental: Como e quanto 
esse projeto de avaliação foi adequado e efetivo? Seus avaliadores 

DOI: 10.31560/pimentacultural/2020.867.8-10
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conduziram a avaliação de forma a oferecer resultados úteis aos 
executores do programa? Os procedimentos avaliativos se carac-
terizaram com propriedade ao que a avaliação propôs? Os instru-
mentos utilizados pela avaliação, assim como os procedimentos de 
coleta, interpretação e análise de dados foram precisos a ponto de 
gerarem respostas válidas e fidedignas?

Essas respostas são trazidas pela meta-avaliação. Do grego 
metá, que quer dizer ir além, transpor o que já foi feito, trazer assim 
um olhar amplo e, ao mesmo tempo, específico sobre o desenvol-
vimento e os resultados da avaliação do programa via seu relatório 
final, analisar criticamente o que foi encontrado como resposta, ter 
a preocupação valorativa de especialistas de modo a poder afirmar, 
a partir do confronto com padrões adotados pela literatura interna-
cional sobre sua consistência e congruência.

A presente publicação, produzida por docentes e discentes 
do Mestrado Profissional em Avaliação da Faculdade Cesgranrio, 
nas atividades didático-metodológicas da própria disciplina Meta-
Avaliação, que discute a multidisciplinaridade tão necessária à área 
da avaliação, reúne diversos programas de governo destinados à 
execução de políticas públicas de áreas distintas e os submete à 
avaliação da avaliação.

O uso de variados referenciais avaliativos para a meta-ava-
liação já consagrados encontra-se presente, de modo a oferecer, 
aos leitores e estudiosos, opções apropriadas para essa atividade 
de ir adiante, de transpor o que foi avaliado e garantir-lhe a validade. 
Esta é a missão da meta-avaliação.

Boa leitura, bom proveito!
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APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que apresentamos este novo livro 
produzido pelo Mestrado Profissional em Avaliação da Faculdade 
Cesgranrio. A sua divulgação certamente contribuirá, por meio do 
desenvolvimento de novas referências temáticas, para o aprimora-
mento dos estudos avaliativos multidisciplinares.

A obra é composta por uma coletânea de onze estudos meta-
-avaliativos, fruto de parcerias entre docentes e discentes do nosso 
Programa de Pós-Graduação. Para sua elaboração foram utilizadas 
diferentes metodologias, sustentadas em pensamentos formulados 
por autores clássicos desse campo de estudo científico. Nesse 
aspecto, é prudente lembrar que a meta-avaliação, quando condu-
zida por um conjunto de procedimentos, padrões e critérios para o 
julgamento de uma avaliação original, visa a certificar a qualidade 
desta última e conferir-lhe maior credibilidade.

O livro procura mostrar que o conhecimento e sua produção 
devem ser sempre articulados com o pensamento democrático, pois 
os estudos das políticas públicas e a avaliação do mérito e do valor 
de seus programas representam, como afirmou Michael Scriven, uma 
obrigação tanto científica quanto ética.

Esperamos que essa rica coletânea de trabalhos desperte 
a curiosidade das pessoas interessadas nos estudos meta-avalia-
tivos, que seja útil aos seus leitores e contribua para o aperfeiçoa-
mento das avaliações contempladas nos estudos.

Carlos Alberto Serpa de Oliveira
Presidente da Fundação Cesgranrio

Diretor Geral da Faculdade Cesgranrio

10.31560/pimentacultural/2020.867.11-11
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Meta-avaliação: uma visão geral  

Nos tempos atuais a avaliação se tornou um aspecto primor-
dial no sentido de se aferir o nível de qualidade de ações praticadas 
por indivíduos e organizações públicas ou privadas. Os resultados 
alcançados a partir da implementação de projetos, programas e 
serviços desenvolvidos nos campos empresarial, social, da saúde, 
educação, entre outros, podem ser aperfeiçoados por meio da reali-
zação de um processo avaliativo. A todo momento a avaliação está 
presente, tendo como intencionalidade a emissão de um julgamento 
sobre determinada realidade, trazendo subsídios para tomada de 
decisões inteligentes. 

Destaca-se, nesse ponto, que na realização de processos 
avaliativo alguns aspectos devem ser observados como, por 
exemplo: (a) termos éticos, direcionando-a para onde ela é mais 
necessária; (b) termos pragmáticos, uma vez que produtos e 
serviços de qualidade deficitária podem custar vidas e saúde; (c) 
termos intelectuais que aprimoram estruturas mentais; e (d) termos 
pessoais, que permitem a elevação da autoestima na contínua 
reavaliação dos processos e resultados.

Considerando-se a avaliação como um processo que favo-
rece a tomada de decisão, Gimenes (2007, p. 227) afirma que “os 
diferentes processos avaliativos não se encerram nas conclusões de 
seus relatórios ou nas ações realizadas a partir de seus resultados”. 
Assim, depreende-se que uma avaliação também deve ser aferida 
em relação à sua qualidade, ou seja, deve ser avaliada, pois, como 
afirmam Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), existem avaliações 
bem-feitas e avaliações malfeitas. Sendo que, neste último caso, 
existe a possibilidade de o processo avaliativo posto em prática 
causar mais malefícios que benefícios aos seus interessados. 
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Conforme afirmou Scriven (1991) o ato de se avaliar uma 
avaliação é denominado meta-avaliação. Segundo a definição de 
avaliação de Stufflebeam (2001 apud ELLIOT, 2011, p. 943) em 
congruência com as dimensões abordadas pelo Joint Committee 
on Standards for Educational Evaluation (2019), meta-avaliação é 
conceituada como:

O processo de delinear, obter e aplicar informação descritiva e de 
julgamento — sobre a utilidade, a viabilidade, adequação e precisão 
de uma avaliação e sua natureza sistemática, competente conduta, 
integridade/ honestidade, respeitabilidade e responsabilidade social 
— para orientar a avaliação e divulgar publicamente seus pontos 
fortes e fracos.

A meta-avaliação coopera para a melhoria e o aperfeiçoa-
mento das políticas e ações institucionais por meio de um acom-
panhamento e também revisão permanente e sistemática do objeto 
que está sendo avaliado. Sendo assim, uma meta-avaliação tem 
como objetivo assegurar o mérito e o valor do processo avaliativo. 

O Joint Committee, comitê inicialmente responsável pela 
criação das diretrizes destinadas à avaliação educacional nos 
Estados Unidos da América e Canadá, foi fundado em 1975. 
Além de estabelecer padrões de avaliação, também é respon-
sável pelas suas revisões e atualizações; capacitação de formu-
ladores de políticas, avaliadores e educadores; e atua como uma 
câmara de compensação na literatura de padrões de avaliação 
(JOINT COMMITTEE ON STANDARDS FOR EDUCATIONAL 
EVALUATION, 2019).  

Com este Comitê foram originados 30 padrões agrupados, 
inicialmente, em quatro categorias a saber: utilidade, viabilidade, 
adequação e precisão deu-se o nome de Standards ou Padrões de 
Avaliação, incluindo-se posteriormente, a categoria responsabili-
zação em sua última revisão, apresentada pelo Joint Committee, em 
2011 (YARBROUGH et al, 2011).
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Elliot (2011), sustentada em pensamentos formulados por 
Berends e Roberts (2003), apontou duas razões para a realização 
de uma meta-avaliação: a) possibilitar a verificação da aplicação 
de um código de comportamento adequado no decorrer de todo o 
estudo, ou seja, a ética adotada pelos avaliadores, se ela existe e 
como foi praticada; e b) a oferta de meios de incorporação de novos 
conhecimentos advindos não somente dos meta-avaliadores, como 
também dos avaliadores, à medida que tomam ciência da análise 
realizada. Logo, define-se meta-avaliação como uma prática de 
reflexão sobre todos os procedimentos utilizados na avaliação.

Objetivo do estudo

Por meio de projetos sociais, a administração pública vem 
assumindo a responsabilidade de criar e implementar políticas 
públicas. Esses projetos necessitam ser avaliados, dada a forte 
relevância de suas atividades no atual cenário socioeconômico 
do país. Os projetos sociais são implementados em diferentes 
áreas da ação social dos governos, como nas áreas da educação, 
agricultura, habitação, meio ambiente, lazer entre outras. Eles 
possuem funções essenciais, atuando no auxílio às populações de 
diferentes regiões, faixa etária e situação econômica. Todos esses 
fatores reafirmam a importância de avaliá-los, no sentido de que 
os mesmos alcancem de fato e com a devida qualidade os obje-
tivos pelos quais foram implementados. 

Sobre esse aspecto, a relevância da avaliação de projetos 
sociais, Tavares (2009, p. 3) afirma: 

As avaliações de projetos [sociais] tornam-se fundamentais para 
a sua continuidade no sentido de evidenciar a justificativa dos 
esforços empenhados e a relevância da sua atuação para a comu-
nidade. [...] A importância deste tipo de avaliação é o de prestar 
contas para a comunidade, sobre a qualidade do trabalho que vem 
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sendo desenvolvido por estes projetos. Verificar se as instituições 
aplicam bem os recursos que recebem e se procuram melhorar a 
atuação no sentido de atingir seus propósitos sociais.

A citada autora aborda senão um dos pontos de maior signi-
ficância na avaliação de projetos sociais: a prestação de contas. 
Observa-se que a receita dos projetos sociais terá variação conforme 
a extensão de seus domínios. Um projeto social localizado em uma 
cidade ribeirinha terá um fluxo de caixa completamente diferente de 
um projeto social financiado por um renomado banco estrangeiro. 
Ainda assim, a prestação de contas deverá ser realizada, tenha o 
projeto social um pequeno ou grande investidor. 

Logo, a relevância de se avaliar projetos sociais deve-se por 
dois motivos: o primeiro, devido ao fato de que a avaliação auxilia 
esses projetos no julgamento do seu mérito, proporcionando assim 
o surgimento de gestões consolidadas e responsivas que agregam 
valor à sua existência; e o segundo, devido ao fato de justificar os 
“esforços empenhados e a relevância da sua atuação para a comu-
nidade” (TAVARES, 2009, p. 3).   

Assim sendo, o objetivo deste estudo é apresentar o desen-
volvimento de uma meta-avaliação somativa, realizada em um rela-
tório final de uma avaliação já encerrada, produzido pela Fundação 
Itaú Social (FUNDAÇÃO EPROCAD, 2016), o Relatório de Avaliação 
Econômica do Projeto Futebol - uma nova visão de jogo, reali-
zado utilizando a metodologia de avaliação econômica da citada 
Fundação. Assim sendo, esse estudo procurou, por meio de uma 
meta-avaliação, verificar se os objetivos traçados pela avaliação do 
projeto social, objeto daquele estudo, foram atingidos, assim como, 
identificar os pontos fortes e fracos do processo avaliativo.
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O objeto do estudo

As avaliações são instrumentos essenciais para qualificar 
o investimento social realizado pelas organizações públicas e 
privadas, servindo também como meio de verificação da efetividade 
das iniciativas e seu impacto social. Esses instrumentos orientam 
as escolhas da Fundação Itaú Social em relação ao investimento 
social e proporcionam respostas objetivas e mensuráveis a respeito 
dos recursos investidos frente aos resultados alcançados. Devido 
à tamanha importância dada ao tema da avaliação de projetos 
sociais, a Fundação Itaú Social (2015):

Realiza o Programa de Avaliação Econômica de Projetos Sociais 
que tem como objetivo difundir a cultura e a prática deste tipo de 
avaliação por meio de cursos, seminários, oficinas e eventos direcio-
nados a gestores de projetos sociais de organizações da sociedade 
civil e órgãos públicos.

Assim, o objeto deste estudo é o Relatório de Avaliação 
Econômica de um projeto social intitulado Projeto Futebol - Uma 
Nova Visão de Jogo, avaliado pela Fundação Itaú Social em 2016. 
Desenvolvido pela Fundação Esportiva Educacional Pró-Criança 
e Adolescente (EPROCAD). O Projeto Futebol iniciou suas ativi-
dades no ano de 2008, no município de Santana do Parnaíba, no 
estado de São Paulo.

A iniciativa de se empregar o esporte como complemento 
de formação de crianças nesse município teve início em 1986, 
utilizando-se uma outra nomenclatura conhecida como Esportes 
Pró-Parnaíba (EPROPAR). A versão atual do projeto tem como 
público-alvo crianças e adolescentes de seis a 17 anos, estudantes 
da rede escolar do município, e conta com cerca de 350 vagas. 
O projeto valoriza a permanência de seus integrantes, de forma 
que os veteranos têm prioridade no processo de inscrição. Dentre 
seus principais objetivos, está o de melhorar a autoestima de seus 



18

META AVALIAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO

S U M Á R I O

participantes, a partir de valores como respeito, cooperação, soli-
dariedade, honestidade, justiça, responsabilidade e prudência 
(FUNDAÇÃO EPROCAD, 2016).

Tais atributos, por serem de difícil mensuração, levaram 
o projeto a buscar compatibilizá-los com medidas validadas na 
literatura especializada: (a) medida de sociabilidade a partir do 
questionário de capacidades e dificuldades (SDQ); (b) medida de 
impulsividade por meio da escala de impulsividade de domínio 
específico de Angela Duckworth; (c) medida de Grit usando-se 
de Angela Duckworth; (d) medida de Lócus de Controle a partir 
da escala de Rotter; (e) medida de autoestima com o uso da 
escala Rosenberg de autoestima; e (f) medida de honestidade 
por meio da escala HEXACO-PI-R de honestidade (FUNDAÇÃO 
EPROCAD, 2016).  

Como apresentado pela streetfootballworld, mentora da 
metodologia baseada em Fútbol Callejero, ou futebol de rua, apli-
cada pela EPROCAD, “o futebol é usado para transformar crianças 
com baixa autoestima e auto percepção negativa em cidadãos e 
cidadãs proativos e comprometidos a mudar a realidade que vivem” 
(FUNDAÇÃO EPROCAD, 2016).

De acordo com Stottili (2013 apud LEAL, 2015, p. 123):

A metodologia do Fútbol Callejero (ou de Rua) mostra que o futebol 
pode ter outra cara, a cara do diálogo, da mediação de conflitos e 
da garantia dos direitos humanos. [...] a iniciativa é democrática, 
solidária, respeita as diversidades, as diferenças e mobiliza a todos. 
É uma oportunidade para discutir os padrões dos grandes eventos, 
como em relação às mulheres e negros, por exemplo. 

A metodologia adotada na avaliação realizou-se por meio de 
uma comparação entre participantes de anos anteriores e indiví-
duos que nunca participaram do programa. Foram utilizadas três 
ferramentas metodológicas para estimar o efeito do EPROCAD: 
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Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) com controles, MQO sem 
controles e Pareamento por Escore de Propensão (P-SCORE).

A questão avaliativa do relatório, proposta pela Fundação Itaú 
Social (FUNDAÇÃO EPROCAD, 2016) que se buscou responder 
com a metodologia foi:

Qual o efeito de participar do projeto da EPROCAD sobre indica-
dores de autoestima, impulsividade e honestidade dos participantes?

A escolha dos participantes foi feita a partir da divulgação nas 
escolas da região municipal de Santana de Parnaíba, onde os inte-
ressados se inscreveram e concorreram às vagas. Para a seleção 
dos participantes, além do número de vagas, existiram outros 
elementos que priorizavam a vulnerabilidade socioeconômica da 
família, o fato do aluno ser veterano, ter carta-convite (indicação de 
participantes de anos anteriores) e o encaminhamento do Conselho 
Tutelar, Assistência Social e Secretaria da Educação.

Para responder à questão avaliativa foi desenvolvido, em 
conjunto com o grupo gestor da EPROCAD, um questionário como 
instrumento de coleta de dados. Nele foram colocadas questões 
associadas aos indicadores de interesse descritos anteriormente e 
questões que mapeiam informações, como convivência dos indiví-
duos com seus familiares, cotidiano da vida escolar, condições de 
moradia e características socioeconômicas dos indivíduos.

Os respondentes foram divididos em dois grupos: (a) grupo 
de tratamento, que são os participantes do projeto em 2014 e anos 
anteriores (veteranos) que continuaram a participar em 2015 e 
(b) grupo de controle, que são os participantes apenas em 2015 
(novatos) e não participantes (colegas de turma dos participantes).

Devido às particularidades das medidas utilizadas e a dificul-
dade de se criar questões que acessassem os indicadores propostos 
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de pessoas entre 6 a 17 anos, o questionário foi construído e apli-
cado para indivíduos que tinham entre 10 e 15 anos, totalizando a 
quantidade de 624 respondentes (FUNDAÇÃO EPROCAD, 2016).

O Relatório de Avaliação da Fundação Itaú Social 
(FUNDAÇÃO EPROCAD, 2016) aponta que o programa EPROCAD 
gera um aumento de 0,112 (3%) pontos no nível de autoestima de 
seus participantes, resultado esperado e condizente com o projeto. 
Observou-se também que o programa seleciona indivíduos com 
maiores níveis de honestidade, sendo estes níveis aumentados aos 
indivíduos que participam há mais tempo. Além disso, para indiví-
duos com idades entre 14 e 15 anos, o programa mostrou diminuir 
seus níveis de impulsividade em 0,245 (13%).

A partir de estimativas obtidas pela literatura acadêmica, os 
avaliadores detectaram que um aumento médio de 10% no nível 
de autoestima leva a um aumento de 4,8% no salário dos indiví-
duos. Transportando esse resultado para o efeito do projeto, foi 
detectado que o projeto EPROCAD aumenta em 1,5% o salário de 
seus participantes.

Considerando que o investimento contábil do programa em 
2014, por aluno, foi de R$ 3.266,93, tendo em vista custos com 
trabalho voluntário (presidente, psicólogos, conselho), aluguel da 
unidade centro, doações, vale-transporte e alimentação. Já as esti-
mativas de retorno econômico mostram que, no pior dos cenários, 
a taxa interna de retorno do projeto é de 6,8% a.a. e o valor presente 
líquido por participante é de R$ 14.076,56. No melhor dos cenários, 
a taxa interna de retorno obtida foi de 11,1% a.a. e o valor presente 
líquido por participante, de R$ 31.420,06. Para cada R$ 1,00 gasto 
no projeto, o programa gera em termos de salários no ciclo de vida 
de seus participantes, de R$ 5,31 a R$ 10,62.

Finalmente, com os resultados obtidos por meio do Relatório 
de Avaliação, concluiu-se que o projeto da EPROCAD é uma 
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possibilidade favorável para melhorar a autoestima de crianças do 
município de Santana de Parnaíba e que o investimento social é 
considerado válido, com base no cálculo do retorno econômico.  

Metodologia da meta-avaliação

A metodologia eleita para nortear este estudo foi pautada nos 
padrões do Joint Committee on Standards for Evaluation. Segundo 
Yarbrough et al. (2011), os padrões de avaliação do Joint Committee 
compõem cinco categorias: utilidade, exequibilidade, adequação, 
precisão e responsabilização. No entanto, devido à necessidade de 
se delimitar o estudo, somente as categorias Utilidade e Precisão 
foram escolhidas para serem contempladas na meta-avaliação do 
Relatório de Avaliação Econômica do Projeto Futebol - uma nova 
visão de jogo. Foram escolhidos, assim, os dois padrões que melhor 
se adequam, considerando os propósitos do processo avaliado por 
meio da metodologia da Fundação Itaú Social.

A primeira delas, a Categoria Utilidade é composta por oito 
padrões, abarcando o conceito da:

Preocupação com as necessidades de informação dos usuários, 
interessados na avaliação. [...] a avaliação deve ser conduzida por 
um avaliador ou equipe competente e isto deve servir como garantia 
de sua credibilidade; dar atenção a todos os interessados (stake-
holders) na avaliação em foco; negociar os propósitos da avaliação 
e selecionar informação relevante de modo a atender às necessi-
dades desses interessados; indicar os valores que embasam os 
propósitos, processos e a interpretação dos resultados; apresentar 
comunicações e relatórios que descrevam claramente o que foi 
realizado e que sejam entregues nos prazos estabelecidos; consi-
derar as possíveis consequências e influência que os resultados da 
avaliação podem vir a ter. (ELLIOT, 2011, p. 951).

O instrumento aplicado para a coleta e análise das cate-
gorias e seus respectivos padrões foram as listas de verificação 
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composta por cada categoria e seus respectivos padrões. Existem 
várias definições para o que seja uma lista de verificação e deve-se 
ter em mente que ela pode ser empregada com inúmeras possi-
bilidades, sempre em conformidade com o objetivo que se deseja 
atingir (LEITE, 2012).

Para que os padrões de Utilidade e Precisão da avaliação 
fossem atendidos no processo avaliativo, foram utilizadas as 
Listas de verificação de atendimento dos padrões expressas nos 
Quadros 1 e 2:

Quadro 1 – Lista de verificação de atendimento aos padrões de utilidade

Padrões Condição de atendimento

U1 - Credibilidade do avaliador
As avaliações devem ser conduzidas por 
pessoal qualificado que estabeleça e mantenha 
credibilidade no contexto da avaliação.

U2 - Atenção aos interessados
As avaliações devem dedicar atenção a todos 
os indivíduos e grupos envolvidos no programa 
e por elas afetados.

U3 - Propósitos negociados
Os propósitos da avaliação devem ser 
identificados e continuamente negociados com 
base nas necessidades dos stakeholders.

U4 - Explicitação de valores
As avaliações devem esclarecer e especificar os 
valores culturais e individuais que fundamentam 
objetivos, processos e julgamentos.

U5 - Informação relevante
A informação obtida por meio da avaliação 
deve servir às necessidades identificadas e 
emergentes dos stakeholders.

U6 - Produtos e processos 
significativos

As avaliações devem construir atividades, 
descrições e julgamentos, de modo que 
os participantes se sintam estimulados 
a redescobrir, reinterpretar ou rever seus 
entendimentos e comportamentos.

U7 - Comunicação e relatórios 
apropriados e no prazo

As avaliações devem atender às 
constantes necessidades de informação de 
seus vários públicos.
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U8 - Preocupação com 
consequências e influências

As avaliações devem promover o uso 
responsável e adequado de seus resultados, 
além de prevenir consequências negativas 
indesejáveis e má utilização.

Fonte: Os autores (2019) adaptado de YARBROUGH et al. (2011).

Em contrapartida, os oito padrões da Categoria Precisão do 
Joint Committee (2011b) (Quadro 2) estão relacionados “à clareza 
da descrição do objeto avaliado, bem como o contexto, apresen-
tando o planejamento da avaliação desde os procedimentos até 
suas conclusões. Asseguram assim, confiabilidade, validade e fide-
dignidade das informações” (SANTOS, 2017, p. 92-93).

Quadro 2 - Lista de verificação de atendimento aos padrões de precisão

Padrões Condição de atendimento

P1 - Conclusões e decisões 
justificadas

As conclusões e decisões da avaliação 
devem ser explicitamente justificadas 
nas culturas e nos contextos onde têm 
consequências.

P2 - Informação válida
A informação da avaliação deve servir 
aos propósitos pretendidos e sustentar 
interpretações válidas.

P3 - Informação fidedigna

Os procedimentos da avaliação devem 
gerar informações suficientemente 
confiáveis e consistentes, de modo que 
sirvam aos usos pretendidos.

P4 - Explicitação das descrições 
do programa e do contexto

As avaliações devem documentar 
os programas e seus contextos com 
apropriado detalhe e escopo para os 
propósitos estabelecidos.

P5 - Gerenciamento da 
informação

A avaliação deve empregar métodos 
sistemáticos de coleta, revisão, verificação e 
armazenamento das informações.

P6 - Análises e delineamentos 
(designs) sólidos

A avaliação deve empregar delineamentos 
tecnicamente adequados e análises 
apropriadas aos propósitos estabelecidos.
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P7 - Explicitação do raciocínio da 
avaliação

A fundamentação da avaliação, desde 
informações e análises até resultados, 
interpretações, conclusões e julgamentos, 
deve ser clara e completamente 
documentada.

P8 - Comunicação e relatório
As comunicações da avaliação devem ter 
escopo adequado, evitando concepções 
errôneas, vieses, distorções e erros.

Fonte: Os autores (2019) adaptado de YARBROUGH et al. (2011).

Para cada categoria, foi elaborado um quadro para a análise 
do atendimento, ou não, do relatório avaliado à luz de cada padrão. 
Para cada padrão, foram definidas quatro opções de resposta: 
Atende (A), Atende Parcialmente (AP), Não Atende (N) e Não se 
Aplica (NA). Todo juízo de valor emitido pela meta-avaliação possui 
caráter qualitativo, ou seja, subjetivo, tendo sido formulado em 
função da forma de se ver a realidade pelos autores do estudo. 
Os resultados de julgamento de cada padrão são apresentados 
por meio de evidências extraídas do próprio relatório de avaliação, 
seguidas de análises construídas pelos meta-avaliadores, autores 
deste estudo. 

Na busca do estabelecimento de critérios que contem-
plassem o objetivo apresentado por este estudo, optou-se pela 
utilização dos parâmetros constantes da lista de verificação funda-
mentada nos estudos do Joint Committee, expostos nos Quadros 
1 e 2 (YARBROUGH et al., 2011). Para cada padrão, foi realizado 
um estudo no conteúdo do Relatório, no sentido de se verificar seu 
atendimento ou não. Posteriormente, foram realizadas análises e 
apontados os resultados da aplicação de cada padrão ao rela-
tório de avaliação. 
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Resultados da categoria de utilidade

Os padrões correspondentes às características de utilidade 
levam a ajuizar até que ponto uma avaliação se prestará às neces-
sidades de seus usuários. Em conformidade com essa descrição, 
Elliot (2001, p. 948) afirma que:

Uma avaliação precisa ser útil para aqueles que a encomendaram e 
que nela têm interesse. Assim, a utilidade de uma avaliação é deter-
minada pela necessidade que determinado grupo de interessados 
possui em relação a seus resultados.

Segundo Yarbrough et al (2011), os julgamentos sobre a utili-
dade da avaliação são elaborados baseados na medida em que os 
interessados encontram processos de avaliação valiosos no aten-
dimento de suas necessidades. As descrições, as evidências de 
atendimento aos padrões da categoria Utilidade identificadas no 
Relatório e os pareceres avaliativos são apresentados a seguir:

Atendimento ao padrão credibilidade do avaliador

As avaliações devem ser conduzidas por pessoas tanto 
fidedignas quanto competentes para realizar o estudo e para que 
as descobertas da avaliação tenham o máximo de credibilidade 
e aceitação.

Segundo a Fundação Itaú Social, em texto extraído de seu 
Relatório de avaliação (FUNDAÇÃO EPROCAD, 2016): 

Uma das organizações responsáveis por realizar o investimento 
social do Banco Itaú, certificada pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social (COMAS) nº 1052/2013, tem como atividades 
centrais a formulação, a implantação e a disseminação de meto-
dologias voltadas à melhoria de políticas públicas na área educa-
cional e à avaliação econômica de projetos sociais. A atuação da 
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Fundação abrange todo o território brasileiro, desenvolve-se em 
parceria com governos, setor privado e organizações da sociedade 
civil e é orientada pelo foco em resultados, buscando contribuir de 
maneira efetiva para a transformação social. Os projetos selecio-
nados recebem assessoria técnica de especialistas para realizar a 
avaliação econômica.

Assim sendo, a composição da equipe responsável pela 
avaliação é feita por profissionais qualificados, capacitados e com 
experiência na aplicação da metodologia utilizada. Esses profis-
sionais avaliadores são certificados para aplicarem a metodologia 
de Avaliação Econômica de Projetos Sociais da Fundação Itaú 
Social. Segundo Yarbrough et al. (2011), a marca registrada de 
avaliadores e equipes de avaliação confiáveis é a capacidade de 
atender às necessidades dos interessados e, concomitantemente 
seguir padrões e diretrizes profissionais. Assim, considera-se que o 
Relatório de Avaliação atendeu ao padrão designado.

Atendimento ao padrão atenção aos interessados (stakeholders)

Considerando que as avaliações devem dedicar-se a atender 
as necessidades de todos os indivíduos e grupos identificados em 
um programa e por elas afetados, o Relatório de Avaliação aponta 
que o Programa Futebol:

Tem como público-alvo crianças e adolescentes de 6 a 17 anos 
estudantes da rede escolar do município e conta com cerca de 
350 vagas. O projeto valoriza a permanência de seus integrantes, 
de forma que veteranos têm prioridade no processo de inscrição 
[...] devido a peculiaridade das medidas utilizadas e a dificuldade 
de se criar questões que acessem os indicadores propostos de 
pessoas entre 6 e 17 anos, resolvemos construir e aplicar o questio-
nário para indivíduos que tenham entre 10 e 15 anos. (FUNDAÇÃO 
EPROCAD, 2016, p. 9-10).
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Conforme expressou Elliot (2011, p. 949) “o avaliador não 
deve ter preferências por qualquer grupo de stakeholders, nem apre-
sentar julgamentos tendenciosos”, e de acordo com Yarbrough et al. 
(2011), os interessados são identificados por meio de uma análise 
da abrangência do programa. Uma vez identificados, o desafio é 
trabalhar para que revelem suposições, interesses, valores, compor-
tamentos e dúvidas com relação ao programa. 

Apesar de não ter ocorrido o envolvimento de participantes 
em cargo ou função de liderança, a avaliação se dirigiu a determi-
nados stakeholders, os quais, somente estes, teriam o interesse em 
participar do processo avaliativo. Pode-se verificar que não houve a 
preocupação do avaliador em contemplar todas as partes interes-
sadas no processo avaliativo, apesar de terem sido identificadas 
claramente no Relatório de Avaliação. A partir da evidência mencio-
nada, pode-se verificar que o padrão foi parcialmente atendido.

Atendimento ao padrão propósitos negociados

Considera-se que os propósitos de uma avaliação devem 
ser identificados e negociados permanentemente, priorizando as 
necessidades e interesses dos stakeholders para que possam trazer 
respostas pertinentes ao programa. Ressalta-se que o Relatório 
expressou, de forma clara, seu objetivo por meio de uma avaliação 
econômica do Projeto Futebol - Uma Nova Visão do Jogo, organi-
zado e desenvolvido pela Fundação EPROCAD. O objetivo do rela-
tório foi o de avaliar o impacto de se participar do projeto sobre 
indicadores de habilidades não cognitivas, proposto pelos gestores 
da própria ONG. Esta avaliação de impacto, por sua vez, propôs 
identificar se o projeto teve ou não efeito sobre seus beneficiários, 
tendo como público-alvo pessoas entre seis e 17 anos, participantes 
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de 2014, e anos anteriores com indivíduos que nunca participaram 
ou novatos de 2015 (FUNDAÇÃO EPROCAD, 2016).

Conforme a proposta definida pelos gestores do EPROCAD, 
e de acordo com a afirmação de Yarbrough et al. (2011), “o alcance 
da descrição do programa, a coleta de dados, as estratégias de 
análise, e os métodos de divulgação e relatório serão determinados 
com base em sua contribuição para os propósitos estabelecidos”. 
Logo, ficou claro o atendimento ao padrão.

Atendimento ao padrão explicitação de valores

Nos processos avaliativos, os valores culturais e individuais 
que fundamentam objetivos, processos e julgamentos usados para 
interpretar as descobertas, devem ser esclarecidos e especificados 
de forma minuciosa pelas avaliações para que as bases dos juízos 
de valor sejam cuidadosamente compreendidas. Nesse aspecto, 
cabe se observar a declaração da organização Streetfootballworld 
(FUNDAÇÃO EPROCAD, 2016), ao afirmar que o futebol é usado 
para transformar crianças com baixa autoestima e auto percepção 
negativa em cidadãos proativos e comprometidos a mudar a reali-
dade em que vivem.

Nesse ponto, na gestão do EPROCAD “busca-se desenvolver 
nos participantes atributos como respeito, cooperação, solidarie-
dade, honestidade, justiça, responsabilidade e prudência, como 
elencado na Escala de Valores, documento criado pelos gestores 
do programa” (FUNDAÇÃO EPROCAD, 2016, p. 8).

Logo, os avaliadores contemplaram todas as fontes rele-
vantes de valores para interpretação dos resultados da avaliação, 
considerando as necessidades sociais, as necessidades dos inte-
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ressados, missão institucional e metas do programa. Segundo 
Yarbrough et al. (2011), os valores também determinam a nego-
ciação dos propósitos da avaliação por estarem no centro de todas 
as decisões e julgamentos resultantes de uma avaliação. Portanto, 
houve atendimento do Relatório de Avaliação ao que é recomen-
dado pelo padrão.

Atendimento ao padrão informação relevante

As informações obtidas por meio da avaliação devem ser 
relevantes, adequadas e em conformidade às necessidades identi-
ficadas e emergentes dos interessados. Nesse aspecto, destaca-se 
no Relatório meta-avaliado que para avaliar o efeito de participação 
no programa foram construídas questões associadas aos indica-
dores de medidas de sociabilidade, de impulsividade, a medida de 
Grit (“garra”), de locus de controle e medida de autoestima. Foram, 
também, elaboradas questões que mapeiam informações, como 
convivência dos indivíduos com seus familiares, cotidiano da vida 
escolar, condições de moradia e características socioeconômicas 
dos indivíduos. 

Contribuindo com esta evidência, é esclarecido no texto do 
documento que:

As perguntas associadas às medidas de impulsividade, lócus de 
controle, autoestima e honestidade produziram escalas razoavel-
mente coerentes. A medida de lócus de controle, contudo, teve 
um problema alternativo: nela estamos interessados em diagnos-
ticar como um indivíduo relaciona seus resultados na vida com 
questões internas (esforços nos estudos, por exemplo) e externas 
(sorte, por exemplo). [...] por conta de imprevistos não foi possível 
fazer uma avaliação de impacto de fato. (FUNDAÇÃO EPROCAD, 
2016, p. 10-11).
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Assim, considerando a complexidade mencionada na fase 
de coleta dos dados e tendo em vista que, segundo Yarbrough et al. 
(2011), o avaliador precisa ajudar os stakeholders a entenderem o 
valor dos procedimentos alternativos para coleta e análise da infor-
mação, além das razões pelas quais determinada abordagem é 
recomendada, conclui-se que o padrão foi parcialmente atendido.

Atendimento ao padrão produtos e processos significativos

As atividades, descrições, resultados e julgamentos constru-
ídos a partir de uma avaliação devem estimular os participantes a 
redescobrirem, reinterpretarem ou reverem seus entendimentos e 
comportamentos. Conforme apresentado no Relatório de Avaliação, 
o acordo foi avaliar o impacto de se participar do programa sobre 
indicadores de habilidades não cognitivas, como proposto pelos 
gestores da Fundação EPROCAD. Os resultados obtidos por meio 
de questionários aplicados com a escala Rosenberg de Autoestima, 
possibilitou considerar que o Projeto Futebol - Uma Nova Visão de 
Jogo afeta positivamente a autoestima de seus participantes. 

Foi esclarecido também que, para indivíduos mais velhos 
(14-17 anos), o projeto reduz a impulsividade. Contudo, apesar de as 
crianças que participam do projeto terem maiores níveis de hones-
tidade, não se pôde atribuir esta medida ao programa. O resultado, 
por meio do estudo aplicado e disponibilizado ao público por meio 
da internet, aponta que o programa é mais eficaz que outros projetos 
de Santana de Parnaíba em melhorar a autoestima das crianças e 
consequentemente aumenta o salário de seus participantes em 
1,5%. Conclui-se que o projeto EPROCAD é um investimento social 
com bom retorno econômico (FUNDAÇÃO EPROCAD, 2016).
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Desse modo, de acordo com as evidências apresentadas, 
é possível perceber o planejamento de atividades que contribuem 
para resultados significativos, auxiliando os stakeholders a enten-
derem melhor a complexidade das operações, a analisarem a 
própria contribuição para o programa, além de como intensificá-la. 
Portanto, o Relatório de Avaliação atende ao que preconiza o padrão. 

Atendimento ao padrão comunicação e relatórios 
apropriados e no prazo

Para que os propósitos de uma avaliação sejam atingidos é 
fundamental que os relatórios descrevam de forma clara o programa 
avaliado, inclusive seu contexto, os propósitos, os procedimentos e 
conclusões da avaliação. Com isso, é possibilitada a produção de 
informações essenciais que atendam de modo oportuno e contínuo 
os stakeholders e que sejam facilmente entendidas e utilizadas no 
momento adequado. Então, cabe observar que o estudo no Relatório 
meta-avaliado mostrou a existência de preocupação, no processo 
avaliativo, de se gerar uma documentação que possibilitasse o 
entendimento pelos interessados, não ocorrendo uso excessivo de 
teor técnico ou acadêmico. O Relatório encontra-se disponível para 
download no site da Rede Itaú Social de Avaliação, possibilitando o 
acesso por parte dos gestores do projeto EPROCAD e consequente 
tomada de decisões (FUNDAÇÃO EPROCAD, 2016).

Assim sendo, em conformidade com Yarbrough et al. (2011), 
o avaliador demonstrou responsabilidade em garantir o acesso 
imediato pelos interessados às informações importantes, dispo-
nibilizando-as de tal forma que atendam adequadamente às suas 
necessidades. Nesse sentido, observa-se a conformidade com o 
padrão mencionado.
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Atendimento ao padrão preocupação com influências 
e consequências

As avaliações devem ser planejadas, realizadas e apresen-
tadas de forma a promover o uso responsável e adequado de 
seus resultados, evitando impactos e consequências negativas e 
sua utilização indevida. Nesse aspecto, a avaliação construiu ativi-
dades, descrições e julgamentos, de modo que os participantes 
se sentissem estimulados a redescobrir, reinterpretar ou rever seus 
entendimentos e comportamentos. Não foram identificadas evidên-
cias de que os avaliadores condicionaram, às partes interessadas, 
oportunidade de testar suas suposições e ajustar seus entendi-
mentos correspondente ao objetivo e as consequências dos resul-
tados do processo avaliativo.

Logo, a não conformidade foi percebida por não terem sido 
encontradas no Relatório de Avaliação evidências do atendimento 
do padrão Preocupação com Influências e Consequências.

Resultados da categoria de precisão

As avaliações devem buscar a precisão, ou seja, a clareza na 
transcrição dos resultados, dos pareceres avaliativos e na redação 
do relatório de avaliação. A redução de inconsistências, distorções 
e concepções equivocadas aumentam a precisão das avaliações 
(YARBROUGH et al., 2011). 

Atendimento ao padrão conclusões e decisões justificadas

De acordo com Yarbrough et al. (2011), as avaliações devem 
conter conclusões e decisões precisas sendo estas explicitamente 
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justificadas nas culturas e nos contextos onde têm consequências. 
Nesse aspecto, no relatório meta-avaliado encontra-se exposto que:

Foram utilizadas três metodologias para estimar o efeito do 
programa: Mínimos Quadrados Ordinários, Mínimos Quadrados 
Ordinários com controles e Pareamento por Escore de Propensão. 
As estimativas do efeito do programa mostraram resultados posi-
tivos e estatisticamente significativos sobre o nível de Autoestima 
das crianças. [...] ao analisar os subgrupos dos participantes, 
vimos que indivíduos que participam há mais tempo do programa 
têm ainda maiores níveis de Honestidade. Além disso, para indi-
víduos com idades entre 14 e 15 anos o programa mostrou dimi-
nuir seus níveis de Impulsividade em 0,245 (13%). (FUNDAÇÃO 
EPROCAD, 2016, p. 4).

Considerando que todo o processo avaliativo deve evitar 
qualquer tipo de omissão que interfira no seu mérito e na fidedig-
nidade de suas informações, assim, a explicitação do processo de 
coleta de dados expressa no relatório meta-avaliado deve ser rele-
vante e essencial para a precisão de uma avaliação. De acordo com 
o exposto, considera-se que o padrão foi atendido.  

Atendimento ao padrão informação válida

Considerando a afirmação de Yarbrough et al. (2011) de que 
os procedimentos de coleta de informações devem ser gerados e 
implementados de tal maneira que sirva aos propósitos pretendidos 
e assegurem interpretações válidas dos resultados, e de acordo 
com a afirmativa expressa no relatório: “Devido à particularidade 
das medidas utilizadas e a dificuldade de se criar questões que 
acessem os indicadores propostos de pessoas entre 6 e 17 anos, 
resolvemos construir e aplicar o questionário para indivíduos que 
tenham entre 10 e 15 anos” (FUNDAÇÃO EPROCAD, 2016, p. 10).  
Além de observar que:
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Foram utilizadas cinco medidas: i. Medida de sociabilidade: 
Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ); ii. Medida de 
impulsividade: Escala de Impulsividade de domínio específico de 
Angela Duckworth; iii. Medida de Grit (“garra”): Escala de Angela 
Duckworth; iv. Medida de Lócus de Controle: Escala Rotter; v. Medida 
de Autoestima: Escala Rosenberg de Autoestima; vi. Medida de 
Honestidade: Escala HEXACO-PI-R de honestidade. (FUNDAÇÃO 
EPROCAD, 2016, p. 8).  

Considera-se que o padrão foi atendido parcialmente, pois, 
segundo Yarbrough et al. (2011), a validade, em seus vários aspectos 
importantes integra todos os padrões de precisão. Nesse ponto, 
o relatório contemplou o padrão Propósitos Negociados, o qual a 
validade das interpretações está relacionada com os sistemas de 
pensamento e de sua relação com os propósitos da avaliação, 
constantes no padrão Comunicação e Relatório. 

Atendimento ao padrão informação fidedigna

As avaliações devem se pautar em informações suficiente-
mente confiáveis servindo de base para a validade e qualidade de 
seus resultados. Nesse ponto, o Relatório de Avaliação assinala 
que, devido às peculiaridades das medidas utilizadas e a dificul-
dade de se criar questões que acessem os indicadores propostos 
de pessoas entre 6 a 17 anos, para coleta de dados utilizou-se como 
instrumento o questionário aplicado para indivíduos que tinham 
entre 10 e 15 anos, totalizando a quantidade de 624 respondentes.

Os avaliadores documentaram e relataram as ocorrências 
geradoras de informações obtidas e incluíram os instrumentos de 
coleta de dados utilizados em um apêndice técnico no relatório. 
Mesmo estando em congruência com Yarbrough et al. (2011), 
que recomendam aos avaliadores descreverem os procedimentos 
adotados para fundamentar a consistência, oferecendo estimativas 
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adequadas de fidedignidade, a evidência aponta que o procedi-
mento de coleta de dados não contemplou todos os participantes 
em função da dificuldade da criação de indicadores precisos. 
Assim, considerou-se o atendimento parcial ao padrão. 

Atendimento ao padrão explicitação das descrições do 
programa e do contexto

O contexto de um programa deve ser examinado e documen-
tado de forma suficientemente detalhada, possibilitando aos interes-
sados uma compreensão adequada dos propósitos estabelecidos. 
Nesse aspecto a Fundação Itaú Social (FUNDAÇÃO EPROCAD, 
2016, p. 9) expressa em seu Relatório que: 

O programa Futebol – Uma nova visão do jogo acontece anual-
mente no município de Santana de Parnaíba e existe desde 2008. 
Ele tem como público-alvo crianças e adolescentes de 6 a 17 anos 
estudantes da rede escolar do município e conta com cerca de 350 
vagas. O projeto valoriza a permanência dos participantes, de forma 
que veteranos têm prioridade no processo de inscrição.

O propósito deste padrão está na descrição detalhada do 
programa, a fim de que os avaliadores compreendam o contexto em 
que será realizada a avaliação. Por meio da leitura do relatório de 
avaliação, é possível observar o esclarecimento do que exatamente 
foi acordado para a execução do processo avaliativo. Logo conside-
ra-se que o padrão foi atendido.

Atendimento ao padrão gerenciamento da informação

As informações produzidas nas avaliações devem ser siste-
maticamente coletadas, revisadas, verificadas e armazenadas, 
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visando assegurar sua validade, acessibilidade e confiabilidade. 
Nesse ponto, observa-se que o Relatório de Avaliação, em sua 
metodologia, aponta que, para responder à questão avaliativa, o 
Relatório foi dividido em dois grupos aos respondentes do ques-
tionário: de tratamento, sendo os participantes do projeto em 2014 
e anos anteriores; e de controle, formado por participantes apenas 
do ano de 2015. Um dos recursos metodológicos adotados foi 
o Pareamento por Escore de Propensão (P-score), que buscou 
separar os indivíduos em subgrupos a partir das variáveis obser-
vadas (idade, sexo, escolaridade da mãe).

Conforme Yarbrough et al. (2011 apud SANTOS, 2017) 

Um dos principais objetivos da realização de uma avaliação é o de 
oferecer aos stakeholders as informações de que precisam e, para isso, 
existem diferentes métodos que podem ser aplicados ao processo 
avaliativo, de forma a garantir a precisão dessas informações.

Desse modo, as informações podem ser obtidas por meio 
da comunicação oral, dados numéricos, observação, aplicação de 
instrumento de coleta de dados, entre outros. Portanto, houve aten-
dimento do relatório ao que é recomendado pelo padrão.

Atendimento ao padrão análises e delineamentos sólidos

A avaliação deve adotar delineamentos tecnicamente 
adequados que facilitem uma estrutura de raciocínio capaz de 
resultar em conclusões justificáveis e permitir análises apropriadas 
aos propósitos e questões estabelecidas. Nesse aspecto, segundo 
a Fundação Itaú Social: 

A medida de lócus de controle, contudo, teve um problema alterna-
tivo: nela estamos interessados em diagnosticar como um indivíduo 
relaciona seus resultados na vida com questões internas (esforço 
nos estudos, por exemplo) e externas (sorte, por exemplo). O ideal 
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é obrigar o respondente a escolher qual das duas questões é mais 
relevante. Em nosso caso, não fizemos isso e, portanto, os indiví-
duos acabaram relatando que tudo é importante: fatores externos e 
internos. (FUNDAÇÃO EPROCAD, 2016, p. 11).  

Os avaliadores esboçaram um planejamento exequível do 
ponto de vista de uma avaliação de um projeto social. Conforme 
apresentado no relatório, durante o processo de coleta de dados, 
os avaliadores não hesitaram em modificar os delineamentos 
referente às questões construídas a partir da medida de lócus de 
controle. De acordo com as evidências, percebe-se a conformi-
dade do relatado ao padrão.

Atendimento ao padrão explicitação do raciocínio da avaliação

A fundamentação da avaliação, desde informações e 
análises até resultados, interpretações, conclusões e julgamentos, 
deve ser clara e completamente documentada. Assim, se pode 
considerar que a justificativa do atendimento do padrão está 
presente no relatório de avaliação no trecho que fala sobre a cons-
trução do questionário, no qual “foram colocadas questões que 
mapeiam informações, como convivência dos indivíduos com 
seus familiares, cotidiano da vida escolar, condições de moradia 
e características socioeconômicas dos indivíduos” (FUNDAÇÃO 
EPROCAD, 2016, p. 10). 

Para a construção do instrumento de coleta de dados foi 
considerado um conhecimento apropriado sobre os interessados 
do processo avaliativo, considerando sua cultura e seus valores. Por 
meio desta explicitação, considera-se que o padrão foi atendido.
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Atendimento ao padrão comunicação e relatório

Yarbrough et al. (2011) afirmam que o registro dos procedi-
mentos, para que seja construída uma comunicação precisa nas 
avaliações, deve ter escopo adequado, evitando concepções errô-
neas, vieses e distorções intencionais e não intencionais. Seguindo 
essa visão, a Fundação Itaú Social (FUNDAÇÃO EPROCAD, 2016, 
p. 8) esclarece que: 

Tais atributos são de difícil mensuração. Buscou-se, portanto, 
compatibilizá-los com medidas validadas na literatura especiali-
zada. Foram utilizadas cinco medidas: i. Medida de sociabilidade: 
Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ); ii. Medida de 
impulsividade: Escala de Impulsividade de domínio específico de 
Angela Duckworth; iii. Medida de Grit (“garra”): Escala de Angela 
Duckworth; iv. Medida de Lócus de Controle: Escala Rotter; v. 
Medida de Autoestima: Escala Rosenberg de Autoestima; vi. Medida 
de Honestidade: Escala HEXACO-PI-R de honestidade.

De acordo com as evidências, é possível perceber que, na 
apresentação das medidas utilizadas no relatório de avaliação 
foram redigidos cinco medidas. Entretanto, foram listadas seis. 
Embora esta falha não comprometa o processo avaliativo e os 
resultados, pelo fato de não apresentar uma comunicação precisa, 
conforme orientam os padrões do Joint Committee, considera-se 
que o Relatório de Avaliação Econômica atendeu parcialmente o 
que recomenda o padrão.

Conforme mostrado no Quadro 3, considerando a análise das 
evidências e comentários, percebe-se que dos oito padrões de utili-
dade, cinco foram plenamente atendidos no Relatório avaliado, dois 
foram atendidos de forma parcial e apenas o padrão Preocupação 
com Influências e Consequências não foi atendido mediante a suas 
recomendações. Não há evidências no Relatório deste padrão, que 
está diretamente relacionado à atenção aos interessados e sua 
participação no processo avaliativo.
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Conclui-se neste sentido que, apesar de dois padrões 
não terem alcançado a totalidade em seu atendimento, o estudo 
avaliativo, por meio de seu relatório, atende à categoria Utilidade, 
evidenciando que a metodologia aplicada na avaliação de retorno 
econômico do programa EPROCAD necessita ser revista no aspecto 
relacionado à Preocupação com Influências e Consequências.

Ainda no Quadro 3, considerando a análise das evidências e 
comentários, percebe-se que dos oito padrões de precisão, cinco 
foram atendidos no Relatório avaliado e três padrões foram aten-
didos de forma parcial. Logo, conclui-se que apesar de três padrões 
não terem alcançado a totalidade em seu atendimento, o estudo 
meta-avaliativo atende à categoria Precisão, contribuindo para a 
avaliação de projetos sociais.

Quadro 3 – Nível de atendimento dos padrões de utilidade e precisão

Padrões Atendimento

U1 - Credibilidade do avaliador A

U2 - Atenção aos interessados AP

U3 - Propósitos negociados A

U4 - Explicitação de valores A

U5 - Informação relevante AP

U6 - Produtos e processos significativos A

U7 - Comunicação e relatórios apropriados e no prazo A

U8 - Preocupação com consequências e influências N

P1 - Conclusões e decisões justificadas A

P2 - Informação válida AP

P3 - Informação fidedigna AP

P4 - Explicitação das descrições do programa e do 
contexto

A

P5 - Gerenciamento da informação A
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P6 - Análises e delineamentos (designs) sólidos A

P7 - Explicitação do raciocínio da avaliação A

P8 - Comunicação e relatório AP

Legenda: A - Atende. N - Não Atende. 
AP - Atende Parcialmente. NA - Não se Aplica.

Fonte: Os autores (2019).

Considerações finais

O presente estudo objetivou meta-avaliar o Relatório de 
Avaliação Econômica de um programa social sob o enfoque dos 
padrões de Utilidade e Precisão do Joint Committee on Standards 
for Educational Evaluation, procurando destacar o mérito e rele-
vância da avaliação original, sem a pretensão de desconsiderar a 
importância das demais categorias não abordadas neste estudo.

Justifica-se a escolha dos autores pelos atributos Utilidade e 
Precisão pelo fato de terem uma conexão especialmente forte entre 
si, compartilhando diversos tópicos, tais como a interação entre o 
avaliador e interessados, colaboração entre avaliadores e outros 
stakeholders. Não obstante, os padrões de Utilidade enfocam, em 
primeiro lugar, as qualidades que preparam os stakeholders para 
utilizar os processos, descrições, conclusões, julgamentos e reco-
mendações da melhor maneira que atenda às suas necessidades. 
Os padrões de Precisão enfocam as informações e a qualidade 
dos procedimentos empregados para sua seleção, coleta, análise, 
divulgação e interpretação (YARBROUGH et al., 2011). 

Os padrões de Utilidade apresentados neste estudo contri-
buem para fundamentar uma boa utilização da avaliação. O objetivo 
desses padrões é aumentar as chances de a avaliação ter conse-
quências positivas e influência significativa, toda vez que surgirem 
oportunidades e necessidades no seu curso.
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Os padrões de Precisão abordados nesta meta-avaliação 
orientam como diminuir três fatores capazes de comprometer a 
precisão das avaliações: (a) inconsistências que impedem as infor-
mações serem fidedignas; (b) distorções causadas por negligên-
cias como omissões, desatenções, incompetência, parcialidade 
ou conduta imprópria; e (c) concepções equivocadas que não se 
baseiam em evidências e informações, e podem resultar de ideias 
preexistentes, apelos emocionais ou tentativas de persuasão.

Dificilmente uma avaliação consegue eliminar todas as fontes 
ocasionais ou sistemáticas de imprecisão. Entretanto o objetivo prin-
cipal dos padrões de Precisão é minimizar, na medida do possível, a 
ocorrência e o impacto de tais fatores.

A meta-avaliação não é considerada uma atividade trivial e 
sugere que seja efetuado um processo crítico e com pleno conhe-
cimento para sua realização. Não obstante, uma meta-avaliação 
possibilita aos interessados identificarem os pontos fortes e limita-
ções do estudo avaliativo de programas e serviços, o que caracte-
riza a sua função somativa. 

Como pontos fortes do relatório de avaliação, salienta-se 
a intensificação da importância das atividades esportivas na 
educação como método de integração, o alinhamento dos valores 
éticos e morais na prática desportiva e o incentivo à maior parti-
cipação nas atividades escolares das crianças e adolescentes 
envolvidos no projeto.

Duas limitações foram observadas no processo avaliativo 
apresentado no Relatório: (a) não foram identificadas evidências de 
que os avaliadores condicionaram às partes interessadas a oportu-
nidade de testar suas suposições e de ajustar seus entendimentos 
correspondentes ao objetivo e às consequências dos resultados do 
processo avaliativo; e (b) a falta de evidências correspondente a 
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recomendações direcionadas aos interessados após a obtenção 
dos resultados da avaliação. 

Como recomendação é importante considerar reflexões 
sobre: (a) a importância dos esforços por parte dos avaliadores 
para envolver o maior número de interessados durante a fase 
de planejamento até a conclusão, uma vez que estes são de 
alguma forma afetados, além de serem potenciais usuários dos 
resultados da avaliação e, (b) o empenho dos avaliadores em 
mencionar as devidas recomendações aos interessados após a 
obtenção dos resultados do processo avaliativo. Tais reflexões 
podem elucidar que os objetivos do projeto da EPROCAD não 
sejam atingidos em sua plenitude.

Com base na análise crítica do Relatório, conclui-se que a 
adoção dos padrões estabelecidos pelo Joint Committee é capaz 
de promover uma reflexão sobre boas práticas de avaliação de 
programas e projetos sociais existente no Brasil por intermédio de 
investimento social privado. Assim, verificou-se que a meta-ava-
liação foi positiva, tendo em vista que 10, dos 16 padrões, foram 
considerados como aspectos úteis e aplicáveis para o processo 
avaliativo, confirmando a relevância do relatório. No entanto, foi 
possível identificar algumas limitações que podem ser objeto de 
reflexões mais aprofundadas em avaliações futuras.
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Introdução 

Considerando a forma mais simples de se definir avaliação, 
pode-se considerar como o significado do ato de avaliar alguma 
coisa, seja uma pessoa em sua atividade profissional, um produto 
a ser lançado no mercado. A palavra é um sinônimo de estimativa, 
medição, apreciação ou mesmo julgamento. 

Quando se discorre sobre avaliação de políticas públicas, 
ao se analisar os diferentes sentidos encontrados na literatura para 
a expressão, pode-se observar a existência de uma certa concor-
dância entre os pensamentos formulados sobre determinados 
aspectos em que se baseiam os processos avaliativos. Nesse 
sentido, Serapioni (2016, p. 62) afirma que:

Pelo menos três elementos aproximam a maioria das definições 
apresentadas: a) a avaliação surge no sentido de formular juízos 
sobre o valor ou mérito de uma intervenção que visa modificar a 
realidade social das comunidades; b) é colocada ênfase na sistema-
ticidade e rigorosidade dos procedimentos de recolha de dados que 
suportam o julgamento do mérito e valor das ações; c) confere-se 
destaque à avaliação como ferramenta indispensável para a tomada 
de decisões, já que oferece aos gestores todas as informações 
necessárias para aprimorar o processo de planeamento e de gestão 
dos programas, serviços e políticas.

Nos últimos anos, o Brasil tem fomentado políticas públicas em 
diversos setores dos campos de ação social dos governos, inclu-
sive na área da saúde. Programas foram implementados visando 
a contribuir para uma melhor qualidade de vida da população, o 
que gerou a necessidade da implementação de um processo de 
avaliação, a fim de externar se os resultados esperados têm sido 
auferidos, incitando, assim, a eficácia, eficiência, efetividade e a 
pertinência dessas políticas.  

Dessa forma, a Controladoria-Geral da União (CGU), que 
tem como visão ser reconhecida pelo cidadão como uma indutora 
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de uma Administração Pública íntegra, participativa, transparente, 
eficiente e eficaz, é um dos órgãos públicos que faz o julgamento 
da qualidade dos serviços prestados por esses programas institu-
cionais (BRASIL, 2015). 

Esse tipo de ação, pautado em relações de confiança, ética e 
transparência já é adotado em muitos países por meio dos programas 
de integridade, conhecidos como programas de Compliance. Do 
inglês to comply, significa cumprir, executar ou realizar o que foi 
determinado. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos 
(FEBRABAN) e Associação Brasileira de Bancos Internacionais 
(ABBI) (2004), a missão do compliance é 

Assegurar, em conjunto com as demais áreas, a adequação, o forta-
lecimento e o funcionamento dos Sistemas de Controles Internos da 
Instituição, procurando mitigar os riscos de acordo com a complexi-
dade de seus negócios, bem como disseminar a cultura de controles 
para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos existentes.

No Brasil, empresas como a Embraer, Grupo Votorantim, 
TOTVS, Samsung, a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL 
Energia) e muitas indústrias farmacêuticas, adotam programas de 
compliance, o que propicia credibilidade por parte de clientes, inves-
tidores e fornecedores, maior eficiência e qualidade de produtos 
fabricados ou serviços prestados, melhoria no retorno de investi-
mentos e nos níveis de governança corporativa.  

Nesse sentido, a CGU também acredita que a transpa-
rência é o melhor antídoto contra corrupção, dado que ela é mais 
um mecanismo indutor de que os gestores públicos ajam com 
responsabilidade. Assim, em atendimento ao disposto no Art. 74 
da Constituição Federal (BRASIL, 1988), a CGU rea liza ações de 
controle com o objetivo de comprovar a legalidade e avaliar os 
resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração 
Federal (BRASIL, 2016).  
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Em que pese a probidade e a retidão por parte da CGU, 
quanto à avaliação desses programas de governo, problemas como 
vieses, erros técnicos, dificuldades administrativas e uso inade-
quado precisam ser verificados (STUFFLEBEAM, 1974). Quando a 
avaliação é comprovadamente deficiente em algum aspecto crucial, 
a meta-avaliação é usada para melhorar a qualidade das avalia-
ções (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004). Nesse sentido, 
Stufflebeam (1974) define meta-avaliação como um processo 
descritivo e de julgamento, de uma avaliação que foca sua utilidade, 
viabilidade, posicionamento ético e precisão, e também sua compe-
tência, integridade, respeitabilidade e responsabilidade social, com 
o objetivo tanto de orientar os processos avaliativos como de publi-
cizar seus pontos fortes e fracos.  

De acordo com Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 593), 
a meta-avaliação é importante porque:

Tanto o avaliador quanto o cliente devem se preocupar com a 
tendenciosidade da avaliação; o avaliador porque seus princípios e 
sua reputação profissional estão em jogo; o cliente porque não vai 
querer investir (política ou financeiramente) em descobertas irrele-
vantes. Ambos têm muito a perder se uma avaliação for comprova-
damente deficiente em algum aspecto crucial. 

Dentre os muitos programas de governo avaliados pela 
CGU está o Programa Mais Médicos para o Brasil. Um dos obje-
tivos do Programa consiste na diminuição da carência de médicos 
nas regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS), 
com a finalidade de reduzir as desigualdades regionais no âmbito 
da saúde. A partir do trabalho da CGU no que se refere à defesa 
do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à 
correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades 
de ouvidoria e ao incremento da transparência da gestão no âmbito 
da administração pública federal, providências foram tomadas 
no período de transição do governo de Temer para Bolsonaro, no 
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sentido de expurgar a exploração desses profissionais da área da 
saúde que atuavam no Brasil.

A proposta desse estudo, portanto, é a de desenvolver 
uma meta-avaliação somativa, tendo como objeto o Relatório de 
Avaliação da Execução de Programa de Governo nº 86 Programa 
Mais Médicos para o Brasil, de março de 2018, conduzido pelo 
Ministério da Transparência e CGU (BRASIL, 2018). 

O programa mais médicos para o Brasil

O Relatório, objeto desta meta-avaliação, retrata a Avaliação 
da Execução de Programas de Governo e foi realizada na Secretaria 
de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde em 198 muni-
cípios selecionados, sobre o SUS. O Programa foi instituído pela 
Medida Provisória nº 621, de 8 de julho de 2013 e convertida na Lei 
nº 12.871/2013 (BRASIL, 2013) e tem como objetivo a melhoria do 
atendimento aos usuários do SUS. 

O Programa pressupõe três eixos: o primeiro, denominado 
Provimento Emergencial, leva mais médicos para regiões onde há 
escassez ou ausência desses profissionais; o segundo, Educação, 
prevê uma profunda reestruturação na formação médica do país, 
integrando ao Programa um plano de expansão da graduação e 
da residência médica e importantes mudanças na formação dos 
médicos e também a oferta de curso de especialização promo-
vido por instituições brasileiras de educação superior vinculada 
à Universidade Aberta do SUS; por fim, o terceiro, Infraestrutura, 
antevê a construção de novas unidades básicas de saúde e reforma 
e ampliação das unidades já existentes. 
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Figura 1 – Amostra de índice de médicos por 1000 habitantes em seis países

Legenda: * OECD (2011). 
** PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. MINISTERIO DE SALUD. 

Fonte: As autoras (2019).

No ano da criação do programa, o Brasil possuía uma taxa 
de 1,8 médicos por mil habitantes, índice menor que países, como a 
Argentina, Uruguai, Portugal e Espanha, mostrado na Figura 1, dados 
fornecidos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico - OECD (2011) e pelos Ministérios da Saúde, da 
Educação e do Planejamento (2013) desses países.  

A Ação 214U – Implementação do Programa Mais Médicos – 
tem como finalidade formar recursos humanos na área médica para 
o SUS com os seguintes objetivos: diminuir a carência de médicos 
nas regiões prioritárias para o SUS; fortalecer a prestação de 
serviços de atenção básica em saúde no País; aprimorar a formação 
médica no País e ampliar a inserção do médico em formação nas 
unidades de atendimento do SUS; fortalecer a política de educação 
permanente com a integração ensino-serviço; promover troca de 
conhecimentos e experiências entre profissionais da saúde brasi-
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leiros e médicos formados em instituições estrangeiras; aperfeiçoar 
médicos para atuação nas políticas públicas de saúde do País e na 
organização e no funcionamento do SUS; e estimular a realização 
de pesquisas aplicadas ao SUS (BRASIL, 2018).

O Programa Mais Médicos ocorre nas seguintes etapas: 
primeiramente os municípios elegíveis, interessados em receber 
médicos para atuação na atenção básica mediante integração ensi-
no-serviço, acessam o Sistema de Gerenciamento de Programas 
da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde para 
preenchimento das informações relativas ao Estabelecimento de 
Saúde a ser contemplado. A seguir, os profissionais interessados 
em participar do programa acessam o mesmo sistema, preen-
chem as informações relacionadas à sua formação e anexam os 
arquivos comprobatórios referentes aos requisitos para habilitação. 
Após preenchimento do cadastro e validação pelo Sistema de 
Gerenciamento de Programas, o profissional indica, em ordem de 
prioridade, um Município participante por perfil previsto nos Editais 
de chamamento público (BRASIL, 2018).

 Os perfis estabelecidos apresentam graduação de acordo 
com as áreas prioritárias do SUS (áreas de difícil acesso, de difícil 
provimento de médicos ou que possuam populações em situação 
de maior vulnerabilidade). Quando aceitos como médicos parti-
cipantes, é concedida bolsa-formação com valor mensal de R$ 
11.520,00 de acordo com a data-base de janeiro de 2017. Além 
da bolsa, o Ministério da Saúde fornece uma ajuda de custo para 
compensar despesas com instalação, deslocamento para os 
médicos e seus dependentes. Os municípios participantes, por 
sua vez, são responsáveis pelo custeio da moradia e da alimen-
tação dos médicos participantes e pela inserção da forma de reali-
zação do custeio no cadastro do Sistema de Gerenciamento de 
Programas (BRASIL, 2018).
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A Coordenação Nacional do Projeto oferece, ainda, aos 
médicos intercambistas, o módulo de acolhimento, com duração de 
quatro semanas e carga horária mínima de 160 horas. O conteúdo 
do módulo trata da legislação referente ao sistema de saúde brasi-
leiro, do funcionamento e atribuições do SUS, notadamente da 
Atenção Básica, dos protocolos clínicos de atendimentos definidos 
pelo Ministério da Saúde, da Língua Portuguesa e do código de 
ética médica. Ao final do módulo é realizada avaliação visando a 
identificar se o médico participante está apto ou não a continuar no 
Projeto (BRASIL, 2018).

Os médicos elegíveis ao Projeto se dividem em dois grupos: 
os formados em instituição de educação superior brasileira ou com 
diploma revalidado no Brasil e aqueles formados em instituição de 
educação superior estrangeira com habilitação para o exercício 
da medicina no exterior (médicos intercambistas), sem o Exame 
Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), do 
Ministério da Educação. Esse fato ocasionou desgaste no Conselho 
Federal de Medicina, que não forneceu registro profissional (CRM), 
ficando o referido registro a cargo do Ministério da Saúde. Tal 
situação impediu o Conselho Federal de Medicina de fiscalizar a 
atuação médica desses profissionais, julgar e se necessário penali-
zá-los pelos erros (BRASIL, 2018).

O presidente em exercício do Conselho Federal de Medicina, 
Mauro Luiz de Britto Ribeiro, lamentou que o Plenário do Supremo 
Tribunal Federal tenha perdido a oportunidade de recolocar no 
trilho da legalidade o funcionamento do Mais Médicos (RIBEIRO, 
2017). Isso ocorreu quando essa corte não acatou Ação Direta de 
Inconstitucionalidade movida contra esse programa considerado de 
caráter eleitoreiro e sem condições de oferecer ao País as soluções 
definitivas para o acesso à assistência em saúde.
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Na época, o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, 
ministro Marco Aurélio Mello, defendeu que os portadores de 
diplomas de medicina obtidos no exterior que estão no Mais Médicos 
deveriam ser submetidos a exames de validação de seus títulos nos 
moldes do Revalida. 

Em relatório do Tribunal de Contas da União, elaborado 
em 2014, supervisores contratados pelo Ministério da Saúde para 
dar suporte ao programa relataram que 17,7% dos intercambistas 
monitorados admitiram que a falta de conhecimento de protocolos 
clínicos conturbou diagnósticos e terapêuticas. Pouco mais de um 
terço dos supervisores conta ainda que os estrangeiros enfren-
tavam dificuldades no dia a dia pelo desconhecimento de nomes 
de medicamentos e suas dosagens corretas. Em outras palavras 
e de acordo com o presidente do Conselho Federal de Medicina, 
ao autorizar a atuação desses indivíduos, o governo e o Supremo 
Tribunal Federal defenderam que os portadores desses diplomas 
permitem que a população se torne ferramenta de ensino, sem 
medir os riscos dessa experiência (BRASIL, 2018).

O Programa Mais Médicos provocou um grande debate 
público em torno do qual se mobilizaram atores governamen-
tais, acadêmicos, associações profissionais e representações de 
classe médicas que ocuparam amplo espaço na mídia. No dia 14 
de novembro de 2018, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, postou 
em rede social:  

Condicionamos à continuidade do programa Mais Médicos a apli-
cação de teste de capacidade, salário integral aos profissionais 
cubanos, hoje maior parte destinados à ditadura, e a liberdade para 
trazerem suas famílias. Infelizmente, Cuba não aceitou.

Além de explorar seus cidadãos ao não pagar integralmente os 
salários dos profissionais, a ditadura cubana demonstra grande 
irresponsabilidade ao desconsiderar os impactos negativos na 
vida e na saúde dos brasileiros e na integridade dos cubanos. 
(GLOBO.COM, 2018).
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Em nota, o governo cubano diz que vai se retirar do programa 
devido a declarações do Presidente “ao questionar a preparação 
dos nossos médicos”, e pelo fato de o Presidente ter dito que modi-
ficaria os termos do programa em condições que Cuba considera 
“inaceitáveis” e que “descumprem as garantias acordadas desde o 
início do programa” (BBC BRASIL, 2018).

Segundo a CGU, quanto ao Relatório, publicado no sítio 
oficial da Controladoria em 7/5/2018, é dividido em quatro partes e 
segue o modelo definido no Manual da Metodologia para Avaliação 
da Execução de Programas de Governo (cri 2015).

1. A primeira parte contém informações resumidas que 
respondem a quatro questões: (a) Qual foi o trabalho realizado? 
(b) Quais os principais resultados do trabalho? (c) Quais as conclu-
sões alcançadas? e (d) Quais recomendações foram emitidas? 
Finalizando a primeira parte, o Relatório apresenta a relação nominal 
da equipe responsável pelas ações de controle que subsidiaram 
sua elaboração.

2. A segunda parte contém uma breve descrição das 
Competências da CGU, e do processo geral de Avaliação de 
Execução de Programas de Governo - como são selecionados os 
programas a avaliar e agrupados os resultados das avaliações.

3. Em sua terceira parte, o Relatório apresenta o Sumário-
Executivo, composto pelo Objetivo do Programa e uma descrição 
da Finalidade da Ação a qual o programa está vinculado, bem como 
a descrição detalhada de Como Acontece o Programa, incluindo aí 
seus objetivos. Ainda nesta parte, o Relatório detalha o Volume de 
Recursos Envolvidos no Programa, as Questões Estratégicas que 
nortearam a abordagem avaliativa adotada pela CGU e, por fim, as 
Conclusões e Recomendações, bem como os Benefícios Obtidos.
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4. A quarta e última parte é o Relatório de Avaliação propria-
mente dito, em detalhes, composto de: Introdução, Objetivos e 
Abordagem, Escopo da Avaliação, Resultados e Conclusão.

Procedimentos metodológicos da meta-avaliação 

Segundo Cotera e Matamoros (2011), a meta-avaliação 
mensura o nível de qualidade com que se desenvolveu o processo 
e a suficiência do sistema de avaliação. Pode-se dizer que a meta 
avaliação determina êxitos e deficiências que não foram detectadas 
pela avaliação primária.

Os procedimentos apropriados para a realização de meta-
-avaliações podem variar de acordo com o tipo da avaliação reali-
zada e das possibilidades para a sua execução. É possível que o 
marco de referência conceitual mais conhecido seja o produzido 
pelo Joint Committee on Standards for Educational Evaluation. Essa 
obra, desde 1975, oferece padrões não só para a elaboração e 
execução de avaliações, como também para a realização de meta-
-avaliações. De acordo com o Joint Committee (YARBROUGH et 
al., 2011, p. xxii), os Padrões de Avaliação “identificam e definem a 
qualidade da avaliação e guiam os avaliadores e usuários a perse-
guir essa qualidade”. 

Analisando a literatura científica mais relevante sobre as 
diversas abordagens disponíveis sobre esse assunto, desta-
cam-se também Glasser (1972), Cronbach (1996), Guba e Lincoln 
(1989), Scriven (1991), Stufflebeam (1996), Patton (1997), Weiss 
(1998), Hartz (1999), Novaes (2000), Bezzi (2003), Davidson (2005), 
Rodriguez Bilella et al (2016), dentre outros.

Cabe salientar que, por definição, a meta-avaliação que 
ocorre após o término da avaliação, é caracterizada dentro de uma 
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abordagem somativa, ou seja, depois que todo o processo avalia-
tivo já ocorreu (DIAS SOBRINHO, 2003). Nesse tipo de abordagem, 
o meta-avaliador analisa relatórios prontos e pode também utilizar 
bancos de dados coletados, documentação analisada, registros 
feitos e depoimentos obtidos; enfim, todo o material disponível 
que retrate a avaliação desenvolvida (ELLIOT, 2011). Por sua vez, 
a avaliação de natureza formativa é aquela que ocorre durante o 
processo avaliativo, por meio de um acompanhamento contínuo e 
sistemático, possibilitando revisão e aperfeiçoamento do método 
e dos instrumentos em tempo real, assim como identificação dos 
problemas e utilização dos resultados (DIAS SOBRINHO, 2003). 

Para a realização deste estudo meta-avaliativo, foi selecio-
nada a Lista Chave de Verificação de Avaliação (Key Evaluation 
Checklist – KEC), proposta e periodicamente revisada por 
Scriven (2007, 2013). A lista é destinada ao uso em avaliações de 
programas, planos e políticas e contempla quatro dimensões, as 
Preliminares, os Fundamentos, as Subavaliações e as Conclusões, 
como descritos a seguir:

1. As Preliminares são partes essenciais de um relatório, 
sendo bastante úteis e importantes para descrever o contexto, esta-
belecer um nível de terminologia técnica e iniciar um histórico sobre 
o projeto assim que se tornar uma possibilidade. Nesse aspecto, 
o Sumário Executivo geralmente deve ter uma ou no máximo duas 
páginas e tem por objetivo resumir os resultados. O prefácio iden-
tifica quem encomendou a avaliação, as partes interessadas no 
programa, os motivos para a realização da avaliação e as questões 
avaliativas. A metodologia, por sua vez, descreve os procedimentos 
investigativos, as etapas realizadas, as abordagens e as limita-
ções do estudo. De acordo com Scriven (2007), a finalidade dessa 
primeira parte ainda não é investigar, mas possivelmente resumir os 
resultados da avaliação.
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2. Os Fundamentos são o conjunto de investigações que 
definem o contexto e a natureza do programa, os principais inte-
ressados, os recursos financeiros, físicos e intelecto-sociais do 
programa. Incluem as habilidades e conhecimento de voluntários, 
membros da comunidade.

3. O componente Subavaliações engloba o processo da 
avaliação, os resultados, os custos, as comparações e ainda a 
exportabilidade. 

4. As Conclusões, último componente da Lista de Scriven 
combina síntese de resultados e valores empíricos numa avaliação 
global, ou seja, gráfico de barras, impacto, pontos fortes, pontos 
fracos, oportunidades, recomendações e o custo da avaliação. 
Responsabilidade e Justificação, Relatório e Suporte, transmitem 
as conclusões de maneira apropriada e em momentos apropriados 
e locais. Considera ainda dois pontos opcionais, relativos às reco-
mendações, explanações e às responsabilidades sobre os resul-
tados e possíveis justificativas. 

O último aspecto de verificação deste componente trata da própria 
meta-avaliação, que zela para que todos os aspectos tenham sido 
cobertos e tragam respostas a respeito de pontos fortes e fracos da 
avaliação, assim como conclusões sobre as categorias essenciais 
de padrões de avaliação, a saber: utilidade, viabilidade, adequação 
e precisão (MACHADO; CHAISE; ELLIOT, 2016, p. 10).

Para julgar o quanto a avaliação atende aos pontos de veri-
ficação considerados, foi utilizada a seguinte escala: (A) atende 
a todos os aspectos principais do ponto e os expressa de forma 
clara e concisa; (B) atende a maioria dos aspectos, desconside-
rando um ou dois, ou, ainda, trata dos aspectos principais, mas 
não o faz com total clareza; (C) trata do ponto, mas perde alguns 
aspectos cruciais ou perde vários aspectos importantes, ou é um 
tanto desorganizado ou pouco claro; (D) tem um ou dois elementos 
que parecem tratar implicitamente do ponto, mas o tratamento é 
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deficiente; e (E) perde o ponto totalmente. Este último conceito é 
sugerido por Davidson (2005). Foi incluído também o conceito (NA), 
para identificar os pontos de verificação não avaliados ou que não 
se aplicam à avaliação. 

Em termos de questão avaliativa, este estudo busca 
responder: Em que medida o Relatório de Avaliação de Execução 
de Programa de Governo nº 86 – Programa Mais Médicos para o 
Brasil, da CGU, atende aos padrões da Lista Chave de Verificação 
de Avaliação de Scriven? 

Análises e resultados da meta-avaliação  

Os resultados deste estudo meta-avaliativo são apresentados 
por meio de juízo de valor construído a partir da leitura do relatório 
de avaliação, comparando-se trechos de seu conteúdo com o que 
prescrevem as dimensões do Checklist proposto por Scriven (2007). 

Preliminares   

I. Sumário Executivo: é bastante extenso. São 13 páginas 
bastante detalhadas, contextualizando de forma clara o objetivo 
e a finalidade do programa, as etapas de execução, o volume de 
recursos envolvidos, as questões estratégicas, as conclusões e 
recomendações, bem como os benefícios obtidos. Observa-se logo 
no início desse relatório a preocupação com o numerário disponi-
bilizado para efetivação do Programa Mais Médicos. Na Tabela 1 
do Relatório, detalha-se a execução orçamentária do Programa, 
período de 2014 a 2016, com uma dotação final de R$ 2,34 bilhões.
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Tabela 1 – Execução orçamentária e financeira da Ação 20AD nos exercícios de 2014 a 2016

Exercício Dotação final Despesas Liquidadas

2014 2.182.000.000,00 2.069.661.677,19

2015 2.165.000.000,00 2.130.814.340,30
2016 2.844.000.000,00 2.615.204.295,90

Fonte: BRASIL (2018). 

II. Prefácio: no Relatório é chamado de Introdução, apresenta 
o objetivo do Relatório, identifica o responsável pela implantação e 
execução do Programa Mais Médicos para o Brasil e descreve em linhas 
gerais o objetivo do Programa e seu funcionamento e o público-alvo. 

III. Metodologia: não existe uma seção específica para 
descrever a metodologia. Existe, contudo, uma seção, denominada 
“Objetivos e abordagem”, que apresenta inicialmente os motivos 
da priorização do acompanhamento do Programa pela CGU. Nessa 
parte inicial são descritos e analisados, de forma suficiente, os crité-
rios de relevância, criticidade e materialidade, que justificam essa 
priorização. A necessidade e importância do acompanhamento 
e monitoramento do Programa, que pode ser entendida como a 
própria avaliação realizada, também é justificada no Relatório com 
base nesses mesmos critérios. 

A abordagem da CGU ocorreu por meio de duas linhas de 
ação, quais sejam: a primeira avaliou a atuação do Ministério da 
Saúde na seleção dos profissionais médicos e monitoramento do 
Projeto; e a segunda avaliou a execução do Projeto nos municípios 
que receberam profissionais médicos. 

A avaliação quanto à atuação do gestor federal na execução 
da ação de governo se deu, primordialmente, por meio da resposta 
às questões estratégicas e subquestões. Ainda na mesma seção, 
é descrita a metodologia utilizada na análise, porém não há um 
detalhamento dos padrões utilizados para os julgamentos. As três 
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questões estratégicas estão divididas em subquestões e também 
são elencadas na seção Objetivos e Abordagem. De acordo com 
o constante no Relatório, o acompanhamento da execução de 
Programa de Governo pautou-se em metodologia própria que 
visou, a partir do mapeamento das políticas públicas afetas a 
cada ministério, da hierarquização e da priorização dessas polí-
ticas, elaborar estratégia específica para acompanhar a execução 
de programas e ações. 

Com relação ao Programa Mais Médicos, a estratégia de 
acompanhamento pautou-se na avaliação dos controles internos 
administrativos do gestor federal para a execução do Projeto e dos 
mecanismos para o monitoramento de seu funcionamento e também 
se guiou na avaliação do cumprimento, pelos gestores municipais, 
supervisores e médicos participantes, das diretrizes definidas pelo 
Ministério da Saúde. Para tanto, a CGU atuou por meio de auditoria 
na Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde e de 
fiscalizações em Secretarias Municipais de Saúde e em Unidades 
Básicas de Saúde. 

A estratégia de atuação compreendeu a realização de audi-
toria na Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, 
por meio de testes, análises e consolidação de informações cole-
tadas ao longo do exercício de 2015 e a partir da apresentação do 
processo de contas pela Unidade auditada. 

Além disso, foram realizadas fiscalizações em 198 municí-
pios selecionados por decorrência da realização de amostra alea-
tória simples em um universo de 14.265 médicos. Para a realização 
dessa avaliação, as equipes utilizaram procedimentos e técnicas 
de fiscalização, em especial a análise documental com o objetivo 
de obter evidências suficientes e adequadas para analisar as infor-
mações necessárias à formulação e fundamentação de opinião 
por parte da CGU. 



61

META AVALIAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO

S U M Á R I O

Realizou-se, ainda, entrevista com os usuários do SUS aten-
didos pelos médicos intercambistas estrangeiros, a fim de avaliar a 
comunicação em língua portuguesa (BRASIL, 2018).

Fundamentos

1. Antecedentes e contexto: a avaliação da execução de 
programas de governo é parte da missão da CGU. A escolha do 
programa a ser avaliado se dá por meio de um processo de hierar-
quização de todos os programas constantes da Lei Orçamentária 
Anual utilizando-se, para este fim, critérios de relevância, materiali-
dade e criticidade. Detalhes sobre esse processo são descritos no 
Manual da Metodologia para Avaliação da Execução de Programas 
de Governo (BRASIL, 2015). 

2. Descrição e definições: o Relatório descreve, de forma deta-
lhada, o objetivo do Programa Mais Médicos para o Brasil, sua vincu-
lação ao SUS, Ministério da Saúde e Secretaria de Gestão do Trabalho 
e da Educação na Saúde, sua origem e a forma de execução. 

3. Consumidores: a seção Introdução descreve explicita-
mente o público alvo do Programa Mais Médicos, que são a popu-
lação em geral, órgãos e entidades que prestam cooperação técnica 
na área da saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde, municípios, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, 
Conselho Federal de Medicina. Além desses, a própria CGU, iden-
tificada como órgão responsável pela avaliação da execução dos 
Programas de Governo. 

4. Recursos: o Relatório apresenta, no Sumário Executivo, 
seção específica, denominada Volume de recursos envolvidos, onde 
são descritos, em valores, os recursos envolvidos no programa.  
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5. Valores: este ponto de verificação foi apresentado na 
segunda parte do Relatório onde são descritas a competência da 
CGU e o seu papel na avaliação da execução de programas de 
governo. Sistematicamente, a CGU realiza avaliações e as disponi-
biliza em seu sitio web. Observa-se, contudo, que o Relatório não 
explicita os padrões de julgamento adotados pelo avaliador. 

Subavaliações

1. Processo: o relatório descreve os critérios utilizados 
para a seleção do programa, bem como a metodologia utilizada. 
Descreve também as questões e subquestões estratégicas que 
nortearam o estudo. 

2. Resultados: a seção Resultados possui uma pequena 
parte introdutória na qual um conjunto de constatações foi inicial-
mente encaminhado aos gestores responsáveis pela execução da 
Ação de Governo relativa ao Programa avaliado, de forma a gerar 
as recomendações e as providências que deveriam ser tomadas. 
Cada recomendação é monitorada pela CGU, com o objetivo de 
certificar sua implementação nos termos acordados com o gestor. 
Em seguida, a seção apresenta, para cada questão e subquestões 
estratégica, os resultados observados.  

3. Custos: esse ponto de verificação não foi contemplado no 
Relatório de avaliação. 

4. Comparações: o Relatório do Programa Mais Médicos não 
pode ser comparado a programas similares porque é pioneiro. 

5. Exportabilidade: não se observou a possibilidade do uso 
futuro dos componentes da avaliação em outra aplicação. As espe-
cificidades do objeto restringem seu uso apenas em outra avaliação 
do mesmo Programa. 
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Conclusões

1. Síntese: o Relatório apresenta a síntese dos resultados 
na conclusão final e também, de forma mais resumida, na primeira 
parte e no sumário executivo. 

2. Recomendações e explanações: o Relatório apresenta as 
recomendações em subseção do Sumário Executivo, mas não há 
nenhuma citação ou detalhamento na conclusão final, o que seria o 
esperado. Para esclarecimento deste ponto, foi necessário buscar 
orientações junto ao Manual da Metodologia para Avaliação da 
Execução de Programas de Governo (BRASIL, 2015).  

3. Responsabilidade e justificativa: o Relatório descreve, na 
primeira parte, no Sumário-Executivo e na introdução da quarta 
e última parte, a importância do Programa. Também são explici-
tadas as justificativas da escolha do Programa Mais Médicos para 
avaliação (critérios de materialidade, relevância e criticidade). 

4. Relatório de apoio: não há Referências que leve aos 
Programas, Manuais e Leis citadas no Relatório. 

5. Meta-avaliação: esse ponto não se encontra presente no 
relatório de avaliação. 

O Quadro 1 apresenta a síntese dos resultados da meta-a-
valiação realizada junto ao Relatório de Avaliação de Execução de 
Programa de Governo nº 86 – Programa Mais Médicos para o Brasil, 
onde é detalhado cada ponto de verificação.
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Quadro 1 – Resultado geral da meta-avaliação

Pontos de Verificação Julgamento Justificativas 

P
re

lim
in

ar
es

I. Sumário 
Executivo

A

O Sumário–Executivo atendeu 
a todos os itens discriminados 
na KEC. Contudo, devido à 
complexidade e granularidade do 
assunto, esse tópico do relatório 
apresentou-se extenso. 

II. Prefácio A

O Prefácio apontou quem 
encomendou a avaliação (CGU) 
e as razões principais para a sua 
realização, as questões avaliativas 
e os interessados que aguardam 
os resultados da avaliação 
(Secretaria de Gestão do Trabalho 
e da Educação na Saúde).

III. Metodologia A
A metodologia está presente ao 
longo do Relatório.

Fu
n

d
am

en
to

s

1. Antecedentes e 
Contextos 

A
A avaliação faz parte de uma 
atividade rotineira da CGU.

2. Descrição e 
definições

A
O Programa é descrito de forma 
detalhada e relacionado às ações 
de governo. 

3. Consumidores A

População, órgãos e entidades 
que prestam cooperação técnica 
na área da saúde, Secretaria 
de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde, municípios, 
Ministério da Saúde, Ministério da 
Educação e a CGU.

4. Recursos A
Os recursos financeiros previstos 
para o programa estão explícitos 
no Relatório, numericamente.

5. Valores A
Estão explícitos ao longo da 
seção Resultados do relatório.
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S
u

b
av

al
ia

çõ
es

6. Processo A
A avaliação do processo foi 
claramente explicitada.

7. Resultados A
O Relatório apresenta os 
resultados, de forma detalhada, 
para cada questão estratégica.

8. Custos NA
O relatório não apresenta 
os custos envolvidos para a 
realização do estudo avaliativo.

9. Comparações NA
Não houve programas anteriores, 
sendo esse o pioneiro.

10. Exportabilidade NA
O Programa Mais Médicos é 
específico e seu uso restrito para 
avaliações do mesmo Programa.

C
o

n
cl

u
sõ

es

11. Síntese A
A síntese dos resultados é 
apresentada em várias partes 
do relatório.

12. 
Recomendações e 

Explanações
A

As recomendações são 
explicadas ao longo do Relatório 
e os resultados ao final.

13. 
Responsabilidade 

e Justificativa
A

A responsabilidade e a justificativa 
do estudo são apresentadas de 
forma clara e concisa.

14. Relatório e 
Apoio

A
Gráficos, tabelas e quadros 
demonstrativos são apresentados 
ao longo do relatório.

15. Meta-Avaliação NA
Não realiza a meta-avaliação do 
estudo avaliativo. 

Fonte: As autoras (2019) adaptado de SCRIVEN (2013).

Considerações Finais  

Os resultados da meta-avaliação mostram que, dos 18 pontos 
de verificação propostos na metodologia de Scriven, 14 obtiveram 
atendimento pleno (0,77) e quatro (0,22) tiveram atendimento defi-
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ciente. Dois pontos, Custos e Meta-Avaliações não foram avaliados 
neste estudo por não estarem disponíveis no Relatório de Avaliação 
do Programa Mais Médicos. 

Considerando-se esses resultados pode-se afirmar que, 
quanto ao mérito, o Relatório de Avaliação de Execução de Programa 
de Governo nº 86 – Programa Mais Médicos para o Brasil, possui 
padrão de excelência muito bom. 

A responsabilidade social e o comprometimento com a trans-
parência ou compliance por parte da CGU demonstram a impor-
tância quanto à responsabilização do gasto e reposição ao erário 
quando evidenciado por esse órgão.

O estudo evidenciou, contudo, a necessidade de aprimorar 
a avaliação em relação ao ponto de verificação Relatório e Apoio. 
Recomenda-se, portanto, que a CGU passe a incluir em seus rela-
tórios de avaliação uma seção Referências de forma a permitir o 
rastreamento, pelo leitor, das Leis, Manuais, Programas e demais 
objetos citados no estudo.  

Recomenda-se que o somatório dos custos decorrentes 
das atividades de inspeção, controle e auditoria da qualidade de 
produtos e serviços de avaliações futuras sejam explicitados, no 
contexto da avaliação, a fim de frisar a transparência com relação 
ao aspecto financeiro.
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Meta-avaliação: aferindo a qualidade de uma avaliação

Nos dias atuais, a realização de processos avaliativos se 
tornou comum em diferentes áreas dos estudos científicos, prin-
cipalmente em relação às políticas públicas implementadas pelos 
governos, em suas diferentes instâncias administrativas. Os serviços 
prestados às sociedades pelos governos tendem, cada vez mais, a 
passar por uma busca contínua pelo incremento da qualidade dos 
resultados a serem alcançados a partir de projetos e programas, 
considerando o âmbito público.

No entanto, como afirma Aguiar (2013, p. 82):

Avaliar não é um processo simples. Sabemos que os resultados de 
uma avaliação malconduzida podem ser injustos e provocar o senti-
mento de que a avaliação mais atrapalha do que ajuda. A avaliação 
bem-sucedida, ao contrário, pode trazer muitas contribuições e 
julgar o real valor do objeto avaliado. 

A partir da década de 1960, autores como Scriven (1967), 
Stufflebeam (1968), Stake (1970) começaram a trabalhar o conceito 
sobre o que se constituía uma boa avaliação e uma avaliação ruim. 
No entanto, na época não se chegou a um consenso a respeito dos 
critérios que deveriam ser adotados no sentido de responder essas 
questões. Porém, surgiu o pensamento de que a avaliação também 
devia ser avaliada. 

Com o passar do tempo, essa prática de se avaliar uma 
avaliação, chamada por Scriven (1991) como meta-avaliação, 
passou a ser estudada de modo mais aprofundado por diferentes 
especialistas, tendo-se definidos critérios que passaram a servir de 
guia norteador da implementação dos processos a serem seguidos 
na operacionalização de processos meta-avaliativos. 

Corroborando esse pensamento, Stufflebeam (2001, p. 185) 
sinalizou que para se obter uma boa avaliação é necessário que 
este processo seja avaliado, pois se trata de:



72

META AVALIAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO

S U M Á R I O

Delinear, obter e aplicar informações descritiva e de julgamento – sobre 
a utilidade, a viabilidade, adequação e precisão de uma avaliação e 
sua natureza sistemática, competente conduta, integridade/hones-
tidade, respeitabilidade e responsabilidade social – para orientar a 
avaliação e divulgar publicamente seus pontos fortes e fracos.

Acompanhando essa visão, Depresbitteris (2005) afirmou 
que a boa avaliação estabelece que ela própria seja avaliada, 
pois os processos de sua condução, além de seus resultados, 
podem serem postos em cheque por meio de meta-avaliações. 
Nesse sentido, como já havia fundamentado Grego (1997), a 
meta-avaliação possibilita a análise de um projeto de avaliação 
tanto durante seu desenvolvimento, quanto após sua conclusão. 
Ou seja, a meta-avaliação torna público o mérito e o valor da 
avaliação objeto do estudo.

No primeiro caso citado, de caráter formativo, o processo 
meta-avaliativo é implementado durante o desenvolvimento da 
avaliação, acompanhando fornecendo informações com propó-
sito de garantir a qualidade do processo, enquanto no segundo 
caso, de caráter somativo, a meta-avaliação ocorre após o encer-
ramento da avaliação, onde é analisado o processo como um 
todo, normalmente, em função de estudo realizado em seu rela-
tório final (ELLIOT, 2011). 

Nos posicionamentos de Stufflebeam (2001), pode-se 
perceber com clareza as funções formativas e somativas da meta-a-
valiação, pois o autor demonstra preocupação na função formativa 
em orientar a avaliação e na função somativa em relatar os pontos 
fortes e fracos de todo o processo avaliativo. 

Portanto, considerando as especificidades do estudo 
expresso neste artigo, cabe salientar que na abordagem somativa, o 
meta-avaliador lida com relatórios prontos, podendo também utilizar 
bancos de dados coletados, documentação analisada, registros e 
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depoimentos. Ou seja, todo o material que diz respeito e retrate a 
avaliação desenvolvida. 

Assim, apesar de a necessidade de se “compreender e 
interpretar os confrontos teóricos/práticos, as diferentes repre-
sentações dos envolvidos e suas implicações na reconstrução do 
objeto em questão” (CAPPELLETTI, 2010, p. 14) ser fundamental na 
procura do conhecimento necessário à compreensão plena sobre 
a qualidade da avaliação, esse estudo se limitou, tão somente, a 
um detalhado estudo de um relatório final de processo avaliativo, 
não possuindo outras fontes de estudo complementares para a 
produção da geração de um juízo de valor com maiores riquezas de 
detalhes. Porém, considerando que todo processo avaliativo deve, 
necessariamente, ser visto como uma experiência de aprendizagem, 
de forma alguma o trabalho aqui realizado perde em relevância na 
produção de resultados que possam contribuir para o aperfeiçoa-
mento da avaliação meta-avaliada. 

Objeto do estudo

O objeto deste estudo é o Relatório de Avaliação do 
Governo nº 80 que tem como tema a Implantação de Escolas para 
Educação Infantil, operacionalizada pela Controladoria Geral da 
União da Secretaria Federal de Controle Interno (CGU). A CGU 
possui sua estrutura sustentadas em três partes principais: 1) 
Como acontece o programa; 2) Volume de recursos envolvidos; e 
3) Questões estratégicas.

Para um melhor entendimento do objeto de estudo deste 
artigo, cabe lembrar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (BRASIL, 1996) define a Educação Infantil como a primeira 
etapa da Educação Básica caracterizada por crianças de zero a seis 
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anos de idade que serão atendidas em creches e pré-escolas. O 
Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), em seu art. 
54, estabelece como dever do Estado assegurar à criança o aten-
dimento em creches e pré-escolas, sendo obrigação dos pais ou 
responsáveis matricular seus filhos na rede regular de ensino.

Neste contexto, o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
de Educação (FNDE) operacionalizou o Programa Nacional da 
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede pública 
de Educação Infantil (Proinfância), que teve como finalidade cons-
truir escolas da Educação Infantil, adquirir equipamentos e mobili-
ários, a fim de ampliar a oferta de vagas nessa primeira etapa da 
Educação Básica.

Em atendimento ao art. 74 da Constituição Federal de 1988 
(BRASIL, 1988), a CGU realiza ações de controle com o objetivo 
de avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual 
e a execução dos Programas de Governo. Desse modo, visando 
atender ao que prescreve a Carta Magna brasileira, o Programa 
2080, Educação de Qualidade para Todos, apresenta cinco obje-
tivos, a saber: a) ampliação do acesso à educação básica da 
qualidade; b) fortalecimento da formação e da valorização dos 
profissionais da educação; c) ampliação da educação profissional 
e tecnológica; d) ampliação da educação superior de qualidade; 
e e) aprimoramento dos processos de gestão, monitoramento e 
avaliação dos sistemas de ensino.

Atendendo ao prescrito no Plano Nacional de Educação, o 
Proinfância foi implementado como o programa que pode contri-
buir para a ampliação de oferta de vagas na Educação Infantil. Por 
meio da Resolução nº. 6, de 24 de abril de 2007 (BRASIL, 2007) foi 
instituído como parte das ações do Plano de Desenvolvimento da 
Educação do Ministério da Educação (MEC). 
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Sua execução foi instituída em cinco etapas: 1) Análise das 
propostas; 2) Liberação dos recursos financeiros; 3) Execução; 4) 
Monitoramento das obras; e 5) Prestação de contas.

As reformulações ocorridas no Programa foram divididas em 
três fases:

1) Na primeira fase (2007 a meados de 2012), o FNDE 
disponibilizou os projetos das escolas da Educação Infantil 5686 
unidades infantis pactuadas, competindo aos municípios a reali-
zação dos processos de Licitação, contratação, execução e fisca-
lização das construções.

2) Na segunda fase (2012 a 2015), em virtude do baixo desem-
penho alcançado até então, o FNDE centralizou o processo licita-
tório nacional voltado à construção integral das unidades infantis 
do programa, objetivando a redução do tempo da construção dos 
empreendimentos, constando nesta fase 3.604 unidades infantis 
pactuadas. No entanto, a meta, inicialmente projetada, consistia na 
construção de sete mil creches e pré-escolas.

3) Na terceira fase (2015 até o presente), basicamente 
ocorreu o retorno aos parâmetros estabelecidos na primeira fase. 
Nesse aspecto, em decorrência dos apontamentos do CGU, a 
primeira parcela do repasse foi reduzida para até 15% do montante 
pactuado, após inserção da ordem de serviço ou início da execução 
da obra. A norma anterior permitia que esse percentual fosse de até 
70% (BRASIL, 2017).

Em função da implementação do Proinfância pelo MEC, 
surgiu, então a necessidade de o programa ser examinado por meio 
de Avaliação da Execução de Programas de Governo, conforme 
determinado pelo inciso I, do já citado artigo 74 da Constituição 
Federal. Segundo a CGU, 
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A escolha do programa de governo para avaliação de sua 
execução se dá por um processo de hierarquização de todos os 
programas constantes da Lei Orçamentária Anual, utilizando-se 
para esse fim critérios de relevância, materialidade e criticidade. 
(BRASIL, 2017, p. 6).

No sentido de nortear o estudo, a avaliação realizada pela CGU 
procurou responder as seguintes questões, relacionadas à estratégia 
de controle proposta para o acompanhamento do Proinfância:

1) O gerenciamento de risco foi considerado na decisão do 
uso das Metodologias Inovadoras de construção?

2) Em que medida os mecanismos de controle estabelecidos 
para o gerenciamento do Programa são efetivos? 

3) Há transparência na aplicação dos recursos do Programa?

4) O Programa contribui para o atingimento da Meta 1 do 
Plano Nacional de Educação?

A metodologia utilizada na avaliação da CGU obedeceu a 
critérios específicos da instituição levando em conta aspectos como: 

A escolha do programa de governo para avaliação de sua 
execução se dá por um processo de hierarquização de todos os 
programas constantes da Lei Orçamentária Anual, utilizando-se 
para esse fim critérios de relevância, materialidade e criticidade. 
A partir de então, são geradas ações de controle com o fito de 
avaliar a efetiva aplicação dos recursos destinados ao cumpri-
mento da finalidade constante da ação governamental. As cons-
tatações identificadas nas ações de controle são consignadas 
em relatórios específicos que são encaminhados ao gestor do 
programa para conhecimento e implementação das medidas nele 
recomendadas. (BRASIL, 2017, p. 6).

De acordo com a CGU (BRASIL, 2017), o processo avalia-
tivo foi conduzido pautado em análises da execução do Proinfância 
e nos em resultados de ações de controles concretizadas pela 
instituição. Todo processo foi registrado em relatórios individuais, 
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nomeadamente, auditorias de contas e fiscalização nos municípios 
contemplados com o programa avaliado. A publicidade das ações 
implementada, incluindo os relatórios produzidos, foram publicadas 
no sítio eletrônico da Controladoria (BRASIL, 2017).

A metodologia que norteou o estudo meta-avaliativo

Este estudo meta-avaliativo encontra-se norteado por meio 
da utilização de metodologia desenvolvida pelo Joint Committee 
Program Evaluation Standards, em estudo publicado na obra The 
program evaluation standards: a guide for evaluators and evalua-
tions users, disseminada por Yarbrough et al. (2011). Segundo Pinto 
(2015, p. 30), 

Essa obra, referência na área, oferece padrões não só para a elabo-
ração e execução de avaliações, como também para a realização de 
meta-avaliações e, embora tenha sido inicialmente elaborada para a 
área educacional, pode ser utilizada por outras áreas.

Ressalta-se que o Joint Committee estabeleceu cinco 
categorias essenciais nos processos de se aferir a qualidade de 
uma avaliação: Utilidade, Exequibilidade, Adequação, Precisão e 
Responsabilização da avaliação. Cada um deles é constituído por 
padrões de avaliação, em um total de 30 padrões, considerando os 
cinco atributos (YARBROUGH et al., 2011).

Neste estudo foi considerado, somente, o Atributo de 
Utilidade por meio de seus oito padrões: Credibilidade do avaliador, 
Identificação aos interessados, Propósitos negociados, Explicitação 
de valores, Informação relevante, Produtos e processos signi-
ficativos, Comunicação e relatórios apropriados e no prazo, e 
Preocupação com influências e consequências. 
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A ferramenta utilizada para a realização do estudo foi o 
Checklist desenvolvido por Stufflebeam (1999), idealizado para a 
realização de meta-avaliações somativas. Para cada um dos oito 
padrões lista de verificação inclui seis pontos de controle, sendo o 
julgamento sobre a adequação da avaliação de cada padrão em 
relação ao cumprimento da norma realizado da seguinte forma, 
considerando o Atributo de Utilidade da Avaliação (Quadro 1):

Quadro 1 -  Cálculo dos pontos de controle para os padrões de utilidade da avaliação

Pontuação da avaliação 
da categoria utilidade

Classificação de atendimento da cate-
goria em relação à norma

Nº de excelente: (0-8) ..... x 
4 = .....

30 (93%) a 32: Excelente

Nº de Muito Bom: (0-8) ..... x 
3 = ..... 

22 (68%)  a 29: Muito Bom

Nº de Bom: (0-8) ..... x 2 = 
.....

16 (50%) a 21: Bom

Nº de Razoável: (0-8) ..... x 1 
= .....

8 (25%) a 15: Razoável

Nº de Ruim: (0-8) ..... x 0 = 
.....

0 (0%) a 7: Ruim

Pontuação Total = 
..........................

Pontuação Total ÷ 32 = .....x 100 = .....%

Legenda: 6 = Excelente. 5 = Muito Bom. 4 = Bom. 3-2 = Razoável. 1-0 = Ruim.
Fonte:  STUFFLEBEAM (1999).  

Quanto à definição dos limites referentes ao cálculo dos 
pontos de controle, o critério utilizado foi a realização de análise 
qualitativa do conteúdo do relatório meta-avaliado, cabendo aos 
autores deste estudo meta-avaliativo definirem cada limite.



79

META AVALIAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO

S U M Á R I O

Análise do relatório

Conforme define Elliot (2011, p. 948), “Uma avaliação precisa 
ser útil para aqueles que encomendaram e que nela têm interesse. 
Assim a utilidade de uma avaliação é determinada pela necessi-
dade que determinado grupo de interessados possui em relação a 
seus resultados.”

Atendimento ao padrão credibilidade do avaliador 

Para o atendimento a este padrão, segundo Stufflebeam 
(1999) a avaliação deve atender aos itens definidos no Quadro 2.

Quadro 2 - Checklist associado ao padrão credibilidade do avaliador

Checklist

Foram contratados avaliadores competentes?

As partes interessadas confiam nos avaliadores?

Os avaliadores são capazes de abordar as preocupações das partes interessadas?

Os avaliadores são adequadamente sensíveis às questões de gênero, 
situação socioeconômica, raça e língua e as diferenças culturais?

Os avaliadores ajudaram os interessados a compreender e avaliar o plano 
de avaliação e o processo avaliativo?

As partes interessadas foram estimuladas a participar de forma adequada 
para críticas e sugestões?

Legenda: 6 = Excelente. 5 = Muito Bom. 4 = Bom. 3-2 = Razoável. 1-0 = Ruim.
Fonte: Os autores (2019) adaptado de STUFFLEBEAM (1999).

Nesse sentido, a avaliação ou a meta-avaliação necessita 
ser conduzida por um profissional qualificado e que mantenha 
credibilidade no contexto estudado. Sua credibilidade precisa ser 
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transmitida aos interessados na avaliação, para que se mobilizem a 
participar dos processos avaliativos.

Segundo Yarbrough et al. (2011), a credibilidade de quem 
avalia é apreciada pelos interessados no processo avaliativo e, caso 
a credibilidade do avaliador seja abalada, toda a avaliação ou meta-
-avaliação ficará em situação de risco. 

Em relação ao observado nesta meta-avaliação, pôde-se 
constatar que:

1) Os avaliadores são profissionais qualificados e com 
experiência;

2) Os avaliadores integram um grupo certificado pela CGU;

3) Os avaliadores foram treinados para utilizar a metodologia 
avaliativa da Execução de Programas de Governo;

4) Os responsáveis pela realização da avaliação mostram-se 
preocupados com as características dos envolvidos no processo 
avaliativo em ralação à situação socioeconômica;

5) Os aspectos abordados podem ser observados, em parte, 
no trecho do Relatório, a seguir: 

Em que pese as unidades escolares passem a compor o patri-
mônio público municipal, muitas das prefeituras não têm condições 
técnicas e financeiras de realizar as manutenções necessárias 
em função da adoção de metodologias construtiva não usuais. 
(BRASIL, 2017, p. 34).

Os avaliadores demonstraram conhecer pontos importantes 
no sistema de comunicação dos contextos estudados, possibili-
tando o entendimento do processo avaliativo por todos os interes-
sados. Esse fato possibilitou a abertura de um canal para que as 
partes interessadas pudessem dialogar, fazendo críticas, sugestões 
ou esclarecendo sua posição.
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Sendo assim, constatou-se que o Padrão Credibilidade do 
Avaliador foi atendido de modo Excelente pela avaliação realizada.

Atendimento ao padrão identificação dos interessados

Para o atendimento a este padrão, segundo Stufflebeam 
(1999), a avaliação deve atender aos itens definidos no Quadro 3.

Quadro 3 - Checklist associado ao Padrão Identificação dos Interessados

Checklist

Os clientes da avaliação foram claramente identificados?

Foram envolvidas figuras de liderança para identificar outras partes interessadas?

As partes interessadas ajudaram a identificar outros interessados?

Foram consultadas as partes interessadas para identificar as suas 
necessidades de informação?

Foram propostas estratégias para envolvimento das partes 
interessadas em toda a avaliação, em conformidade com o contrato?

6)   Os avaliadores mantiveram o processo de avaliação aberto para 
servir as partes interessadas recentemente identificadas?

Legenda: 6 = Excelente. 5 = Muito Bom. 4 = Bom. 3-2 = Razoável. 1-0 = Ruim.
Fonte: Os autores (2019) adaptado de STUFFLEBEAM (1999).

Segundo Santos (2017), os stakeholders são todos aqueles 
que possuem um interesse legítimo no programa ou são atendidos 
por eles de maneira significativa. Nesse aspecto, Yarbrough et al. 
(2011, p. 8) afirmam que:

O contato com todas as categorias de stakeholders permite ao 
avaliador aprender sobre o programa, com indivíduo que ocupam 
posições dentro e fora do círculo de tomada de decisões. Esse tipo 
de interação possibilita também a identificação de alguma consequ-
ência não desejada no programa. 
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Na análise deste padrão, por meio da leitura do Relatório, 
pode-se inferir que não houve a preocupação de envolvimento 
na avaliação de todas as partes com interesse legítimo processo 
avaliativo. Pois, os stakeholders (município, empresa, Controladoria 
e o Ministério) são claramente identificados no Relatório avaliativo 
conforme o Parecer nº 317 / 2016 (BRASIL, 2016) porém a socie-
dade afetada diretamente com o Proinfância não foi mencionada.

Desse modo, constatou-se que o Padrão Identificação dos inte-
ressados foi atendido de modo Muito Bom pela avaliação realizada.

Atendimento ao padrão propósitos negociados 

Para o atendimento a este padrão, segundo Stufflebeam 
(1999), a avaliação deve atender aos itens definidos no Quadro 4.

Quadro 4 - Checklist associado ao padrão propósitos negociados

Checklist

Os avaliadores atenderam prioritariamente às questões mais importantes?

Os avaliadores forma flexíveis para permitir adicionar perguntas durante a avaliação?

Os avaliadores ouviram os interessados para identificar suas diferentes 
perspectivas e necessidades?

Os avaliadores obtiveram informações suficientes para determinar o 
mérito do programa?

Os avaliadores obtiveram informações suficientes para avaliar as 
fragilidades do programa?

6)  Os avaliadores conduziram a avaliação de acordo com as 
prioridades atribuídas à informação necessária?

Legenda: 6 = Excelente. 5 = Muito Bom. 4 = Bom. 3-2 = Razoável. 1-0 = Ruim.
Fonte: Os autores (2019) adaptado de STUFFLEBEAM (1999).

Neste aspecto, pôde-se constatar que o relatório expressou 
em seu conteúdo que avaliação não envolveu todos os atores, por 
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meio de um processo de escuta das diferentes necessidades e 
perspectivas existentes nos contextos avaliados. As informações 
obtidas no Relatório atenderam às questões mais relevantes do 
estudo, sendo possível atribuir juízo ao mérito do Programa, bem 
como sua expor suas fragilidades.

O conteúdo do relatório foi dividido em seções que apre-
sentaram o objetivo do Programa, a finalidade da Ação, como o 
programa acontece, as questões estratégicas, o volume de recursos 
envolvido, os benefícios obtidos e as conclusões alcançadas pela 
avaliação. Sendo assim, constatou-se que o Relatório atendeu ao 
Padrão Propósitos Negociados de modo Muito Bom.

Atendimento ao padrão explicitação de valores

Para o atendimento a este padrão, segundo Stufflebeam 
(1999) a avaliação deve atender aos itens definidos no Quadro 5.

Quadro 5 - Checklist associado ao padrão explicitação de valores

Checklist

Os valores consideraram todas as fontes relevantes de valores para 
interpretação dos resultados de avaliação, incluindo necessidades 
sociais, as necessidades do cliente, as leis pertinentes, missão 
institucional e metas do programa?

Os avaliadores definiram as partes apropriadas para fazer as 
interpretações de julgamento durante a avaliação?

Os avaliadores apresentaram fontes e formas claras e defensáveis para 
o julgamento de valor?

Os avaliadores distinguiram apropriadamente entre dimensões, pesos e 
a profundidade dos valores envolvidos?

Os avaliadores levaram em consideração os valores das partes 
interessadas?
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Os avaliadores ofereceram formas de interpretações alternativas com 
base em valores conflitantes, porém confiáveis?

Legenda: 6 = Excelente. 5 = Muito Bom. 4 = Bom. 3-2 = Razoável. 1-0 = Ruim.
Fonte: Os autores (2019) adaptado de STUFFLEBEAM (1999).

Segundo Yarbrough et al. (2011), a avaliação deve esclarecer 
e especificar os valores culturais e individuais que fundamentam os 
objetivos, processos e julgamentos. Sendo assim, os avaliadores 
necessitam entender que muitas das necessidades de uma avaliação 
estará pautada nos valores dos interessados no processo avaliativo.

No estudo realizado no relatório foi observado que o docu-
mento apresenta prioridades a serem atendidas pelo programa, 
identificando falhas ao longo do processo e, também, o que 
acabou por acarretar problemas em sua elaboração. O documento 
coloca, de forma clara, que um dos principais focos de atenção 
do documento foi análise das demandas por vagas nesta etapa da 
Educação Básica, tendo sido verificado que o Proinfância tem o 
objetivo de corrigir progressivamente as disparidades de acesso e 
de garantia da qualidade de ensino.

Dessa forma, constatou-se que o relatório atendeu de forma 
Excelente ao Padrão Explicitação de Valores.

Atendimento ao padrão informação relevante 

Para o atendimento a este padrão, segundo Stufflebeam 
(1999) a avaliação deve atender aos itens definidos no Quadro 6.
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Quadro 6 - Checklist associado ao padrão informação relevante

Checklist

Os avaliadores apresentaram um ou mais relatórios apropriados, 
como um sumário executivo, relatório principal, relatório técnico, e 
apresentação oral?

Os relatórios elaborados são claros, diretos e com linguagem 
compreensível aos interessados?

O relatório se concentra nas questões objeto do contrato e transmite 
informação essencial em cada relatório?

Os relatórios foram escritos e apresentados de forma simples e direta?

Foram empregadas mídias eficazes para informar os diferentes 
públicos interessados?

6)   Foram utilizados exemplos para ajudar o público a relacionar esses 
achados às situações práticas?

Legenda: 6 = Excelente. 5 = Muito Bom. 4 = Bom. 3-2 = Razoável. 1-0 = Ruim.
Fonte: Os autores (2019) adaptado de STUFFLEBEAM (1999). 

Yarbrough et al. (2011) afirmam que este padrão deve 
oferecer informações por meio da avaliação para servir às neces-
sidades identificadas e emergentes dos interessados no processo 
avaliativo. Neste sentido, os stakeholders necessitam compreender 
os processos da avaliação e, com isso, aumentar a credibilidade 
nas informações recebidas pela coleta e posteriormente análise 
dos dados coletados.

Na análise deste padrão, pôde-se constatar alguns aspectos 
relevantes no Relatório, como:

1) As fontes fornecidas não ofereceram confiabilidade 
adequada, exigindo uma análise profunda da documentação.

2) Os julgamentos foram realizados a partir de análise dos 
dados e fiscalizações, evitando um julgamento precipitado.
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3) A metodologia avaliativa foi informada aos interessados.

4) Os relatórios são objetivos e claros, transmitindo informa-
ções essenciais.

5) As mídias de informação para divulgação dos resultados 
obtidos no relatório apresentam elevada confiabilidade.

Assim, pode-se inferir que o relatório meta-avaliado atendeu 
de forma Excelente ao Padrão Informação Relevante.

Atendimento ao padrão produtos e processos significativos 

Para o atendimento a este padrão, segundo Stufflebeam 
(1999) a avaliação deve atender aos itens definidos no Quadro 7.

Quadro 7 - Checklist associado ao Padrão Produtos e processos significativos 

Checklist

Os avaliadores em cooperação como o cliente, fizeram escorços especiais 
para identificar, alcançar motivar e informar todas as partes interessadas?

Os avaliadores fizeram relatórios intermediários para apresentar as partes 
interessadas?

Os avaliadores fizeram trocas de informação oportunas com as partes 
interessadas, por exemplo, o conselho de política do programa, o pessoal 
do programa, os clientes do programa?

Os avaliadores entregaram o relatório final dentro das necessidades?

Os avaliadores caso seja apropriado preparam divulgação para a 
mídia pública?

6)  Os avaliadores caso seja permitido pelo contrato de avaliação e 
conforme o caso, disponibilizaram resultados ao público através de meios 
como a Internet?

Legenda: 6 = Excelente. 5 = Muito Bom. 4 = Bom. 3-2 = Razoável. 1-0 = Ruim.
Fonte: Os autores (2019) adaptado de STUFFLEBEAM (1999).



87

META AVALIAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO

S U M Á R I O

Yarbrough et al. (2011) afirmam que avaliações necessitam 
construir atividades, descrições e julgamento estimulando os 
participantes a redescobrir, reinterpretar ou rever seus entendi-
mentos e comportamentos.

Na análise deste padrão, pôde-se constatar no relatório que 
foram encaminhados, pelo órgão avaliador, relatórios intermediários 
do processo avaliativo, com a troca de informações entre as partes. 
Foi dada publicidade ao relatório final da avaliação com divulgação 
pela Internet, tendo o documento apresentado em seu conteúdo 
recomendações e conclusões relevantes para serem consideradas 
nos processos de melhoria dos programas avaliados.

Segundo consta no Relatório (BRASIL, 2017, p. 25), cada 
uma das recomendações dadas é monitorada pela própria CGU, 
conforme cronograma estabelecido como gestor, no sentido de 
certificar a sua implementação.

Desse modo, pode-se inferir que o relatório atendeu de forma 
Excelente ao Padrão Produtos e processos significativos.

Atendimento ao padrão comunicação e relatórios 
apropriados e no prazo

Para o atendimento a este padrão, segundo Stufflebeam 
(1999) a avaliação deve atender aos itens definidos no Quadro 8.

Quadro 8 - Checklist associado ao padrão comunicação e relatórios apropriados e no prazo 

Checklist

1) Os avaliadores dentro do adequado e viável, mantiveram as partes 
interessadas informadas sobre os resultados ao longo da avaliação?
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2) Os avaliadores criaram sistemática para prover suporte a 
interpretação e aplicação dos resultados potenciais?

3)  Foram fornecidos relatórios intermediários?

4)  Os relatórios escritos foram suplementados com a comunicação oral?

5)  Na medida do possível os avaliadores conduziram reuniões de 
feedback para ir além e viabilizar a aplicação dos achados?

6) Os avaliadores prestaram assistência para interpretar e aplicar os 
resultados da avaliação no trabalho das equipes?

Legenda: 6 = Excelente. 5 = Muito Bom. 4 = Bom. 3-2 = Razoável. 1-0 = Ruim.
Fonte: Os autores (2019) adaptado de STUFFLEBEAM (1999).

Para Yarbrough et al. (2011) os avaliadores precisam ser 
responsáveis em garantir aos stakeholders acesso as informações 
importantes. Deve-se priorizar uma linguagem clara e objetiva, 
evitando informações que possuam um excesso no teor técnico ou 
acadêmico, impossibilitando seu entendimento. 

Ao analisar o relatório, conclui-se que a comunicação formal 
realiza da no processo avaliativo foi complementada com outras, 
como por meio de realizações de reuniões, tornando a avaliação 
mais participativa em relação aos seus interessados. Pede-se cons-
tatar, também que “para cada uma das constatações mantidas após 
discussão como os gestores dessa atividade, foram acordadas 
recomendações [...] inclusive prazo para implementação” (BRASIL, 
2017, p. 25). Um outro ponto importante a ser observado nesse 
aspecto, refere-se ao fato de que os avaliadores prestaram suporte 
para a interpretação e aplicação dos resultados obtidos, pois, “cada 
uma das recomendações é monitorada pela CGU, conforme crono-
grama estabelecido com o gestor, no sentido de certificar a sua 
implementação” (BRASIL, 2017, p. 25).

Sendo assim, constatou-se que o Relatório atendeu de 
forma Excelente ao Padrão Comunicação e relatórios apropriados 
e no prazo.
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Atendimento ao padrão preocupação com influências 
e consequências

Para o atendimento a este padrão, segundo Stufflebeam 
(1999), a avaliação deve atender aos itens definidos no Quadro 9.

Quadro 9 - Checklist associado ao padrão preocupação com influências e consequências 

Checklist

Os avaliadores envolveram as partes interessadas durante todo o processo?

Os avaliadores identificaram as forças que atuam sobre pensamento, 
opiniões, atitudes, valores e comportamentos das partes interessadas?

Os avaliadores promoveram sua utilização alinhada com os propósitos 
negociados da avaliação?

Os avaliadores proporcionaram as partes interessadas, oportunidades de 
testar suas suposições e ajustar seus entendimentos sobre o objetivo e 
as consequências dos resultados da avaliação?

Foram identificados os mecanismos de comunicação formal e informal 
que conectam partes interessadas?

6)  Os avaliadores fizeram uso de cenários anteriores, em busca de evidências de 
relação entre a avaliação e as subsequentes políticas e práticas?

Legenda: 6 = Excelente. 5 = Muito Bom. 4 = Bom. 3-2 = Razoável. 1-0 = Ruim.
Fonte: Os autores (2019) adaptado de STUFFLEBEAM (1999).

Segundo Yarbrough et al. (2011) as avaliações devem 
promover o uso responsável e adequado de seus resultados, para 
prevenir consequências negativas e uma má utilização. Em comple-
mento a esse pensamento, Santos (2017) afirma que o feedback 
conseguido pelos avaliadores auxiliam na formulação de um juízo 
de valor melhor planejado e mais preciso.

Considerando esses aspectos, foi constatado na leitora do 
relatório avaliado que:
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1) Apesar de existir meios de comunicação com todos os 
envolvidos, os avaliadores não envolveram a sociedade durante 
todo o processo;

2)Foram acordadas recomendações para o gestor Federal, 
com cronograma de implementação;

3) Foram encontradas evidências de comunicação formal e 
informal entre avaliadores, gestor federal e gestores municipais.

Dessa forma, pode-se concluir que o relatório atendeu de forma 
Excelente ao Padrão Preocupação com influências e consequências.

Resultado da avaliação quanto à categoria utilidade

Como a categoria Utilidade possui oito padrões e a escala 
de valores está relacionada de Excelente a Ruim, a pontuação foi 
obtida conforme Quadro 10 pela multiplicação do número atribui-
ções vezes o valor do nível. 

Quadro 10- Resultado do checklist quanto à categoria utilidade

Pontuação da avaliação da categoria 
utilidade

Classificação de atendimento da 
categoria em relação à norma

Número de excelente: 6, logo: 6 x 4 = 24 30 a 32 (93%): Excelente

Número de Muito Bom: 2, logo 2 x 3 = 6 22 a 29 (68%): Muito Bom

Número de Bom: 0, logo: 0 x 2 = 0 16 a 21 (50%): Bom

Número de Razoável: 0, Logo: 0 x 1 = 0 8 a 15 (25%): Razoável

Pontuação Total: 24 + 6 + 0 + 0 = 30 30 ÷ 32 = 0,93 x 100 = 93,7%

Fonte: Os autores (2019).

A divisão total de pontos obtidos (30) pelo número total de 
pontos (32) deu origem à classificação quanto ao atendimento a 
categoria, estabelecendo o índice 0,93, que corresponde a Excelente.
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O resultado geral do desempenho da avaliação quanto ao 
Atributo de Utilidade, considerando os padrões estabelecidos pelo 
(Yarbrough et al., 2011) e utilizando-se o Checklist definido por 
Stufflebeam (1999), pode ser constatado no Quadro 11.

Quadro 11 – Desempenho da meta-avaliação segundo o checklist de Stufflebeam

Padrões do Atributo de Utilidade Resultado Índice Geral

U1 - Credibilidade do Avaliador Excelente

0,93

U2 - Atenção aos Interessados Muito Bom

U3 - Propósitos Negociados Muito Bom

U4 - Explicitação de Valores Excelente

U5 - Informação Relevante Excelente

U6 - Produtos e Processos Significativos Excelente

U7 - Comunicação e Relatórios Apropriados 
e no Prazo

Excelente

U8 - Preocupação com Consequências e 
Influências

Excelente

Fonte: Os autores (2019).

Considerações finais

Diante da atual demanda de vagas nesta etapa da Educação 
Básica no Brasil, criou-se um ambiente oportuno para se discutir 
e implementar o Proinfância. A meta-avaliação do Relatório de 
Implantação de Escolas para Educação Infantil permitiu mensurar 
os impactos desse programa, bem como identificar pontos fortes 
e fracos, podendo valorar os benefícios que a sociedade ganharia 
por meio de seu aperfeiçoamento. É nesse sentido que este artigo 
buscou, por meio da meta-avaliação do Relatório de Implantação de 
Escolas para Educação Infantil, alinhado à metodologia avaliada em 
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relação aos oito padrões do Atributo de Utilidade da avaliação na 
visão de Yarbrough et al. (2011), e por meio da utilização do Checklist 
adotado por Stufflebeam (1999), mensurar os resultados da avaliação. 

Constatou-se, nessa meta-avaliação, que as maiores fragili-
dades identificadas foram nos padrões Atenção aos Interessados e 
Propósitos Negociados, embora tenham sido considerados Muito 
Bom.  Ambos se referem ao fato de o Relatório não ter contemplado 
a sociedade que é mais afetada com este Programa, não atingindo, 
como um todo, os interessados pelo processo avaliativo retratado no 
Relatório da CGU. Isso exposto, recomenda-se que todos os stake-
holders sejam envolvidos nas próximas avaliações realizadas por 
esse importante órgão da administração pública federal brasileira.

Por fim, sugere-se, ainda, nos próximos dessa natureza, 
referentes a outros estudos semelhantes a este, considerando a 
sua complexidade e extensão, seja realizado um maior aprofunda-
mento, sendo considerado os demais padrões de Joint Committee 
(Exequibilidade, Adequação, Precisão e Responsabilização da 
Avaliação), sobretudo pela importância do assunto.
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Projetos sociais: a importância da avaliação

Uma política pública é um conjunto de decisões tomadas por 
instituições de Estado com objetivo de solucionar um problema ou 
promover um objetivo comum desejado pela sociedade. Os projetos 
sociais estão inseridos nas políticas públicas e podem ser compre-
endidos como “um conjunto de ações programadas e articuladas 
entre si, formulado para atender uma demanda pública específica” 
(JANNUZZI, 2016, p.14). 

De acordo com Cohen e Franco (2013, p.13), “A crise 
que afetou a região latino-americana nos anos 1980 reduziu os 
recursos disponíveis ao mesmo tempo que agravou as necessi-
dades da população”. Neste sentido fez-se necessária a criação 
de políticas sociais com o objetivo de impedir a deterioração das 
sociedades e ajudar na recuperação dos níveis de qualidade de 
vida de suas populações.

Deflagrados com a promulgação da Constituição Brasileira 
de 1988 (BRASIL, 1988), os projetos sociais tiveram seu escopo 
ampliado devido à crise que se apresentava.  Sobre esse aspecto, 
analisando a necessidade de se conhecer o status dos problemas 
sociais que afligiam a sociedade brasileira e analisando a impor-
tância de se realizar processos avaliativos que descortinassem a 
sua realidade contextual, Jannuzzi (2014, p. 24) observa:

A ampliação do escopo e escala das políticas sociais, conju-
gando programas de natureza universal – na educação, saúde, 
trabalho e assistência social – com ações de cunho redistributivo 
e de promoção de acesso aos direitos sociais – como o Programa 
Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada, as Políticas de 
Promoção de Igualdade Racial e Gênero, entre outras – têm ense-
jado a produção de informações e desenvolvimento de estudos de 
avaliação para melhor conhecimento dos públicos-alvo de cada 
programa, do processo de implementação desses e dos resultados 
e impactos das intervenções. 
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Considerando que a cada década surgem novos desafios que 
necessitam de enfrentamento por parte do estado em seu processo 
de atendimento às necessidades da sociedade, cresce a preocu-
pação dos governos, em todas as suas instâncias administrativas, 
esforços para resolvê-los. A cada dia percebem-se mais iniciativas, 
tanto da esfera pública quanto privada, nos mais diversos campos 
de ação social como os da educação, saúde, trabalho, entre outros.

Com o atual cenário político e econômico do Brasil, desponta, 
cada vez mais, a urgência de se implementar projetos sociais rele-
vantes, que efetivamente minimizem as desigualdades, possibili-
tando uma melhoria na qualidade de vida da população, trazendo 
a reboque o crescimento social e econômico do país. Diante disso, 
avaliar esses esforços torna-se imprescindível, pois revela a reali-
dade como ela se apresenta de fato, trazendo a obrigação social 
e ética de se prestar contas, seja por parte do governo à popu-
lação, seja por parte da iniciativa privada aos seus clientes (PENNA 
FIRME; LETICHEVSKY, 2010).

Ainda, considerando a importância de se realizar processos 
avaliativos no sentido de se aferir o nível de qualidade dos serviços 
prestados à população, Elliot (2011, p. 941) afirma que “dada a 
importância de seus resultados, projetos, programas e serviços 
dirigidos a diferentes segmentos da sociedade têm sido acompa-
nhados por avaliações que buscam revelar se houve o alcance da 
desejada qualidade”. Neste sentido, torna-se imprescindível avaliar 
esses projetos, de modo a determinar seu mérito e valor, ou seja, 
sua eficiência, eficácia, utilidade e efetividade, de forma a conhecer 
o real alcance dos objetivos traçados em seu planejamento e imple-
mentação. Desse modo:

A avaliação busca trazer à tona aspectos, dados e indicadores 
de que o objeto avaliado, seja ele um projeto, um programa ou 
um serviço, é adequado, eficiente, eficaz ou relevante, isto é, se 
demonstra ter algum valor ajuizado a partir de critérios estabelecidos 
pelo avaliador ou ainda sugeridos pelos interessados nos resultados 
da avaliação. (ELLIOT, 2011, p. 942).
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Por que avaliar as avaliações

Em um momento no qual a cultura da avaliação vem se 
consolidando nas mais diversas áreas, surge a necessidade de 
validar essas avaliações, de modo a verificar se a condução e 
os procedimentos adotados foram adequados. De acordo com 
Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 594), a avaliação leva a 
melhorias diretas e indiscutíveis de sistemas, programas e práticas. 
No entanto, um possível fracasso de seus resultados pode ser 
ocasionado pela forma por meio da qual a avaliação é conduzida.  

O processo de avaliar uma avaliação é definido por Scriven 
(1991) como meta-avaliação. Stufflebeam (2001), por sua vez, define 
os métodos disseminados pelo Joint Committee on Standards for 
Educational Evaluation (1994) como um dos mais completos para se 
aferir a qualidade de uma avaliação. 

Ao definir a meta-avaliação, o autor afirma:

O processo de delinear, obter e aplicar informação descritiva e de 
julgamento – sobre a utilidade, a viabilidade, adequação e precisão 
de uma avaliação e sua natureza sistemática, competente conduta, 
integridade/honestidade, respeitabilidade e responsabilidade social 
– para orientar a avaliação e divulgar publicamente seus pontos 
fortes e fracos. (STUFFLEBEAM, 2001, p. 185).

Assim, a meta-avaliação tem como objetivo auxiliar na 
condução e nos resultados da avaliação. Quando realizada ao longo 
de um processo avaliativo, ela se caracteriza como meta-avaliação 
formativa, por ocorrer durante o processo, representando uma opor-
tunidade significativa para os envolvidos, pois pode apontar corre-
ções e possíveis caminhos, possibilitando mudanças e melhorias 
no decorrer do processo.

Já quando a meta-avaliação se realiza ao final de um 
programa, ela se caracteriza como meta-avaliação somativa, e 
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tem como principais interessados os responsáveis pela tomada de 
decisão em relação ao processo avaliativo e seus futuros usuários. 
Tal avaliação “serve basicamente para julgar o mérito e a relevância 
de um programa em relação a determinados critérios, possibili-
tando a decisão sobre continuidade, extensão ou descontinuação 
do programa” (CHIANCA; MARINO; SCHIESARI, 2001, p. 18).

Como afirmam esses autores não há avaliação perfeita. 
No decorrer do processo avaliativo algumas ações podem 
comprometer o resultado de uma avaliação, tais como:  deci-
sões tomadas, escolha do método, do instrumento e das pessoas 
que devem estar envolvidas na avaliação. Sendo assim, “avaliar 
o processo avaliativo ao seu final é também importante para 
assegurar credibilidade aos resultados encontrados” (CHIANCA; 
MARINO; SCHIESARI, 2001, p. 82).

Portanto, o mérito em se avaliar está pautado na necessidade 
de desenvolver a qualidade daquilo que se avalia, e a importância 
em se meta-avaliar está pautada na necessidade de aprimorar e 
inovar a própria avaliação.

O objeto meta-avaliado

O presente estudo apresenta uma meta-avaliação do 
Relatório de Avaliação Econômica: Projeto Pescar (BRESOLIN, 
2015), que teve como objeto de avaliação o Projeto Pescar, desen-
volvido pela Fundação Projeto Pescar, com sede em Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul.  

A meta-avaliação incide sobre o relatório final de uma 
avaliação já encerrada, portanto se caracteriza como uma avaliação 
somativa, que na visão de Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, 
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p. 48), “leva a decisões relativas à continuidade do programa, seu 
encerramento, a sua ampliação, adoção etc.”. Elliot (2011) corro-
bora este pensamento ao afirmar que a meta-avaliação somativa 
pretende verificar a qualidade da própria avaliação à luz de diversos 
critérios, depois de finalizado o processo avaliativo. A meta-ava-
liação pretende então julgar o mérito e a relevância da avaliação, a 
partir do documento que apresentou seus resultados finais à luz de 
padrões de avaliação previamente definidos. 

O interesse em meta-avaliar o citado Relatório justifica-se 
pelo tema humanitário nele exposto, que busca atuar e transformar 
a realidade social de jovens em situação de vulnerabilidade.  Essa 
temática desperta a sensibilidade e o desejo de ver o êxito de ativi-
dades dessa natureza nos diversos segmentos da sociedade.

Conforme o relatório, o Projeto Pescar foi fundado em 1976, por 
iniciativa do empresário Geraldo Linck, e oferece curso de iniciação 
profissional. A história do Projeto Pescar iniciou em 1976, quando 
o empresário Linck (1927-1998) presenciou um menino assaltando 
um idoso e, chocado ao ver a agilidade e o vigor do jovem contra a 
fragilidade da vítima, resolveu fazer algo para mudar aquela situação 
de violência (FUNDAÇÃO PROJETO PESCAR, 2019). 

O objetivo do projeto é promover oportunidades de desen-
volvimento pessoal, cidadania e iniciação profissional a jovens 
em situação de vulnerabilidade social, por meio de parcerias com 
empresas e organizações. Os cursos do projeto ocorrem dentro 
das empresas parceiras, que pagam os salários do educador 
social, que ministra o curso. Cabe à Fundação Pescar os custos 
com material, know-how, seleção dos educadores sociais e geren-
ciamento das atividades. O Projeto Pescar conta com 146 unidades 
no Brasil e 29 unidades no exterior, tendo já capacitado 23.811 
jovens, em dados de 2015 (BRESOLIN, 2015).
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Em 2013, o Projeto Pescar foi selecionado pela Fundação 
Itaú Social para ser avaliado. A avaliação da Fundação Itaú Social 
teve como objetivo dimensionar os impactos sobre os indicadores 
relativos à empregabilidade, escolaridade e aspectos sócioemocio-
nais dos participantes do Projeto Pescar. 

O Relatório faz uma descrição pormenorizada de como, e por 
que motivo, ocorreu a avaliação do Projeto, especificando a meto-
dologia utilizada, bem como os resultados e as recomendações 
deles decorrentes, conforme sintetiza o sumário:

Introdução; Disponibilidade de dados; Forma de coleta dos dados 
e taxa de resposta; Análise do atrito; Análise da qualidade da base 
obtida no campo; Perfil dos alunos do Projeto Pescar; Análise 
comparativa dos tratados e controles que responderam à pesquisa 
de campo; Cursos de qualificação profissional; Análise de Impacto; 
Indicadores relativos à empregabilidade e escolaridade; Indicadores 
Sócioemocionais; uma análise do equilíbrio financeiro do projeto e 
Conclusão. (BRESOLIN, 2015, p. 5).

Segundo o Relatório, houve grande dificuldade na obtenção 
e organização dos dados iniciais dos participantes devido aos 
problemas ocorridos no processo de armazenamento, de descen-
tralização e de acesso tardio às fichas de inscrição (ou às amostras), 
e de não terem sido as mesmas confeccionadas em formulários-
-padrão. Esse fato dificultou e atrasou consideravelmente o crono-
grama proposto, gerando um esforço de trabalho de sistematização 
adicional não previsto inicialmente, e excluindo algumas unidades 
do Projeto Pescar de participar da avaliação (BRESOLIN, 2015).

Para avaliar os impactos do Projeto Pescar sobre os indica-
dores relativos à empregabilidade e escolaridade dos participantes 
foram utilizadas como estratégias metodológicas o estimador de 
mínimos quadrados ordinários (MQO) e o método de Propensity 
Score Matching (Correspondência de Pontuação de Propensão 
- PSM), uma técnica de correspondência estatística usada para 
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estimar a diferença nos resultados entre beneficiários e não-bene-
ficiários que é atribuível a um determinado programa.

  O objetivo era encontrar jovens que não participaram 
do projeto e que seriam semelhantes quanto às características 
observáveis dos jovens que participaram. Desta forma, ao se 
comparar as variáveis observáveis dos grupos tratado (partici-
pantes do projeto em 2012 e 2013) e controle (pessoas inscritas 
em 2012 e 2013, mas não selecionadas para o projeto), a única 
diferença potencial entre eles foi a participação no Projeto Pescar. 
Para avaliar o impacto sócioemocional foi utilizada a segunda 
versão do instrumento Social and Emotional or Non-cognitive 
Nationwide Assessment (Avaliação Nacional Social e Emocional ou 
Não-cognitiva - SENNA), desenvolvido pelo Instituto Ayrton Senna 
para avaliar traços de personalidade, com o objetivo de identificar 
seis atributos emocionais como indicadores de impacto sócioe-
mocionais do Projeto Pescar (BRESOLIN, 2015).

A avaliação do Projeto foi realizada por meio da pesquisa de 
campo pela empresa Vox Populi, com a realização de entrevistas 
face a face, via tablets, e tempo estimado de 30 minutos para a 
aplicação do questionário. Foram entrevistados participantes de 
diversas unidades do Projeto, oriundos das turmas de 2012 e 2013. 
Questionou-se, de um modo geral, o seu envolvimento com o 
mercado de trabalho, situação de estudos e desenvolvimento sócio-
emocional (BRESOLIN, 2015).

De acordo com as conclusões do Relatório não foi possível 
determinar impacto significativo e consistente na maioria das 
dimensões avaliadas, especialmente nas variáveis sócioemocio-
nais e nas relacionadas ao mercado de trabalho, fato que gerou 
recomendações para a melhoria e o aprimoramento do desenho e 
das ações do Projeto Pescar.
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Metodologia adotada na meta-avaliação

Para meta-avaliar o relatório de Avaliação Econômica do 
Projeto Pescar (BRESOLIN, 2015), optou-se pelas Diretrizes para 
Avaliação para América Latina e o Caribe (RODRIGUEZ BILELLA 
et al., 2016). As diretrizes foram criadas a partir de um movi-
mento da Rede de Monitoramento, Avaliação e Sistematização 
da América Latina e do Caribe (ReLAC), em colaboração com o 
Projeto de Fomentos das Capacidades em Avaliação (FOCEVAL), 
do Ministério de Planejamento e Política Econômica da Costa Rica 
(MIDEPALN), e o Instituto Alemão de Avaliação da Cooperação para 
o Desenvolvimento (DEVAL). 

A formulação foi realizada colaborativamente e se inspirou 
no trabalho e na experiência de associações, sociedades e redes 
regionais de avaliação, tais como:  American Evaluation Association 
(Associação Americana de Avaliação), Joint Committee, Swiss 
Evaluation Society (SEVAL - Avaliação da Sociedade Suíça de 
Avaliação), entre outras.

Devido à crescente demanda de avaliações na região da 
América e Latina e do Caribe abriu-se este diálogo, de modo a criar 
diretrizes específicas e relevantes para a rica e diversificada reali-
dade latino-americana, cujo objetivo fundamental é o de: 

Contribuir para o desenvolvimento de um marco comum de refe-
rência que sirva de orientação para a obtenção de avaliações com 
altos padrões de qualidade, a formação prática profissional, a faci-
litação da comunicação entre os atores participantes, a aprendi-
zagem e geração de conhecimentos a partir da prática profissional 
e o fomento de uma cultura de avaliação e responsabilização social. 
(RODRIGUEZ BILELLA et al., 2016, p. 3).

As citadas diretrizes visam tanto orientar o trabalho dos profis-
sionais que realizam ou contratam avaliações, quanto ser um marco 
de referência para quem utiliza os resultados das avaliações e para 
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quem forma novos profissionais. Todavia, para que se efetivem, as 
avaliações devem estar contextualizadas às particularidades sociais 
econômicas, culturais e institucionais de cada região em que forem 
implementadas como metodologia de um processo avaliativo.

 Seus autores afirmam que:

As Diretrizes para Avaliação para a América Latina e o Caribe 
descritos neste documento contribuem para a qualidade e utilização 
das avaliações que diferentes atores da sociedade realizam. As dire-
trizes estabelecem uma referência de qualidade para as avaliações 
de modo que as mesmas sejam confiáveis, úteis, éticas e cultural-
mente apropriadas. Portanto, as diretrizes têm um caráter geral e 
orientador para quem realiza, contrata, supervisiona ou utiliza as 
avaliações. (RODRIGUEZ BILELLA et al., 2016, p. 7). 

As Diretrizes funcionam como guias e estão agrupadas em 
cinco dimensões adaptadas à região da América Latina e Caribe, 
como mostra o Quadro 1.

Quadro 1 – Dimensões e Diretrizes para a meta-avaliação para a América Latina e o Caribe

Dimensões Diretrizes

Avaliação rigorosa

1.1 Contextualizar a avaliação
1.2 Descrição detalhada do objeto de avaliação

1.3 Perguntas avaliativas relevantes
1.4 Metodologia válida e confiável

1.5 Níveis de participação adequados dos 
atores envolvidos

1.6 Conclusões relevantes
1.7 Recomendações úteis e factíveis

1.8 Relatórios e comunicação pública efetiva

Avaliabilidade adequada

2.1 Gestão efetiva da avaliação
2.2 Procedimentos práticos

2.3 Viabilidade contextual, social e política
2.4 Realista

Avaliação conduzida de acordo 
com princípios éticos e jurídicos

3.1 Respeito ao direito das pessoas
3.2 Autonomia

3.3 Transparência
3.4 Legalidade



105

META AVALIAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO

S U M Á R I O

Compreensão cultural adequada
4.1 Igualdade e equidade

4.2 Direitos culturais
4.3 Reciprocidade e identidades culturais

Relevância e utilidade

5.1 Participação efetiva e consciente
5.2 Propósitos acordados mutuamente

5.3 Valores explícitos
5.4 Informação relevante, pertinente e oportuna

5.5 Resultados úteis
5.6 Comunicação e relatórios pontuais e apropriados
5.7 Interesse pelas consequências e incidência

Fonte: As autoras (2018) adaptado de RODRIGUEZ BILELLA et al. (2016).

Como delimitação, o presente estudo abordou apenas duas 
dimensões das diretrizes: Avaliabilidade Adequada e Relevância e 
Utilidade. Para selecionar essas dimensões, os autores conside-
raram a pertinência de cada dimensão em relação à natureza do 
Relatório de Avaliação do Projeto Pescar.

A dimensão Avaliabilidade Adequada cuida da determinação 
da qualidade da avaliação realizada, enfatizando sua efetividade, 
eficiência e utilidade. Segundo Patton (2002), a avaliabilidade pode 
ser concretizada por meio de estudos realizados em função dos 
dados obtidos por meio de entrevistas, análise de documentos e 
observações, etc. Tem como objetivo determinar se um programa 
é suficientemente bem-conceituado e consistentemente implemen-
tado para realizar uma avaliação formal rigorosa, especialmente 
uma avaliação somativa destinada a determinar a eficácia geral.

A dimensão Relevância e Utilidade prioriza aferir se a 
avaliação atende às necessidades de informação, conhecimento 
dos usuários, se é oportuna, prática, se aporta sugestões úteis 
de melhoria e se contribui de forma eficiente para a tomada da 
decisão. Segundo aponta Davidson (2005, apud ELLIOT, 2011), a 
utilidade é um dos cinco critérios fundamentais para orientar a meta-
-avaliação. Da mesma forma, a utilidade é uma das categorias de 
Padrões adotados pelo Joint Committee, dirigidos para a avaliação 
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de programas. Em linhas gerais, a utilidade de uma avaliação se 
mede pelo nível de satisfação das necessidades dos interessados 
no programa, em relação a processos e produtos.

As dimensões selecionadas contemplam 11 diretrizes, que 
foram aplicadas ao Relatório, utilizando-se uma escala de três níveis 
de julgamento, a saber: Atende, Atende Parcialmente e Não Atende. 
A cada nível foram atribuídas as pontuações 10, 5 e zero, respectiva-
mente. Os pontos atribuídos a cada diretriz foram somados e assim 
calculada a média aritmética de cada dimensão. Como critério de 
julgamento de cada dimensão considerou-se que: média 10, indica 
que a dimensão foi Atendida; acima de 5,0 até 7,5, indica que a 
dimensão foi Atendida Parcialmente; e abaixo de 5,0 até zero, indica 
que a dimensão foi classificada como Não Atende.

O presente estudo pretendeu responder a seguinte pergunta 
avaliativa: Em que medida a Avaliação Econômica do Projeto Pescar, 
conforme apresentado em Relatório, atende às dimensões de 
Avaliabilidade Adequada e de Relevância e Utilidade, das Diretrizes 
para a Avaliação para a América Latina e o Caribe?

Ressalta-se que a relevância deste estudo, materializada 
por meio de seus resultados, pode contribuir para que a Fundação 
Itaú Social, instituição realizadora da avaliação meta-avaliada, 
possa aprimorar os processos avaliativos que pratica no campo 
dos programas sociais, de forma a beneficiar seus integrantes e 
os demais atores beneficiados pelos mesmos. Ademais, pode inte-
ressar a empresas e demais envolvidos em projetos similares, por 
demonstrar os pontos fortes, os pontos fracos e a viabilidade rela-
cionados aos mesmos.
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Resultados da meta-avaliação

Dimensão avaliabilidade adequada

Segundo Rodriguez Bilella et al. (2016, p. 16), “esta dimensão 
tem que ser contemplada durante a fase de desenho da avaliação, 
dado que tem por objeto garantir que a avaliação seja realista, 
prudente, apropriada e consciente dos custos que implica”. Esse 
aspecto implica na obrigatoriedade de se observar se aquilo que 
vai ser avaliado “foi definido adequadamente e se a metodologia 
e instrumentos desenhados permitem obter evidências verificáveis 
suficientes para responder às hipóteses e às perguntas avaliativas 
propostas”. De acordo com o pensamento formulado pelos autores, 
“as diretrizes desta dimensão procuram determinar se vale a pena 
realizar a avaliação em condições nas que se estabeleceu, colo-
cando ênfase na efetividade, eficiência e utilidade da avaliação” 
(RODRIGUEZ BILELLA et al., 2016, p. 16).

Os resultados relativos à aplicação das quatro diretrizes que 
compõem esta dimensão estão relatados a seguir.

No que diz respeito à diretriz Gestão efetiva da avaliação, 
Rodriguez Bilella et al. (2016, p; 18) preconizam que “os processos 
de avaliação devem estar orientados por estratégias eficientes e 
efetivas. As avaliações devem utilizar de forma eficiente e trans-
parente os recursos previstos”. Assim sendo, constata-se que o 
Relatório meta-avaliado menciona em seu item 2, Disponibilidade 
de dados, que houve muita dificuldade na obtenção e organização 
dos dados iniciais dos participantes da avaliação do Projeto Pescar, 
dados estes fundamentais ao estudo. Descobriu-se que as fichas de 
inscrição de determinados indivíduos beneficiados pelo programa 
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avaliado não ficavam armazenadas na sede da Fundação Pescar, 
mas em poder dos educadores sociais de cada unidade atendida, 
fato que dificultou o recolhimento das informações e comprometeu 
o cumprimento do cronograma acordado entre as duas instituições.

Outro fato relevante refere-se que o Relatório cita, nas páginas 
11 e 12, que a etapa de tratamento de dados prevista para ocorrer 
até agosto de 2014, somente foi concluída em novembro do mesmo 
ano (BRESOLIN, 2015). Atraso ocorrido devido a algumas fichas dos 
participantes de 2012 terem sido encaminhadas pelo Projeto Pescar 
à Fundação Itaú Social em lotes muito abaixo do esperado e, às 
vezes, incompletas. Houve, portanto, a necessidade de a Fundação 
Itaú Social mudar o desenho da avaliação, incluindo as fichas de 
inscrição dos cursos de 2013 e intervir junto à Fundação Pescar, 
mostrando que sem as fichas não poderia seguir com a avaliação.

Ainda que a Fundação Itaú Social tenha encontrado dificul-
dades na obtenção dos dados, conseguiu realizar as alterações 
relativas ao período da amostra, antes do início da avaliação, não 
comprometendo a sua efetivação. Desta forma, considera-se que os 
processos de avaliação foram orientados por estratégias eficientes 
e efetivas. No entanto, o Relatório não informou sobre a utilização 
dos recursos financeiros previstos para realização da avaliação. 
Sendo assim, considera-se que a avaliação atende parcialmente a 
esta diretriz, por não ter sido eficiente na transparência sobre as 
informações relativas aos recursos previstos.

Quanto à diretriz Procedimentos práticos, Rodriguez Bilella et 
al. (2016, p; 18) alertam que “os procedimentos de avaliação devem 
ser práticos e pertinentes à forma em que o objeto a ser avaliado se 
executa e opera”.

Nesse ponto, pode-se constatar que o Relatório descreve os 
procedimentos da avaliação, nas páginas 13 e 14, onde destaca 
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que “o campo seria realizado pela Vox Populi, com entrevistas face 
a face e tempo estimado de 30 minutos para aplicação do questio-
nário” (BRESOLIN, 2015, p. 13).

No que tange à forma em que o objeto a ser avaliado se 
executa, o Relatório destaca que a pesquisa de campo do projeto, 
prevista inicialmente para ser realizada nos meses de fevereiro 
e março de 2015, foi postergada para junho do mesmo ano, em 
virtude das dificuldades encontradas com as fichas de inscrição e 
devido a questões orçamentárias internas da Fundação Itaú Social.

De acordo com o planejamento inicial, descrito na página 13 
do Relatório, deveriam ser entrevistados 212 tratados (participantes 
do projeto em 2012 e 2013) e 204 controles (pessoas inscritas em 
2012 e 2013, mas não selecionadas para o projeto). Devido ao 
longo tempo desde o preenchimento das fichas até o momento de 
campo, houve uma preocupação em não encontrar estas pessoas. 
Então, foi acrescentado um número maior de indivíduos, chamados 
extras, que deveriam ser contatados somente depois de esgotadas 
as possibilidades de contato com os demais participantes.

Em relação à forma de operação do objeto, o Relatório 
destaca, na página 14, que a aplicação do questionário seria reali-
zada por meio da utilização de tablets, o que diminuiria a chance 
de erros de preenchimento. No entanto, havia uma preocupação 
com a qualidade das informações de contatos dos participantes. 
Então, foi solicitado ao Projeto Pescar, contato telefônico antecipado 
com todas as pessoas cadastradas que seriam entrevistadas, de 
modo a informar previamente que estas seriam contatadas. Quando 
a pessoa não fosse encontrada, o educador da cidade correspon-
dente deveria ser acionado para tentar localizar o participante.

Dessa forma, em função dos problemas ocorridos, e apesar 
de a avaliação descrevê-los de modo detalhado, pode-se inferir 
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que houve um atendimento parcial desta diretriz, por seus procedi-
mentos não terem sido executados de forma prática.

A respeito da diretriz Viabilidade contextual, social e polí-
tica, Rodriguez Bilella et al. (2016, p; 19) salientam que “as 
avaliações devem reconhecer e ponderar os interesses culturais 
e políticos em jogo, assim como as necessidades particulares 
dos indivíduos e grupos”. 

Assim sendo, a Avaliação Econômica do Projeto Pescar 
reconhece que o citado Projeto existe desde 1976 e conta com 146 
unidades no Brasil e 29 unidades no exterior. O Relatório informa 
todas as Unidades nas quais não foi possível realizar a pesquisa 
de campo, bem como o motivo de não terem sido consideradas na 
avaliação de impacto, conforme apresentado no Quadro 2. 

Quadro 2 - Unidades Pescar nas quais não foi possível realizar a pesquisa de campo

Unidade Ano Problemas

Cimpor 2012
Vieram apenas fichas de visita domiciliar dos jovens 

selecionados.

Consórcio 
Tupaciretã

2012 
2013

Retirada do campo para redução de custos (poucos 
controles na cidade).

Eister 2012 Apenas cadastro com nome dos inscritos.

Dimeltoz 2013
Poucos indivíduos no campo (25), retirada do campo por 

questão de custo de aplicação em Caxias do Sul.

Expert 2012 Vieram apenas fichas de visita domiciliar dos jovens selecionados.

Expert 2013
Vieram apenas as primeiras páginas das fichas de visita 

domiciliar dos jovens selecionados.

Redemaq 2012 Vieram apenas fichas de visita domiciliar dos jovens selecionados.

Redemaq 2013
Não recebemos nenhuma ficha de inscrição dos jovens 

selecionados.

RPR 2012
Vieram apenas fichas de visita domiciliar dos jovens 

selecionados.

Sapore 2012 Unidade não faz mais parte do Projeto Pescar.
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Soul 2012 Apenas cadastro com endereço, sem ficha de inscrição.

Vicunha 2012
Vieram apenas as primeiras páginas das fichas de 

inscrição e posteriormente as fichas de visita domiciliar 
dos jovens selecionados.

Vicunha 2013
Vieram apenas as primeiras páginas das fichas de 

inscrição e posteriormente as fichas de visita domiciliar 
dos jovens selecionados.

Fonte: BRESOLIN (2015, p. 11).

Posteriormente, o Relatório descreve as unidades que foram 
consideradas na avaliação, bem como o tratados e controles a 
serem entrevistados por ano, conforme Tabela 1.

Tabela 1- Tratados e controles a serem entrevistados por ano, unidade e região/município

Região/
Município

Unidade Ano Tratados Controle Extras

Porto Alegre e 
Rio Grande (RS)

ASAV
2012 38 47

71
2013 40 40

RPR 2012 12 12
CDL 2012 13   5

Unicred 2012 17   8 
Total 120 112

Itajubá (MG)
Alstom

2012 15 15
36

2013 14 14
Total 29 29

Matão (SP)
Citrosuco

2012 24 24
48

2013 25 25
Total 49 49

Biguaçu (SC) Sulcatarinense 2013 14 14 37

Fonte: BRESOLIN (2015, p. 13).

Observa-se, também, que no Relatório não foi informado 
quantas unidades, do Brasil e do Exterior, foram convidadas 
para participar da avaliação, ou qual critério foi utilizado para 
selecionar as unidades que foram convidadas. Considerando 
a abrangência internacional do projeto, pressupõem-se a exis-
tência de uma grande diversidade cultural e política entre os seus 
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participantes e demais interessados, o que deveria ser um viés 
a ser observado. Desta forma, pode-se inferir que a avaliação 
atende parcialmente a esta diretriz.

Em relação à diretriz Realista, Rodriguez Bilella et al. (2016, p. 
19) destacam que uma avaliação realista: 

Deve assegurar uma clara coerência entre os recursos financeiros, 
humanos e temporais para seu correto desenvolvimento. Junto a 
isso, se deve conhecer a disponibilidade e acessibilidade no tempo 
certo e de forma adequada aos meios de verificação e à informação. 

O Relatório meta-avaliado menciona o uso de recursos 
financeiros destinados à avaliação, informando o adiamento da 
pesquisa de campo devido a questões orçamentárias da Fundação 
Itaú Social. Ademais, o Relatório apresenta, em seu conteúdo, uma 
análise do equilíbrio financeiro relacionado ao projeto, mas não 
cita recursos financeiros destinados à avaliação. Apesar do deta-
lhamento dos recursos humanos e dos recursos temporais terem 
sido devidamente informados, não foi possível perceber uma clara 
coerência entre estes aspectos. Desta forma, considera-se que esta 
diretriz foi parcialmente atendida.

A análise da dimensão Avaliabilidade adequada, observan-
do-se os critérios para julgamento adotados neste estudo avaliativo, 
apresentou os resultados constantes na Tabela 2. 

Tabela 2 - Julgamento das diretrizes da Dimensão 2 - Avaliabilidade Adequada

Diretrizes Pontos Atribuídos

2.1 Gestão efetiva da avaliação 5

2.2 Procedimentos práticos 5

2.3 Viabilidade contextual, social e política 5

2.4 Realista 5

Legenda: 10 - Atende; 5 - Atende parcialmente; 0 - Não atende.
Fonte: Os autores (2018).
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Diretriz relevância e utilidade

Em relação à dimensão Relevância e Utilidade, Rodriguez 
Bilella et al. (2016, p. 28) ressaltam que:

A utilidade e a relevância garantem que a avaliação atenda às neces-
sidades de informação e conhecimento dos usuários, ao mesmo 
tempo em que as partes interessadas se apropriem dela. As avalia-
ções devem ser relevantes, oportunas e práticas, a fim de aportar de 
maneira mais eficiente a tomada de decisões, a prestação de contas 
e a deliberação pública. 

Quanto às diretrizes componentes dessa dimensão, os 
mesmos autores enfatizam que sua aplicação:

Aumenta a probabilidade de os participantes valorizarem os 
processos e produtos da avaliação, reconhecendo-os como signi-
ficativos para satisfazer as suas necessidades. Desta dimensão, o 
principal interesse da avaliação está em ser oportuna e prática, a fim 
de aportar sugestões úteis para melhorar a programação, a tomada 
de decisões e a fim de contribuir para o desenvolvimento do conhe-
cimento para o seu uso global e em diferentes contextos e situações. 
(RODRIGUEZ BILELLA et al., 2016, p. 28).

Em relação à diretriz Participação efetiva e consciente, 
Rodriguez Bilella et al. (2016, p; 30) sustentam que:

A avaliação deve contemplar - tanto em seu desenho como em sua 
execução - as perspectivas de distintos atores. Para isso, deve-se 
identificar e prestar atenção a todos os grupos de pessoas envol-
vidas e interessadas no objeto a ser avaliado e/ou afetadas por sua 
avaliação, promovendo sua participação efetiva.

O Relatório apresenta os participantes de cada uma das 
etapas da avaliação (BRESOLIN, 2015, p. 13-17), descrevendo que 
participaram da etapa de desenho da avaliação, a Fundação Itaú 
Social e os integrantes do Projeto Pescar, tanto da sede quanto das 
regiões e municípios que contextualizaram a avaliação. Durante 
sua execução, participaram: a Vox Populi, responsável pelo 
campo; ex-alunos do Projeto Pescar, para realização do pré-teste; 
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participantes tratados; participantes controle; e participantes 
extras. Foram ainda contemplados vizinhos ou atuais moradores 
próximos às pessoas entrevistadas, quando da não localização do 
participante. Desta forma, a avaliação atende a esta diretriz, pois 
contemplou e promoveu a participação efetiva dos diversos grupos 
interessados (stakeholders).

Rodriguez Bilella et al. (2016, p. 30) citam a diretriz 
Propósitos acordados mutuamente como aquela em que “os 
propósitos da avaliação devem ser explícitos e claramente docu-
mentados e aceitos. O avaliador deve contribuir para a sua defi-
nição quando estes estiverem confusos ou se expressarem de 
um modo muito genérico”.

Nesse ponto, cabe destacar que a Avaliação Econômica do 
Projeto Pescar, a partir da divulgação de um edital para seleção de 
projetos sociais, por meio de informação constante do Relatório 
de avaliação (BRESOLIN, 2015, p. 8), explicitou os propósitos da 
avaliação e recebeu o apoio de toda a equipe do projeto. As equipes 
trabalharam em parceria para a definição da avaliação. A equipe 
do Projeto Pescar demonstrou grande empenho na obtenção das 
informações necessárias à realização da avaliação, assim como à 
atualização dos contatos dos participantes.

 Conforme consta no Relatório (BRESOLIN, 2015, p. 9), a 
Fundação Pescar trabalhou no sentido de obter as fichas de inscrição 
dos participantes, e sua atuação perdurou até o momento em que a 
Fundação Itaú Social considerou os dados obtidos suficientes para 
a realização da avaliação. Desta forma, considera-se que esta dire-
triz foi atendida por meio do processo avaliativo descrito no relatório.

No que diz respeito à diretriz Valores explícitos, Rodriguez 
Bilella et al. (2016, p; 30) citam que, “quando necessário, as 
avaliações devem identificar e explicitar as bases valorativas ou 
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axiológicas nas quais se apoiam os julgamentos e pontos de 
vista do avaliador”.

Nesse ponto, cabe se observar que a Avaliação Econômica 
do Projeto Pescar atende a esta diretriz, pois, entre outros aspectos, 
menciona que os valores morais e sociais do projeto podem ser 
constatados em função do mesmo ser “um curso de iniciação 
profissional, com grande ênfase em desenvolvimento pessoal e 
cidadania” (BRESOLIN, 2015, p. 8). Destaca ainda que o objetivo 
do projeto é “promover oportunidades de desenvolvimento pessoal 
e iniciação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade 
social” (BRESOLIN, 2015, p. 8). Assim, no propósito do Projeto, 
encontra-se claro que os valores contemplados no curso e demais 
atividades foram colocados de forma clara no relatório, atendendo, 
desse modo, o que prescreve a diretriz Valores explícitos

Na Diretriz Informação relevante, pertinente e oportuna, 
Rodriguez Bilella et al. (2019, p. 30) salientam que “a avaliação deve 
ser útil para as necessidades dos grupos interessados, identifi-
cados e emergentes, e seus resultados devem estar ao seu alcance 
no momento em que sejam solicitados”.

O Relatório de Avaliação traz informações relevantes sobre 
os indicadores de impacto de interesse de empregabilidade, esco-
laridade e dimensão sócioemocional, dados estes que permitirão 
aferir o impacto do projeto (Quadro 3 e Tabela 3).

Quadro 3 - Indicadores de impacto de interesse: empregabilidade e escolaridade
Impactos potenciais 

sobre
Indicadores de impacto

Curso de Qualificação 
Profissional

Y1 = fez curso QP em ano posterior ao Pescar 
        (1 = sim; 0 = não)
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Empregabilidade

Y1 = ocupado (1 = sim; 0 = não)

Y2 = posse de carteira de trabalho (1 = sim; 0 = não)

Y3 = salário recebido (em reais de 2014)

Y4 = tempo no emprego (em meses)

Y5 = autônomo

Escolaridade

Y1 = frequenta escola (1 = sim; 0 = não)

Y2 = concluiu o ensino fundamental (1 = sim; 0 = não)

Y3 = concluiu o ensino médio (1 = sim; 0 = não)

Y4 = prestou o ENEM (1 = sim; 0 = não)

Y5 = frequenta o ensino superior (1 = sim; 0 = não)

Y6 = fez curso de QP depois do Pescar (1 = sim; 0 = não)

Fonte: BRESOLIN (2015, p. 33).

Tabela 3 - Dimensões sócio emocionais - Valores do Alfa de Cronbach – SENNA

Dimensão Coeficiente

Amabilidade 0,77
Amabilidade recod. Por Amabilidade 0,82

Conscienciosidade 0,86
Conscienciosidade recod. Conscienc. 0,83

Estabilidade Emocional 0,77
Estab. Emocional recod. Estab. Emoc. 0,88

Extroversão 0,81
Abertura 0,70

Lócus de Controle Externo 0,83

Fonte: BRESOLIN (2015, p. 38).

Portanto, os resultados encontrados foram considerados úteis 
para os grupos de interessados, pois demonstraram o real impacto 
do projeto no desenvolvimento profissional dos seus participantes. 

Quanto à diretriz Resultados úteis, Rodriguez Bilella et al. 
(2016, p. 31) destacam que as avaliações:

Devem construir descrições e juízos que animem e ajudem os partici-
pantes a redescobrir, reinterpretar ou revisar sua percepção, atitude 
e/ou comportamento sobre o objeto da avaliação. Os resultados 
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devem ser úteis para quem toma decisões, o público beneficiado, 
assim como para as pessoas interessadas na intervenção avaliada.

Nesse aspecto, o Relatório de avaliação traz resultados 
que permitem a realização da análise comparativa dos tratados e 
controles que responderam à pesquisa de campo, de modo a veri-
ficar o real impacto do projeto entre os participantes.

Para obter o efeito do Projeto Pescar sobre os indicadores 
de interesse foi considerada a variável dummy, uma variável que 
toma o valor 0 ou 1 para indicar a ausência ou presença de algum 
efeito categórico que pode ser esperado para mudar o resultado. 
Foram indicadas as seguintes variáveis: ter feito (ou não) curso de 
qualificação profissional antes do Pescar como um dos controles; 
ter feito curso de qualificação profissional depois do Pescar; e 
ter feito curso de qualificação durante o mesmo ano em que se 
inscreveu (ou cursou).

Para mensurar o impacto do Projeto Pescar, a amostra foi 
dividida em subgrupos para serem posteriormente comparados. As 
amostras Tratados e Controles foram divididas em: Limpas (que não 
fizeram nenhum curso além do Pescar no mesmo ano) e Suja (que 
podem ou não ter feito outro curso de qualificação profissional no 
mesmo ano do Pescar).

No contexto dos impactos relativos à empregabilidade e 
escolaridade, observa-se nas Tabelas 6 e 7 do Relatório, que o trata-
mento se mostrou significativo em poucas variáveis de interesse e 
com resultados semelhantes para as quatro análises realizadas 
em ambas as análises (MQO e PSM). Quanto a esse aspecto, a 
Fundação Itaú Social (2015, p. 35) observa:

O Projeto Pescar possui efeito positivo (de 9 a 12 pontos percen-
tuais, dependendo do grupo analisado) na probabilidade de a 
pessoa prestar ENEM. O fato de estar cursando o Pescar reduz de 9 
a 12 pontos percentuais (dependendo do grupo analisado) a proba-
bilidade de fazer outro curso de qualificação em período posterior. 
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Por sua vez, diminui em cerca de 11 pontos percentuais a probabili-
dade de o indivíduo estar trabalhando como autônomo. Por fim, em 
termos de remuneração do trabalho, parece haver efeito positivo do 
Pescar quando comparado com controles que fizeram outro curso 
no mesmo ano do Pescar. Curiosamente, esse efeito é não significa-
tivo se compararmos com controles que não fizeram nenhum outro 
curso no mesmo período do Pescar.  

No contexto dos impactos relativos aos aspectos emocio-
nais, a estimação dos modelos por MQO indicou que o Projeto 
Pescar não teve impacto nessas dimensões sócioemocionais. Na 
análise do modelo PMS, utilizando dois procedimentos de pare-
amento, Kernel e Nearest Neighbor, também não foram obtidos 
resultados significativos. O Relatório conclui que “Isso indica a 
falta de robustez de eventual impacto sócioemocional do Pescar, 
o que sugere extrema cautela para se afirmar que existe resul-
tado sócioemocional do projeto medido nessas dimensões” 
(BRESOLIN, 2015, p. 39).

Assim, considera-se que os resultados apresentados foram 
úteis, fornecendo um outro olhar sobre o objeto e contribuindo para 
a tomada de decisão sobre novas práticas no projeto, atendendo ao 
que prescreve a diretriz Resultados úteis.

Na diretriz Comunicação e relatórios pontuais e apropriados 
é destacado que:

As avaliações devem responder às necessidades de informação de 
suas múltiplas audiências de maneira pertinente, de forma clara e em 
tempo adequado. A comunicação é uma dimensão relevante que se 
inicia no primeiro dia da avaliação, transcendendo à instância final 
de disseminação ou difusão de resultados. (RODRIGUEZ BILELLA 
et al., 2016, p. 31).

O relatório atende parcialmente a esta diretriz. Por meio da 
análise das tabelas existentes, foram relatados os resultados e os 
impactos do projeto. Entretanto, não ficou claro se as informações 
foram divulgadas a todos os interessados e se a comunicação foi 
realizada em tempo adequado.
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Quanto à diretriz Interesse pelas consequências e incidência, 
para Rodriguez Bilella et al. (2016, p. 31): 

A avaliação deve incidir na melhoria de projetos, programas e polí-
ticas, a fim de contribuir para a qualidade de vida das pessoas, 
promovendo o uso responsável e pertinente de seus resultados. Se 
durante a avaliação se descobrem potenciais atos ilegais que põem 
ou possam pôr em risco as pessoas envolvidas na avaliação ou no 
programa, o avaliador deve atuar com responsabilidade legal e ética 
para minimizar os possíveis efeitos negativos dos mesmos.

O Relatório da Avaliação atende a esta diretriz, pois fornece 
dados e resultados que permitirão à Fundação Pescar refletir sobre as 
ações do projeto e repensar estratégias que possam garantir impactos 
mais consistentes no desenvolvimento dos seus participantes.

Além disto, o Relatório sugere temas que podem servir para 
melhoria do desenho e das ações do Projeto Pescar. Por exemplo:

Centralização das informações de inscrição e de visita domici-
liar, com acompanhamento da Unidade Central e armazenamento 
dessas informações em meio eletrônico, permitindo futuras avalia-
ções do Projeto Pescar, inclusive em unidades que não puderam ser 
aqui consideradas devido a problemas com tais fichas;

Aplicação de instrumento sócioemocional no processo seletivo do 
Pescar que permita avaliar objetivamente as características desses 
candidatos e avaliar o impacto do projeto nessas dimensões, uma 
vez que essa é uma característica central do projeto;

Realizar análise de impacto diferenciada por unidade do Projeto 
Pescar, em que podem ser considerados fatores que tiveram que 
ser ignorados nesse relatório: perfil das turmas, tempo de existência 
do Projeto Pescar na empresa, tempo de experiência do professor, 
entre outros. Isso é importante, pois no presente relatório estimamos 
efeitos médios para as sete unidades já mencionadas, mas é 
possível (e provável) que os efeitos sejam heterogêneos entre elas. 
(BRESOLIN, 2015, p. 44-45).

Assim sendo, a análise da dimensão Relevância e Utilidade, 
considerando os critérios para julgamento adotados neste estudo 
avaliativo, apresentou os resultados constantes na Tabela 4.
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Tabela 4 - Julgamento das diretrizes da Dimensão 5 - Relevância e Utilidade

Diretriz Pontos atribuídos

5.1 Participação ativa e consciente 10
5.2 Propósitos acordados mutuamente 10

5.3 Valores explícitos 10
5.4 Informação relevante, pertinente e oportuna 10

5.5 Resultados úteis 10
5.6 Comunicação e relatórios pontuais e apropriados   5

5.7 Interesse pelas consequências e incidência 10

Legenda: 10 - Atende; 5 - Atende parcialmente; 0 - Não atende.
Fonte: As autoras (2018).

As médias obtidas por cada dimensão na meta-avaliação, 
após aplicação das diretrizes, estão sintetizadas na Tabela 5. 

Tabela 5 - Média do julgamento da avaliação 

Dimensão Pontos atribuídos Julgamento

2 - Avaliabilidade Adequada 5 Atendida Parcialmente

5 - Relevância e Utilidade 9,28 Atendida

Legenda: 10 - Plenamente atendida; de 5,0 até 7,5 - Parcialmente atendida; 
abaixo de 5,0 até 0 - Não atendida.

Fonte: Os autores (2018).

Conclusões e Recomendações

O presente estudo meta-avaliativo, realizado por meio da 
utilização da metodologia expressa nas Diretrizes para a Avaliação 
para a América Latina e o Caribe, considerando duas de suas cinco 
dimensões, a Avaliabilidade Adequada e a Relevância e Utilidade, 
permitiu a formulação das seguintes considerações em comple-
mento às análises realizadas, referentes às diretrizes que não foram 
plenamente atendidas:

a) Em relação à diretriz Gestão efetiva da avaliação, houve 
carência de informações sobre a existência e utilização dos recursos 
financeiros previstos para realização da avaliação.
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b) Quanto à diretriz Procedimentos práticos, considera-se 
que o conteúdo do Relatório não foi suficientemente claro quanto 
à execução dos procedimentos realizados no processo avaliativo.

c) Na diretriz Viabilidade contextual, social e política, tendo 
em vista não terem sido observados no Relatório o quantitativo das 
unidades do Brasil e do Exterior convidadas a participar do projeto, 
tampouco os critérios adotados para a seleção de tais unidades, 
considera-se que esse aspecto não foi plenamente atendido.

d) Quanto à diretriz Realista, o Relatório não cita os recursos 
financeiros destinados à avaliação, fator importante para tornar a 
avaliação mais transparente em relação aos seus custos.

e) No que se refere à diretriz Comunicação e relatórios 
pontuais e apropriados, não ficou evidente no Relatório se os resul-
tados e os impactos do projeto foram divulgados a todos os interes-
sados e se a comunicação foi realizada em tempo adequado.

Desse modo, contextualizando de forma geral o estudo meta-
-avaliativo realizado, além das médias obtidas por cada dimensão, 
conclui-se que a dimensão Avaliabilidade Adequada, que somou 5 
pontos, foi Atendida Parcialmente, enquanto a dimensão Relevância 
e Utilidade somou 9,28 pontos, e foi Atendida de modo pleno. 

Esses dados permitiram responder positivamente à questão 
avaliativa “Em que medida a Avaliação Econômica do Projeto 
Pescar, conforme apresentado em Relatório, atende às dimensões 
de Avaliabilidade Adequada e de Relevância e Utilidade, das dire-
trizes para a Avaliação para a América Latina e o Caribe?”.

Assim, verificou-se que a metodologia aplicada apresentou 
o alinhamento com 6 das 11 diretrizes, sendo 0,55 das diretrizes 
Plenamente atendidas e 0,45 das diretrizes Parcialmente atendidas, 
em uma escala de 0 a 1. Esses dados evidenciam uma certa fragi-
lidade do Relatório da Fundação Itaú Social no que se refere à 
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dimensão Avaliabilidade Adequada. Nessa dimensão se observou 
que as condições nas quais a avaliação se estabeleceu estavam 
parcialmente satisfatórias para a sua efetividade, eficiência e utilidade. 

Assim sendo, o estudo realizado possibilitou a apresentação 
das seguintes recomendações:

a) Sejam realizados estudos mais detalhados sobre o 
desenho da avaliação, as unidades participantes, as amostras a 
serem coletadas e a disponibilidade dos dados necessários à reali-
zação da avaliação, de modo a garantir que a mesma seja mais 
plenamente realista, prudente e apropriada.

b) Sejam divulgados os recursos previstos para realização 
da avaliação, de forma plena e transparente, a fim de garantir que a 
avaliação seja consciente dos custos que implica.

c) Seja realizado um maior aprofundamento, de modo a 
determinar se a metodologia e os instrumentos do estudo estão 
adequadamente definidos no Relatório, possibilitando a obtenção 
de evidências verificáveis.

d) Sejam fornecidas informações de maneira pertinente, de 
forma clara e no tempo adequado a todos os interessados pela 
avaliação realizada.

Por fim, considera-se que o presente estudo meta-avaliativo 
tenha sido uma experiência útil, acreditando-se que possa ser objeto 
de estudo para pesquisadores da área dos estudos avaliativos.
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Introdução

Por meio de uma avaliação pode-se constatar se os objetivos 
de determinado projeto, programa ou serviço foram alcançados 
de modo integral ou parcial; se as ações realizadas alcançaram 
resultados satisfatórios atingindo suas metas e se o objeto avaliado 
revelou possuir mérito e valor (SCRIVEN, 1991). 

Da mesma forma, a avaliação possibilita saber se os dados 
e indicadores do objeto avaliado são eficientes, eficazes ou rele-
vantes e se demonstram ter algum valor atendendo aos critérios 
estabelecidos pelos avaliadores, ou ainda, sugeridos pelos interes-
sados nos resultados da avaliação (ELLIOT, 2011).

Visto isso, o crescente e contínuo interesse pela avaliação da 
avaliação, a meta-avaliação, talvez traduza, como pontuam Furtado 
e Laperrière (2012), certa humildade do campo em busca de um 
rigor científico e ético das ações avaliativas. Segundo esses autores, 
a inserção da meta-avaliação nas agendas nacional e internacional 
não garante sua efetiva utilização, como também não significa de 
fato a qualificação dos processos avaliativos, que irão depender 
dos paradigmas pelos quais a meta-avaliação será realizada. 

Para Stufflebeam (2001, apud Elliot, 2011, p. 943): 

Meta-avaliação é o processo de delinear, obter e aplicar infor-
mação descritiva e de julgamento – sobre a utilidade, a viabilidade, 
adequação e precisão de uma avaliação e sua natureza sistemática, 
competente conduta, integridade/ honestidade, respeitabilidade e 
responsabilidade social – para orientar a avaliação e divulgar publica-
mente seus pontos fortes e fracos. 

Berends e Roberts (2003 apud Oliveira, 2017), discorrendo 
sobre a motivação para realização de meta-avaliações, destacam 
que elas representam instrumentos adequados à verificação do 
comportamento ético adotado pelos avaliadores no planejamento 
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das avaliações, bem como ressaltam os conhecimentos incorpo-
rados a partir de suas realizações. 

Ribeiro, Batalha e Aguiar (2016, p. 160) destacam que, por 
meio das meta-avaliações são verificados:

A validade e a confiabilidade dos procedimentos e resultados da 
avaliação. Para tal, analisa-se a metodologia da avaliação [...] iden-
tificam-se os pontos fortes a serem ressaltados e os pontos fracos 
a serem melhorados no processo, descrevem-se as variáveis asso-
ciadas nas questões analisadas e se propõem contribuições da área 
de avaliação de programas, com vistas à melhoria do mesmo e/ou 
de futuros programas.

A meta-avaliação, quando realizada por meio de um olhar 
direcionado aos resultados, e ao impacto que estes provocam na 
avaliação, pode gerar valiosas recomendações visando adequar ou 
melhorar as estratégias de intervenção de um programa governa-
mental. Neste sentido, o governo federal desenvolve ações políticas 
por meio de programas e serviços de impacto para problemáticas 
sociais distintas, atuando em áreas como Educação, Saúde e 
Meio-Ambiente, dentre outras, sendo que essas ações são perio-
dicamente avaliadas pela Secretaria Federal de Controle Interno, 
vinculada ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. 

Este estudo, uma meta-avaliação somativa, é assim classifi-
cado por ser a realização de uma avaliação de um estudo avaliativo 
já concluído, levando em consideração a metodologia utilizada, os 
objetivos, o objeto do estudo, os critérios, suas categorias e indi-
cadores, sua análise, resultado e conclusões. Desta forma, meta-
-avaliar um relatório de programa do governo já concluído significa 
conhecer mais profundamente a que se destinam as ações reco-
mendadas, aferindo sua validade, confiabilidade e o auxílio ofere-
cido a partir dos resultados apurados e suas recomendações. 
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O papel da Controladoria Geral da União na avaliação de 
execução de programas do governo federal 

Segundo o Ministério de Transparência (BRASIL, 2019), a 
Controladoria Geral da União (CGU) realiza, em conjunto com a 
Secretaria Federal de Controle Interno e as unidades regionais 
nos estados, avaliações (auditorias de desempenho) para verificar 
se as políticas públicas referentes à execução de programas de 
governo estão sendo executadas com eficiência. As auditorias 
avaliam o alcance dos resultados quanto à eficácia e à eficiência 
do uso dos recursos públicos para programas federais que estão 
sendo implementados.

Após um mapeamento de todas as políticas públicas, com 
base em critérios técnicos de materialidade, relevância e risco, prio-
rizam-se aquelas que são mais importantes para serem avaliadas. 
Depois desse detalhado estudo, verificações in loco são realizadas 
para consolidação e análise das verificações, viabilizando a elabo-
ração e a apresentação aos gestores federais de relatórios de acom-
panhamento sobre determinado programa. Nesses relatórios, após 
as avaliações, recomendações são discutidas em conjunto com os 
responsáveis pela execução das ações de governo avaliadas e, em 
seguida ao processo, são realizadas ações voltadas para o moni-
toramento das providências que deverão ser adotadas pela CGU. 

A Avaliação de Execução de Programas do Governo Federal 
realizada teve como parâmetros as auditorias de desempenho 
realizadas em 25 Institutos, dois Centros Federais de Educação 
Tecnológica e o Colégio Pedro II, totalizando 28 instituições e abran-
gendo 22 unidades da Federação (BRASIL, 2018). 

Observa-se, na Figura 1, o percurso de atuação do processo 
avaliativo da efetivação de Programas do Governo Federal.
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Figura 1- Fluxo de atuação do processo de avaliação da execução 
de programas de governo

         
         

Fonte: BRASIL (2019). 

Segundo informações do Ministério de Transparência e 
Controladoria Geral da União (BRASIL, 2018, não paginado):

Nos últimos anos, a CGU avaliou programas como o Bolsa 
Família, Saúde da Família, Expansão da Rede Federal de 
Educação, Integração da Bacia do São Francisco - Eixo Leste e 
Norte, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), 
entre outros. Os relatórios apresentam inicialmente o contexto em 
que a política pública está inserida, a descrição de seu funciona-
mento com os avanços que têm sido obtidos. Em seguida, o rela-
tório apresenta a estratégia de avaliação, o diagnóstico do controle 
interno, as recomendações acordadas com o gestor. Ao final, o 
documento destaca as melhorias implementadas, evidenciando 
efetividade dos trabalhos realizados pela CGU.
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Um dos avaliados pela CGU foi o Programa 2031 Ação 
20RL que se refere ao Funcionamento de Instituições Federais 
de Educação Profissional e Tecnológica (BRASIL, 2016). Esse 
Programa tem como finalidade garantir a gestão e o funciona-
mento de Instituições Federais de Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica, proporcionando melhor aproveitamento do aluno e 
melhoria contínua de qualidade do ensino.

O Programa 2031 Ação 20RL objetivou ajuizar a gestão, a 
organização e os resultados das atividades de ensino, pesquisa, 
extensão dos docentes do ensino básico, técnico e tecnológico das 
instituições federais de educação. A avaliação teve como base as 
diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação em conso-
nância com o prescrito em outros instrumentos legais.

Para isso, a CGU realizou a verificação do cumprimento de 
três metas do Termo Acordo de Metas e Compromissos, assinado 
pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) 
do Ministério da Educação (MEC) com cada Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia, para fins de estruturação, organi-
zação e atuação. Cabe citar que o Termo é um documento articu-
lado com a Lei nº 11.892/2008 de reorganização da Rede Federal 
(BRASIL, 2008), onde as instituições se comprometem a cumprir 
integralmente o que foi acordado com o MEC e a fornecer infor-
mações sobre os resultados alcançados, desde 2013. O Termo 
contém 19 metas de curto (2013) e médio (2016) prazos, com 
validade até 2022, sendo que as três metas selecionadas para 
avaliação foram elencadas por estarem diretamente relacionadas 
ao tema sob análise. São elas: 
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1) Alunos matriculados em relação à força de trabalho (Meta 3)

Alcance da relação de 20 alunos regularmente matriculados 
nos cursos presenciais por professor, considerando-se os cursos 
técnicos de nível médio (integrado, concomitante e subsequente), 
Proeja, cursos de graduação (superior tecnológico, licenciatura e 
bacharelado), de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) e de 
formação inicial e continuada, em relação a todo quadro de profes-
sores ativos da instituição.

2) Pesquisa e inovação (Meta 14)

Apresentação e desenvolvimento de, em média, pelo menos 
um projeto de pesquisa, inovação e/ou desenvolvimento tecnoló-
gico por campi, que reúna preferencialmente professores e alunos 
de diferentes níveis de formação, em todos os campi, até o início de 
2011, e ampliação em pelo menos 10% ao ano dessas atividades, 
em parceria com instituições públicas ou privadas que tenham inter-
face de aplicação com interesse social. 

3) Projetos de ação social (Meta 15)

Apresentação e desenvolvimento de projetos de ação social, 
em média, de um em cada campi, até o início de 2011; e ampliação 
dessas atividades em, pelo menos, 10% ao ano, pela implemen-
tação de projetos de ações inclusivas e de tecnologias sociais, 
preferencialmente para populações e comunidades em situação de 
risco, atendendo às áreas temáticas da extensão.
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A partir da compilação de dados de 50 auditorias, reali-
zadas no período de 2013 a 2015, com base nas gestões de 2013 
e 2014, a CGU apresentou um relatório, trazendo resultados e uma 
série de recomendações às Instituições Federais de Educação 
Profissional e Tecnológica. O documento foi elaborado a partir 
da consolidação dos resultados dos Relatórios de Auditoria dos 
Institutos listados no Quadro 1. 

Quadro 1 - Relação dos Institutos federais que participaram da auditoria de desempenho                

Instituição Município UF

CEFET-CELSO S. FONSECA Rio de Janeiro RJ
CEFET-MG Belo Horizonte MG

CPII Rio de Janeiro RJ
IFAC Rio Branco AC
IFAL Maceió AL
IFAM Manaus AM
IFB Brasília DF

IFBA Salvador BA

IFBAIANO Salvador BA

IFC Blumenau SC

IFCE Fortaleza CE

IFES Vitória ES

IFF Campos dos Goytacazes RJ

IFGOIANO Goiânia GO

IFMA São Luís MA

IFMS Campo Grande MS

IFMT Cuiabá MT

IFNORTEDEMEG Montes Claros MG

IFPB João Pessoa PB

IFPE Recife PE
IFPI Teresina PI
IFPR Curitiba PR

IFRO Porto Velho RO

IFS Aracaju SE

IFSERTÃO Petrolina PE



132

META AVALIAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO

S U M Á R I O

IFSP São Paulo SP

IFSUDESTE MG Juiz de Fora MG

IFSULDEMG Porto Alegre MG
28 instituições

Fonte: Brasil (2016).

O estudo e sua metodologia meta-avaliativa 

Sendo a meta-avaliação uma avaliação da avaliação 
(SCRIVEN, 1991), ela pode ser formativa, onde irá apontar formas 
de melhoria do estudo antes mesmo de sua conclusão, ou soma-
tiva, tendo por objetivo aumentar a credibilidade dos resultados 
finais do objeto que está sendo avaliado (WORTHEN; SANDERS; 
FITZPATRICK, 2004, p. 593). 

Este estudo é uma meta-avaliação somativa, pois foi reali-
zado tendo como objeto de estudo um relatório de avaliação de 
programa já concluído, o Relatório de Avaliação da Execução do 
Programa de Governo nº 57, relativo ao Programa 2031 – Ação 
20RL, que versa sobre o Funcionamento de Instituições Federais 
de Educação Profissional e Tecnológica, tendo por base o Relatório 
Final de Avaliação (BRASIL, 2016). 

A meta-avaliação aferiu a qualidade da avaliação realizada 
de acordo com o Checklist desenvolvido por Stufflebeam (1999) 
para a realização de meta-avaliações, com base nos padrões 
de Avaliação de Programas do Joint Committee on Standards for 
Educational Evaluation (2019). 

O Joint Committee é uma organização privada sem fins lucra-
tivos. É credenciada pelo American National Standards Institute 
dos Estados Unidos da América. Além de estabelecer padrões 
de avaliação, também é responsável pelas suas revisões e atua-
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lizações; capacitação de formuladores de políticas, avaliadores e 
educadores; e atua como uma câmara de compensação na litera-
tura de padrões de avaliação, tanto nos Estados Unidos da América 
quanto no Canadá (JOINT COMMITTEE ON STANDARDS FOR 
EDUCATIONAL EVALUATION, 2019).

Assim sendo, esses procedimentos metodológicos, que 
utilizam os padrões de avaliação do Joint Committee, serviram de 
base para sua realização, no sentido de determinar sua utilidade, 
viabilidade, ética e precisão.

 Para Aguiar (2013, p. 86), 

As dimensões utilidade, viabilidade, ética e precisão, possuem 
denominações variadas na literatura sobre o assunto. Dimensões 
são também denominadas de atributos (WORTHEN; SANDERS; 
FITZPATRICK, 2004), de categorias (PENNA FIRME; LETICHEVSKY, 
2002; CHIANCA, 2001; DEPRESBITTERIS, 2005; ELLIOT, 2011), de 
diretrizes (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004) e de princí-
pios (CHIANCA, 2001).

No entanto, considerando a última versão dos padrões 
de Avaliação de Programas do Joint Committee, publicada por 
Yarbrough et al. (2011), neste estudo será utilizado o termo Categoria 
para denominar cada dimensão.

Desse modo, com o objetivo de meta-avaliar o Relatório 
de Avaliação da Execução de Programa de Governo nº 57 – 
Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional 
e Tecnológica, os autores utilizaram o checklist desenvolvido por 
Stufflebeam (1999), com base nas categorias e seus respectivos 
padrões de Avaliação de Programas do Joint Committee.

Segundo Elliot (2011, p.12), “conforme a natureza da avaliação 
ou da meta-avaliação, a aplicação dos padrões será variada. 
Dependendo do objeto em foco, alguns padrões podem não ser 
adequados ao julgamento do programa, projeto, objeto ou evento”.
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Embora o checklist de Stufflebeam contemple quatro cate-
gorias de igual relevância (Utilidade, Exequibilidade, Adequação e 
Precisão), os autores optaram por delimitar este estudo utilizando as 
duas primeiras (Utilidade, Exequibilidade).  Esse fato se deve, pura e 
simplesmente, à limitação de conteúdo do trabalho, pois a utilização 
de todos os padrões, inclusive os da categoria Responsabilização, 
criada por Yarbrough et al. (2011), o tornaria por demais extenso. No 
entanto, considera-se que o estudo poderá ser ampliado no futuro 
em outros trabalhos, de forma a torná-lo mais completo e relevante.

No que tange à categoria Utilidade, segundo Worthen, 
Sanders e Fitzpatrick (2004) consideram que ela é deliberada-
mente apresentada em primeiro lugar numa avaliação, pois o Joint 
Committee reconhece que, sem os padrões de utilidade, uma 
avaliação não terá validade, mesmo tendo viabilidade, propriedade 
e precisão. A utilidade pretende garantir que a avaliação atenda 
às necessidades de informação dos atores interessados em seu 
desenvolvimento e conclusão.

Para Elliot (2011), uma avaliação precisa ser útil para aqueles 
que nela têm interesse. Caso contrário, ela não se justifica, pois não 
serviu ao cliente ou aos interessados. Ou seja, a utilidade de uma 
avaliação se mede pelo nível de satisfação das necessidades dos 
interessados no programa em relação a processos e produtos.

Conforme explica Gimenes (2007, p. 232), em uma 
meta-avaliação:

É imprescindível analisar se as ações avaliativas proporcionaram 
aos interessados a possibilidade efetiva de sua utilização, ou seja, a 
divulgação adequada dos resultados, a qualidade do suporte ofere-
cido para o seu entendimento, o grau de envolvimento dos dife-
rentes setores e das comissões responsáveis pela auto-avaliação, 
a transparência do processo, bem como a ocorrência ou não de 
melhorias na instituição a partir das informações coletadas.
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Dentro desse contexto, ao se fazer uma meta-avaliação, 
tomando como base a categoria Utilidade, é preciso avaliar cada 
um dos seguintes padrões: credibilidade do avaliador (U1); atenção 
aos interessados (U2); propósitos negociáveis (U3); explicitação 
de valores (U4); informação relevante (U5); produtos e processos 
significativos (U6); comunicação e relatórios apropriados e no prazo 
(U7); e preocupação com consequências e influências (U8), de 
acordo com o Joint Committee (YARBROUGH et al., 2011).

Conforme explica Elliot (2011, p. 951), os padrões de utili-
dade, em número de oito, transparecem a preocupação com 
as necessidades de informação dos usuários, interessados na 
avaliação, pois visam:  

Servir como garantia de sua credibilidade; dar atenção a todos os 
interessados (stkeholders) na avaliação em foco; negociar os propó-
sitos da avaliação e selecionar informação relevante de modo a 
atender às necessidades desses interessados; indicar os valores 
que embasam os propósitos, processos e a interpretação dos 
resultados; apresentar comunicações e relatórios que descrevam 
claramente o que foi realizado e que sejam entregues nos prazos 
estabelecidos; considerar as possíveis consequências e influência 
que os resultados da avaliação podem vir a ter.

A categoria Exequibilidade, da mesma forma que a 
Utilidade,  também possui extrema relevância em um estudo 
meta-avaliativo. É por meio dela que o avaliador se certifica se 
uma determinada avaliação alcançou ou não níveis adequados 
de efetividade e eficiência, bem como se ela foi gerenciada de 
modo efetivo e se foi cuidadosa ao tratar do contexto e seus inte-
resses políticos e culturais.

Segundo o Yarbrough et al. (2011), trabalhar para tornar a 
avaliação exequível agrega valor ao processo avaliativo em três 
aspectos distintos: contribui para sobressair as condições admi-
nistrativas e logísticas que necessitam ser administradas; forta-
lece os procedimentos adotados no processo avaliativo, unindo 
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os procedimentos possíveis aos procedimentos práticos; e serve 
como pré-condição para outros padrões de qualidade da avaliação. 
Observa-se que, ao se fazer uma meta-avaliação tomando como 
base a categoria Exequibilidade, é preciso avaliar cada um dos 
seguintes padrões: gerenciamento do projeto (E1), procedimentos 
práticos (E2), viabilidade do contexto (E3) e uso dos recursos (E4).

Para calcular o grau de atendimento de cada categoria, 
Stufflebeam (1999) desenvolveu o seu checklist no sentido de 
pontuar cada padrão considerado. No caso deste artigo, são 
apresentados os cálculos referentes aos padrões componentes 
dos atributos contemplados neste estudo, o de Utilidade e o de 
Exequibilidade (Quadros 1 e 2).

Quadro 1 -  Cálculo dos pontos de controle para os Padrões de Utilidade da Avaliação

Pontuação da avaliação da       
categoria utilidade

Classificação de atendimento da 
categoria em relação à norma

Número de Excelente: (0-8) .... X 4 = .... 32 a 30 (93%): Excelente

Número de Muito Bom: (0-8) .... X 3 = .... 29 a 22 (68%): Muito Bom

Número de Bom: (0-8) .... X 2 = .... 21 a 16 (50%): Bom

Número de Razoável: (0-8) .... X 1 = .... 15 a 8 (25%): Razoável

  7 a 0: Ruim

Pontuação Total: .... Pontuação Total ÷32 = ....X 100 =....

Legenda: Excelente = 6. Muito Bom = 5. Bom = 4. Razoável = 3-2. Ruim = 1-0.
Fonte: Os autores (Adaptado de STUFFLEBEAM, 1999).

Quadro 2 -  Cálculo dos pontos de controle para os Padrões de Exequibilidade 
da Avaliação

Pontuação da avaliação da      
categoria exequibilidade

Classificação de atendimento da 
categoria em relação à norma

Número de Excelente: (0-4) .... X 4 = .... 16 a 15 (93%): Excelente

Número de Muito Bom: (0-4) .... X 3 = .... 14 a11 (68%): Muito Bom

Número de Bom: (0-4) .... X 2 = ....   8 a 10 (50%): Bom
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Número de Razoável: (0-4) .... X 1 = ....   7 a 4 (25%): Razoável

  3 a 0: Ruim

Pontuação Total: .... Pontuação Total ÷32 = ....X 100 =....

Legenda: Excelente = 6. Muito Bom = 5. Bom = 4. Razoável = 3-2. Ruim = 1-0.
Fonte: Os autores (Adaptado de STUFFLEBEAM, 1999).

Apresentação dos resultados

Os resultados da meta-avaliação estão organizados por cate-
goria – utilidade e exequibilidade, e por respectivos padrões, em 
cada categoria.

Quanto à categoria utilidade

Padrão credibilidade do avaliador

Yarbrough et al. (2011) afirmam que as avaliações devem ser 
geridas por profissionais qualificados que estabeleçam e mante-
nham a credibilidade em seu contexto.

Na leitura do relatório avaliado ficou evidente que o quadro 
de avaliadores da CGU é composto por profissionais possuidores 
de expertise em avaliação. Entre as atividades-fim do órgão estão 
a de avaliar a execução de programas de governo e comprovar a 
legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da 
gestão dos administradores públicos federais. Nesse aspecto, uma 
das evidências da credibilidade dos avaliadores é que várias suges-
tões feitas pela equipe da CGU foram acatadas pela Secretaria de 
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Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC) e foram imple-
mentadas nos Institutos Federais de Ensino (IFE). Entre elas, se 
pode destacar a que diz respeito à regulamentação das atividades 
docentes, conforme pode ser comprovado por meio do seguinte 
trecho do Relatório avaliado:

Em função do exposto sobre a regulamentação das atividades 
docentes, recomendou-se à SETEC: 1) Prestar orientações para a 
RFEPCT no tocante à distribuição da carga horária dos docentes, 
segundo a natureza e diversidade de encargos a eles consignados 
pela Lei no 12.772/2012; e 2) Prestar orientações para a RFEPCT no 
sentido de formalizar instrumento de planejamento e comprovação 
das atividades docentes (planos e relatórios individuais de trabalho). 
As recomendações 1 e 2 foram atendidas por meio da publicação da 
Portaria no 17, de 11 de maio de 2016, a qual estabeleceu diretrizes 
gerais para a regulamentação das atividades docentes, no âmbito 
da Rede Federal de Educação Profissional, Cientifica e Tecnológica. 
A referida Portaria aborda o detalhamento das atividades docentes, 
atividades de pesquisa e extensão, limites de carga horária, estabe-
lece a obrigatoriedade dos Planos Individuais de Trabalho e Relatório 
de Atividades Desenvolvidas, dentre outros. (BRASIL, 2016, p. 32).

Logo, conclui-se que os avaliadores possuem total credibili-
dade e expertise para avaliar o programa. Desta forma, o padrão foi 
avaliado como Excelente.

Atenção aos interessados

Segundo Yarbrough et al. (2011), todo processo avaliativo 
deve cultivar um bom relacionamento com os atores presentes no 
contexto da avaliação, dando atenção a todos os interessados pelo 
processo avaliativo. Como destacaram Ribeiro, Batalha e Aguiar 
(2016), o avaliador tem obrigação moral de oferecer oportunidades 
variadas para que os participantes de um estudo avaliativo possam 
ser ouvidos e dar contribuições ao processo.
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Pôde-se inferir na leitura do relatório que os clientes da 
avaliação estavam muito bem apresentados e definidos de modo 
claro no relatório. Percebeu-se também que foram consultadas as 
partes interessadas para identificar as necessidades de informação, 
bem como foram propostas estratégias para envolvimento dos inte-
ressados em todo o processo de avaliação. No entanto, não ficou 
claro no relatório se as figuras de liderança foram envolvidas para 
identificar outras partes interessadas. É possível que isso tenha 
acontecido, mas não há evidências no documento meta-avaliado. 
Em virtude disso, os autores avaliaram o padrão como Muito Bom. 

Propósitos negociados

Para Yarbrough et al. (2011) os propósitos da avaliação 
necessitam ser conhecidos por completo e negociados sempre que 
necessário, tendo como base fundamental as necessidades dos 
atores interessados no processo avaliativo.

Ao analisar o relatório, é nítido que os avaliadores atenderam 
prioritariamente às questões mais importantes da avaliação, ouvindo 
os interessados para identificar suas diferentes perspectivas e 
necessidades, bem como conduziram a avaliação de acordo com 
as prioridades atribuídas. Entretanto, em mais de um momento, o 
relatório demonstra que os avaliadores encontraram dificuldades 
para obter informações suficientes para avaliar o mérito e fragili-
dades do programa, o que comprometeu em parte esse atributo. 
Para evidenciar essa fragilidade, os autores destacam um pequeno 
trecho do Relatório: 

Em 16 (dezesseis) institutos não foi possível verificar a compatibi-
lidade de horários entre a atuação de docentes na jornada regular 
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e no Pronatec Bolsa-Formação. Um dos fatores se deve à não 
disponibilização da distribuição da carga horária dos docentes. 
(BRASIL, 2016, p. 11).

Assim sendo, foi atribuído o conceito Muito Bom a este padrão.

Explicitação dos Valores

Segundo Yarbrough et al. (2011), as avaliações precisam 
distinguir e respeitar os valores culturais e individuais que funda-
mentam objetivos, processos e ajuizamentos dos contextos em 
que são realizadas.

Ao longo de todo o Relatório, os avaliadores apresentaram 
fontes e formas claras e defensáveis para o julgamento de valor. 
Eles também levaram em consideração os valores das partes inte-
ressadas e ofereceram formas de interpretações alternativas com 
base em valores conflitantes, porém confiáveis. Por conta disso, o 
padrão recebeu conceito Excelente.

Informações Relevantes

Segundo Yarbrough et al. (2011), as informações obtidas 
por meio das avaliações devem servir às necessidades identifi-
cadas e originárias dos interessados pelo processo avaliativo que 
estiver sendo realizado.

O Relatório apresenta informações relevantes de forma clara, 
direta e com linguagem compreensível aos interessados. Chama a 
atenção a riqueza de dados quantitativos e qualitativos, o que demonstra 
não apenas a competência individual dos avaliadores, mas também a 
qualidade do trabalho. Logo, o conceito atribuído foi Excelente.
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Produtos e processos significativos

Com relação a esse padrão, Yarbrough et al. (2011) consi-
deram que as avaliações devem estabelecer atividades, definições 
e ajuizamentos, de forma que os interessados no processo avalia-
tivo se sintam motivados a redescobrir, reinterpretar ou rever seus 
pontos de vistas e condutas.

Nesse aspecto, os avaliadores entregaram o relatório final 
dentro das necessidades e, ao longo de todo o processo de 
avaliação, percebe-se a interação e a troca de informações entre 
a equipe de avaliadores e os interessados no estudo. Houve 
também o cuidado de disponibilizar os resultados ao público, 
por meio da internet. Sendo assim, esse padrão foi considerado 
como sendo Excelente.

Comunicação e relatórios apropriados e no prazo

Nesse padrão, Yarbrough et al. (2011) afirmam que as avalia-
ções devem acatar, sempre que possível, todas necessidades de 
informações oriundas de seu público interessado.

Por meio da leitura do Relatório meta-avaliado pôde-se cons-
tatar que durante todo o estudo avaliativo, os avaliadores manti-
veram as partes interessadas informadas sobre os resultados, 
prestando a assistência necessária para interpretar e aplicar os 
resultados da avaliação no trabalho das equipes. Além de realizar 
reuniões de feedback, percebeu-se também que os avaliadores 
sempre estiveram abertos a ouvir as justificativas da Setec/MEC e 
dos Institutos Federais de Ensino, no que tange a algumas falhas 
identificadas, sugestões e recomendações feitas pela CGU, logo, 
esse padrão é classificado como Excelente.
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Preocupação com influências e consequências

Nesse padrão, Yarbrough et al. (2011) expressam que 
as avaliações devem estimular a utilização responsável e 
adequada dos resultados por ela gerados, além de acautelar-se 
em relação às consequências negativas e indesejáveis de sua 
possível má utilização.

O Relatório da avaliação também comprova o atendimento 
deste padrão. Ao longo de todo o estudo, os avaliadores envolveram 
os interessados no processo avaliativo realizado, seguindo os propó-
sitos negociados. Chama atenção também que os avaliadores propor-
cionaram às partes interessadas a oportunidades de ajustar seus 
entendimentos sobre o objetivo e as consequências dos resultados 
da avaliação. Sendo assim, o padrão recebeu conceito Excelente.

Assim sendo, em relação à categoria Utilidade da avaliação, 
constatou-se que, dos oito padrões considerados, seis foram clas-
sificados como Excelente e dois como Muito Bom. 

Aplicando-se a fórmula do checklist desenvolvido por 
Stufflebeam, chega-se a um total de 30 pontos ou 93,7%. Sendo 
assim, conforme demonstraram os resultados obtidos, a categoria 
Utilidade obteve a classificação Excelente (Quadro 3).

Quadro 3 – Classificação final da categoria utilidade

Pontuação da Pontuação
Classificação de atendimento da 

categoria em relação à norma 

Número de Excelente (0-8)  6 x 4 = 24 32 a 30 (93%): Excelente
Número de Muito Bom (0-8)  2 x 3 = 6 29 a 22 (68%): Muito Bom

Número de Bom (0-8)  0 x 2 = 0 21 a 16 (50%): Bom
Número de Razoável (0-8)  0 x 1 = 0 15 a 8 (25%): Razoável

Pontuação Total = 30 7 a 0 (0%): Ruim

30 (pontuação total) / 32 = 0,937 x 100 = 93,7%

Fonte: Os autores (2019).
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Quanto à categoria exequibilidade

Gerenciamento de projetos

Para Yarbrough et al. (2011), as avaliações devem seguir 
estratégias eficazes no gerenciamento de seu projeto.

Assim, o Relatório demonstra que os avaliadores possuem 
experiência e competência na gestão de projetos. A prova disso 
é que eles elaboraram um plano formal de gerenciamento, deta-
lhando os aspectos da avaliação, atendendo às necessidades 
das partes interessadas, os propósitos, as metas e os objetivos 
da avaliação. Outro aspecto a ser destacado refere-se ao fato da 
elaboração de relatórios e do monitoramento da implementação 
dos planos de gerenciamento do processo avaliativo. Este último 
aspecto pode ser evidenciado no último parágrafo da conclusão do 
relatório, conforme disposto a seguir:

Nesse contexto, no intuito de auxiliar os IF’s no cumprimento de 
suas missões institucionais, esta Secretaria realizará o acompanha-
mento da implementação das recomendações acordadas com cada 
Instituição auditada, bem como das recomendações estruturantes 
pactuadas com a Setec/MEC. (BRASIL, 2016, p. 57).

Desta forma, pode-se inferir que o padrão gerenciamento de 
projetos foi contemplado de modo Excelente pelos avaliadores.

Procedimentos práticos

Para Yarbrough et al. (2011), os procedimentos dos processos 
implementados na avaliação devem ser práticos e responsivos, 
considerando a forma de operação do programa avaliado.
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Como dito anteriormente, durante análise do padrão geren-
ciamento do projeto, a CGU conta com uma equipe de avaliadores 
altamente qualificada e, consequentemente, muito bem treinada 
para realizar atividades de natureza avaliativa. Por outro lado, o 
Relatório não especifica com exatidão o cronograma de avaliação, 
apenas informa que o estudo ocorreu ao longo de 2016. 

No entanto, a aparente falha, na visão dos autores, não trouxe 
qualquer prejuízo ao estudo avaliativo. Nesse ponto, é preciso levar 
em conta a complexidade do estudo, tendo em vista que envolvia 28 
instituições de ensino, abrangendo 22 unidades da Federação. Assim, 
para executar um trabalho de qualidade, conforme pode ser cons-
tatado pelo Relatório elaborado pela CGU, infere-se que os avalia-
dores tiveram a preocupação de elaborar um cronograma realista de 
avaliação. Caso contrário, o documento poderia apresentar pontos 
de falhas e inconsistências, o que não aconteceu. Sendo assim, o 
padrão procedimentos práticos foi classificado como Excelente.

Viabilidade do contexto

Segundo Yarbrough et al. (2011), as avaliações precisam 
identificar, monitorar e contrapesar tantos os interesses políticos 
quanto os culturais, devendo atender, na medida do possível as 
necessidades individuais e de grupos de indivíduos de seu contexto.

O Relatório avaliado demonstra claramente que os avalia-
dores promoveram a cooperação das partes interessadas, bem 
como anteciparam-se às diferenças de posicionamento delas. 
No entanto, o documento não traz qualquer menção sobre: tenta-
tivas de corrupção à avaliação; prevenção contra situações de 
pressão ou ações deliberadas para impedir o estudo; e se os 
avaliadores fizeram uso de diversas forças políticas para atingir 
os objetivos da avaliação.
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É possível que essas questões não tenham ocorrido durante 
o processo de avaliação. Entretanto, tendo em vista que a avaliação 
foi feita por um dos mais importantes órgãos de controle do país, 
considera-se que houve uma omissão por parte da avaliação nesse 
importante aspecto, a omissão de informações relevante. 

Cabe destacar que, conforme citado no padrão propósitos 
negociados, o Relatório demonstra que os avaliadores encontraram 
dificuldades para obter informações suficientes para avaliar o mérito 
e fragilidades do programa, o que comprometeu parcialmente esse 
padrão. No entanto, pôde-se perceber que esses problemas ocor-
reram devido a falhas administrativas e de gestão das unidades 
avaliadas, e não provocadas intencionalmente com o objetivo de 
prejudicar a avaliação. Frente ao que foi exposto, o nível de atendi-
mento a esse padrão é classificado como Muito Bom. 

Uso dos recursos

Segundo Yarbrough et al. (2011), as avaliações precisam 
valer-se dos recursos disponíveis com efetividade e eficiência.

Nesse sentido, esse padrão foi o que apresentou maior fragi-
lidade. Embora a avaliação tenha sido conduzida de forma eficiente, 
proporcionando informações novas e úteis à tomada de decisões e 
contribuindo para a melhoria do programa, o Relatório não apresenta 
dados referentes à utilização dos recursos e à prestação de contas.

Esse aspecto, que normalmente compromete a avaliação 
de qualquer outra instituição, ganha uma dimensão maior por ter 
sido cometida pela equipe de avaliadores da CGU, que é um órgão 
que compõe o Ministério da Transparência e Fiscalização, ou seja, 
pela pasta governamental que deveria, por meio de exemplo, tornar 
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transparente a forma com que utilizou os recursos públicos na imple-
mentação desse processo avaliativo que realizou. Desta forma, atri-
bui-se a classificação Razoável ao padrão uso dos recursos.

No que tange aos quatro padrões da categoria Exequibilidade, 
dois foram considerados Excelentes, um Bom e um Razoável. 
Aplicando-se a fórmula do checklist desenvolvido por Stufflebeam, 
chega-se a um total de 13 pontos, ou 81,2%. Sendo assim, ele pode 
ser considerado Muito Bom.

No Quadro 4 é exposta a classificação final da cate-
goria Exequibilidade.

Quadro 4 – Classificação final da categoria de exequibilidade

Pontuação
Classificação de atendimento da 

categoria em relação à norma

Número de Excelente (0-4)        2 x 4 = 8 15 a 16 (93%): Excelente

Número de Muito Bom (0-4)      0 x 3 = 0 11 a 14 (68%): Muito Bom

Número de Bom (0-4)                 1 x 2 = 2 8 a 10 (50%): Bom

Número de Ruim (0-4)                1 x 1 = 1 4 a 7 (25%): Razoável

Pontuação Total = 11 0 a 3 (0%): Ruim

11 (pontuação total) / 16 = 0,68 x 100 = 68,7%

Fonte: Os autores (2019).

Classificação geral da avaliação

Os resultados na meta-avaliação podem ser conside-
rados como bastante satisfatórios. Utilizando-se a pontuação e 
classificação do checklist desenvolvido por Stufflebeam, os atri-
butos Utilidade e Exequibilidade apresentaram a maioria de seus 
conceitos como Excelente e Muito Bom. Somente o padrão viabili-
dade do contexto, da categoria Exequibilidade, obteve o conceito 
Bom e Uso dos resultados obteve conceito Razóavel.



147

META AVALIAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO

S U M Á R I O

A seguir, é apresentado no Quadro 5 o resultado geral do 
julgamento de cada um dos padrões avaliados das categorias 
Utilidade e Exequibilidade.

Quadro 5 – Resultado geral do estudo meta-avaliativo

Padrões de Utilidade Julgamento
U1 Credibilidade do avaliador Excelente (6)

U2 Identificação aos interessados Muito bom (5)
U3 Propósitos negociados Muito bom (5)
U4 Explicitação dos valores Excelente (6)

U5 Informação relevante Excelente (6)
U6 Produtos e processos significativos Excelente (6)

U7 Comunicação e relatórios apropriados e no prazo Excelente (6)

U8 Preocupação com influências e consequências Excelente (6)

Padrões de Exequibilidade

E1 Gerenciamento de projetos Excelente (6)

E2 Procedimentos práticos Excelente (6)

E3 Viabilidade do contexto Bom (4)

E4 Uso dos recursos Razoável (3)

Fonte: Os autores (2019).

Conclusões e considerações finais

Como a utilidade de uma avaliação mede-se pelo nível de satis-
fação das necessidades dos interessados no programa, em relação 
a processos e produtos, os autores concluíram que esta categoria 
de padrões apresentou resultado bastante satisfatório. Aplicando-se 
o checklist de Stufflebeam (1999) contemplando as categorias de 
Utilidade da avaliação e de acordo com o que prescreveram Yarbrough 
et al. (2011), percebe-se que 75% dos padrões receberam conceito 
Excelente (credibilidade do avaliador, explicitação dos valores, infor-
mação relevante, produtos e processos significativos, comunicação 
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e relatórios apropriados e no prazo e preocupação com influências 
e consequências). Já os outros 25%, Muito Bom (identificação aos 
interessados e propósitos negociados). Logo, conclui-se que houve 
um nível de excelência na avaliação da categoria Utilidade.

Dessa forma, pode-se inferir que a avaliação foi bastante útil 
para seu público interessado, trazendo contribuições importantes 
para o desenvolvimento do programa. Sua utilização fica eviden-
ciada, sobretudo, no fato de as partes interessadas terem implemen-
tado diversas recomendações feitas pelos avaliadores, como forma 
de melhorar a gestão dos Institutos Federais de Ensino e contribuir 
para a implementação do Termo Acordo de Metas e Compromissos.

Já no que tange à categoria Exequibilidade, a literatura 
explica que as avaliações são exequíveis quando têm a possibili-
dade de alcançar um nível adequado de efetividade e eficiência. 
Percebe-se que a avaliação em questão atingiu esse objetivo, pois 
obteve conceito Muito Bom, por meio do checklist de Stufflebeam.

Dois dos quatro padrões de Exequibilidade foram avaliados 
como Excelentes (gerenciamento de projetos e procedimentos 
práticos), um como Bom (viabilidade do contexto) e um como 
Razoável (uso dos recursos). Logo, 75% deles apresentaram 
conceitos elevados, o que corrobora a afirmação de que a avaliação 
se mostrou efetiva e eficaz.

Apesar de a avaliação ter mostrado fragilidade no que 
tange ao uso dos recursos, isso não chegou a comprometer a 
qualidade da avaliação da categoria Exequibilidade. No entanto, 
cabe como recomendação à CGU que apresente, em relatórios 
futuros, dados referentes à utilização dos recursos e à prestação 
de contas, pois, por ser um órgão que compõe o Ministério da 
Transparência e Fiscalização, aumenta a necessidade de a CGU 
prestar contas da avaliação, dando exemplo no que se refere ao 
uso dos recursos públicos. 
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Programas de políticas públicas sociais: a importância dos 
processos avaliativos

A implementação de programas sociais com a finali-
dade de equacionar/resolver diferentes tipos de problemas que 
afligem à sociedade brasileira tem se tornado bastante comum. 
Essa é a forma que o estado tem para intervir onde é necessário, 
atacando o problema propriamente dito, dando uma resposta 
aos anseios da sociedade e procurando proporcionar à popu-
lação uma vida melhor e mais digna. Mas como aferir a quali-
dade de um programa de política pública? Como se verificar se 
o programa foi conduzido e concluído com mérito, ou seja, se 
houve responsabilidade na utilização dos recursos públicos utili-
zados em sua implementação? Como se verificar se o programa 
possuiu valor, ou seja, se seus resultados foram, realmente, 
aproveitados e foram úteis para a sociedade?

As respostas a essas importantes questões podem ser 
respondidas por meio dos resultados de um processo avalia-
tivo. Pois, esse é o objetivo fundamental da avaliação de políticas 
públicas, responder a essas e outras questões. 

Conforme avaliza a Controladoria Geral da União:

A avaliação de políticas públicas, executada como um processo 
sistemático, integrado e institucionalizado, tem como premissa 
básica verificar a eficiência dos recursos públicos e, quando neces-
sário, identificar possibilidades de aperfeiçoamento da ação estatal, 
com vistas à melhoria dos processos, dos resultados e da gestão. 
(BRASIL, 2018, p. 14).

Seguindo essa linha de pensamento, considerando a avaliação 
dos programas de políticas públicas, na compreensão de Boschetti 
(2009, p. 2), acompanhando o posicionamento de Arretche (1998):



153

META AVALIAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO

S U M Á R I O

Avaliar significa estabelecer uma relação de causalidade entre um 
programa e seu resultado, e isso só pode ser obtido mediante o esta-
belecimento de uma relação causal entre a modalidade da política 
social avaliada e seu sucesso e/ou fracasso, tendo como parâmetro a 
relação entre objetivos, intenção, desempenho e alcance dos objetivos.

No entanto, a citada autora também enfatiza que:

Mais que conhecer e dominar tipos e métodos de avaliação ou 
diferenciar análise e avaliação, é fundamental reconhecer que as 
políticas sociais têm um papel imprescindível na consolidação do 
Estado democrático de direito e que, para exercer essa função, 
como seu objetivo primeiro, devem ser entendidas e avaliadas como 
um conjunto de programas, projetos e ações que devem universa-
lizar direitos. (BOSCHETTI, 2009, p. 2).

Nessa linha de pensamento, o então Ministro de Orçamento e 
Gestão, Colnago Júnior (BRASIL, 2018, p. 2) corrobora esse pensa-
mento afirmando que:

A verificação da efetividade de uma política passa, necessa-
riamente, por seu monitoramento e sua avaliação. Avaliações 
qualificadas que produzam resultados confiáveis possibilitam o 
aprimoramento de políticas e justificam investimentos ou economia 
de recursos, já que evidenciam se os resultados esperados estão 
sendo alcançados e se os recursos estão sendo utilizados de 
modo eficiente. Assim, no contexto das políticas públicas, essas 
análises desempenham papel essencial na determinação e no 
alcance dos objetivos e das prioridades de governo.

O estado brasileiro, por meio da Controladoria Geral da 
União reconhece que o cumprimento de suas atribuições está 
sujeito a um debate sobre a transparência daquilo que é realizado 
com os recursos públicos, sendo de grande relevância que suas 
ações, efetivadas na implementação das políticas públicas, sejam 
divulgadas de forma transparente aos cidadãos do país. Nesse 
caso, a realização de processos avaliativos, concretizado por 
órgãos externos ao contexto da política implementada, se torna 
essencial no processo de transparência, como princípio funda-
mental da governança pública.
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Cabe salientar que uma avaliação realizada antes da imple-
mentação de um programa de política pública, ou antes da própria 
política, é denominada de formativa, e objetiva antecipar os efeitos 
do mesmo, estabelecendo critérios de aferição de seu desem-
penho. Por outro lado, nos processos avaliativos que ocorrem após 
a finalização do programa ou política, é denominado de soma-
tivo. Neste caso, alguns efeitos do programa já são conhecidos, 
sendo possível comparar o planejado com a realidade (ELLIOT, 
2011). Desse modo, a avaliação tem o potencial de, em função 
das análises expressas em seu relatório final, gerar novos conhe-
cimentos sobre o fenômeno avaliado, contribuindo para que os 
gestores do programa implementem possíveis melhorias no mesmo 
(MENEGUIN; FREITAS, 2013).

Assim, a avaliação de uma política pública necessita se 
tornar uma prática consagrada, incorporando uma cultura insti-
tucional possuidora de conceitos adequados a cada situação, 
metodologias específicas e de sistemas de informações desen-
volvidos, visando sustentar a implantação de um sistema contínuo 
de avaliações de qualidade. Deve-se avaliar não somente os 
programas, mas, também, os processos avaliativos postos em 
práticas objetivando aferir-lhes a qualidade. Ou seja, as avaliações 
também necessitam ser avaliadas. 

A importância de se avaliar uma avaliação

A avaliação de uma avaliação, procedimento denominado 
por Scriven (1991) como meta-avaliação, é processo avaliativo que 
segue diretrizes e critérios previamente estabelecidos, cujo obje-
tivo é o de reduzir possíveis erros e procedimentos tendenciosos, 
pois todo estudo avaliatório é tendencioso em certa medida, tanto 
por parte do avaliador quanto por parte do avaliado (WORTHEN; 
SANDERS; FITZPATRICK, 2004). 
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Sendo assim, a meta-avaliação pode contribuir para a melhoria 
dos processos avaliativos durante o seu desenvolvimento (meta-ava-
liação formativa), assim como após a sua finalização (meta-avaliação 
somativa), aumentando a confiabilidade dos resultados finais. No que 
se refere à segunda, na concepção de Scriven (2018, p. 363):

A meta-avaliação somativa fornece ao cliente evidências indepen-
dentes sobrea competência técnica do avaliador principal e, quando 
não encomendada pelo cliente, deve ser considerada pelo avaliador 
principal um serviço de avaliação ao cliente e uma maneira de 
melhorar a avaliação principal.

Ou seja, “a finalidade da meta-avaliação é ajudar a avaliação 
a realizar seu potencial.” (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 
2004, p. 594). Os mesmos autores, com base em pensamentos 
formulados por Nilsson e Hogben (1983), afirmam, ainda, que “a 
meta-avaliação não se refere somente à avaliação de estudos espe-
cíficos, mas também à avaliação de todas as funções e práticas 
da própria avaliação.” (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, 
p. 594). Em complemento a essa linha de pensamento, Gimenes 
(2007, p. 227) observa que “os diferentes processos avaliativos não 
se encerram nas conclusões de seus relatórios ou nas ações reali-
zadas a partir de seus resultados”.

Stufflebeam (2001), citando o Joint Committee on Standards 
for Educational Evaluation - criado em 1975 como uma organização 
sem fins lucrativos, constituído exclusivamente para desenvolver 
padrões de avaliação e promover seu uso - na versão do The 
program evaluation standards: a guide for evaluators and evaluation 
users, publicada em 1994, sustenta que:

Meta-avaliação é o processo de delinear, obter e aplicar infor-
mação descritiva e de julgamento - sobre a utilidade, a viabilidade, 
adequação e precisão de uma avaliação e sua natureza sistemática, 
competente conduta, integridade/honestidade, respeitabilidade e 
responsabilidade social - para orientar a avaliação e divulgar publi-
camente seus pontos fortes e fracos. (STUFFLEBEAM, 2001, p. 185).
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Nessa abordagem, os trabalhos e estudos são realizados 
tendo como referências relatórios já finalizados, podendo, também, 
valer-se de bancos de dados coletados, estudos de documentação 
em geral sobre o processo, registros e pensamentos formulados 
por atores que participaram ou estiveram presentes no contexto 
da avaliação. Ou seja, todo material, dados e informações sobre 
o processo avaliativo que possa retratar a avaliação desenvolvida 
(ELLIOT, 2011).

Pinto, Mello e Melo (2016) corroboram esse pensamento 
citando que na meta-avaliação somativa o meta-avaliador ajuíza 
toda a avaliação concretizada por meio de toda documentação 
disponibilizada sobre o processo realizado, buscando, também, 
informações que possam suplementar o estudo, considerando a 
participação de participantes interessados no contexto da avaliação. 

Ressalta-se que se uma meta-avaliação é desenvolvida 
durante a realização da avaliação objeto do estudo, ela é denomi-
nada como formativa. Que segundo Pinto, Mello e Melo (2016, p. 
95), acompanhando o pensamento de Dias Sobrinho (2003):

É aquela que ocorre durante o processo avaliativo, por meio de um 
acompanhamento contínuo e sistemático, possibilitando revisão 
e aperfeiçoamento do método e dos instrumentos em tempo real, 
assim como identificação dos problemas e utilização dos resultados.

O programa apoio à alimentação escolar na educação básica e 
seu relatório de avaliação

O Programa Apoio à Alimentação Escolar na Educação 
Básica tem a finalidade de “contribuir para o crescimento e o 
desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento 
escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos” 
(BRASIL, 2016, p. 19). Esse aspecto decorre do dever do estado de 
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garantir a educação a educação básica, em todos os seus níveis 
e modalidades, por meio de um programa suplementar (conside-
rando os três níveis da administração pública), em conformidade 
com o disposto na Constituição Federal.

Nos processos implementados pelo governo os recursos 
financeiros que são destinados ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar são administrados pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Logo após são repassados   às enti-
dades executoras, de forma complementar, em função da necessi-
dade de atender à federação de modo em geral, ou seja, unidades 
educacionais federais, estaduais e muicipais. Esses recursos são 
destinados às despesas, de modo exclusivo, para a aquisição de 
gêneros alimentícios (BRASIL, 2016). 

No Relatório avaliado, a Controladoria Geral da União 
(BRASIL, 2016, p. 19, apud BRASIL, 2014) observa que uma ação 
para atingir o objetivo deve:  

Apoiar o educando, a escola e os entes federados com ações dire-
cionadas ao desenvolvimento da educação básica, à ampliação da 
oferta de educação integral e à alfabetização e educação de jovens e 
adultos segundo os princípios da equidade, da valorização da plura-
lidade, dos direitos humanos, do enfrentamento da violência, intole-
rância e discriminação, da gestão democrática do ensino público, 
da garantia de padrão de qualidade, da igualdade de condições 
para acesso e permanência do educando na escola, da garantia 
de sua integridade física, psíquica e emocional, e da acessibilidade, 
observado o regime de colaboração com os entes federados.

Ressalta-se que todos esses aspectos constam do Programa 
Temático 2030 - Educação Básica, do Plano Plurianual 2012-2015 
que tem como beneficiários todos os alunos matriculados na 
educação básica das redes públicas federal, estadual, municipal 
e do Distrito Federal. Nele, são contempladas as modalidades de 
ensino de educação de jovens e adultos, as escolas indígenas e as 
localizadas em áreas remanescentes de quilombos, os alunos aten-
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didos pelo Programa Mais Educação (modalidade de ensino inte-
gral); além dos alunos matriculados em estabelecimentos mantidos 
por entidades filantrópicas cadastradas e escolas comunitárias, 
incluindo as escolas de educação especial (BRASIL, 2016).

O quantitativo de alunos participantes do programa é defi-
nido em função do Censo Escolar, realizado pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no ano anterior 
ao do atendimento dos alunos.

Objeto e objetivo do estudo meta-avaliativo

O objeto desse estudo é o Relatório de Avaliação da Execução 
de Programas de Governo nº 63 Apoio à Alimentação Escolar na 
Educação Básica, elaborado pela Controladoria Geral da União 
(BRASIL, 2016). O Relatório é parte do processo de atendimento ao 
disposto no Art. 74º da Constituição (BRASIL, 1988) que contempla 
a avaliação e a execução de ações de controle que visam aferir o 
cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução 
dos programas de governo e dos orçamentos da União. 

De tal modo, com base nas informações contidas no refe-
rido Relatório, foram geradas ações que visavam contribuir para o 
bom uso dos recursos destinados ao efetivo cumprimento do obje-
tivo constante da ação governamental. Essas descobertas foram 
enviadas ao gerente do programa para conhecimento e implemen-
tação das medidas recomendadas. Ressalta-se que cada medida 
recomendada é acompanhada pela Secretaria Federal de Controle 
até que ocorra a certificação de sua efetiva implementação.

Para a concretização do Relatório, a Controladoria Geral da 
União (BRASIL, 2016) privilegiou os seguintes aspectos de priori-
zação das ações implementadas no documento: 
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1) Relevância social: considerando o fato de que, para 
muitos alunos, a alimentação escolar constitui-se na única fonte de 
refeições diárias.

2) Materialidade: considerando-se o elevado valor das dota-
ções orçamentárias de R$ 3.548.334.541,00 e R$ 3.710.356.776,00, 
dos anos de 2013 e de 2014, respectivamente.

3) Criticidade: evidenciada pelo elevado número de denún-
cias procedentes recebidas, que ensejaram ações de fiscalização.

Observa-se que para avaliar a execução dessa ação de 
governo, a Controladoria Geral da União optou em utilizar no processo 
avaliativo a metodologia denominada Avaliação da Execução de 
Programas de Governo, operacionalizada mediante fiscalizações no 
âmbito do Programa objeto da avaliação. O programa foi selecio-
nado a partir de sorteio público cujos participantes foram os municí-
pios que executaram programas relacionados às políticas públicas 
de igual teor executadas pelos governos locais. Para tanto, foram 
elaboradas seis questões estratégicas e subquestões estratégicas 
relacionadas abaixo, considerando que a avaliação da execução 
da Ação de governo se dá por meio da busca de respostas às 
seguintes questões estratégicas (BRASIL, 2016):

1) A Entidade Executora observa a legislação em vigor no 
processo de aquisição do Pnae?

2) O recebimento, armazenamento e a distribuição dos 
gêneros alimentícios estão ocorrendo de maneira a garantir refei-
ções de qualidade aos alunos?

3) Os alimentos estão sendo preparados/servidos de maneira 
satisfatória?

4) O profissional de nutrição está atuando de maneira satisfa-
tória no exercício de atividades no âmbito do Pnae?
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5) O controle social está ocorrendo de maneira efetiva?

6) O gestor federal está atuando de maneira a garantir o 
alcance dos objetivos da ação?

Cada uma das questões estratégicas foi subdividida em 
subquestões, cujo respectivo conjunto de respostas possibilitaram 
o seu aclaramento.

Os resultados do Relatório foram apresentados, de modo 
geral, por meio de gráficos acompanhado de comentários analí-
ticos, quadros e fotografias ilustrativas tiradas nos contextos do 
fenômeno avaliado e, por fim, foram apresentadas conclusões 
sobre os achados da avaliação realizada.

Quanto ao seu objetivo, este estudo se propõe a apre-
sentar uma meta-avaliação do Relatório de Avaliação do Programa 
Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica, elaborado pela 
Controladoria Geral da União em dezembro de 2016. 

Procedimentos metodológicos da meta-avaliação

Como metodologia meta-avaliativa norteadora do estudo, 
foram contemplados neste trabalho os critérios estabelecidos por 
Davidson (2005 apud ELLIOT, 2011) que estabelecem:

As avaliações devem produzir conclusões válidas e justificáveis; ser 
úteis ao cliente e aos outros públicos relevantes; ser conduzidas de 
uma maneira ética, legal, profissional e apropriada; ser digna de 
crédito para os públicos relevantes; e ser tão econômica, rápida e 
não obstrutiva quanto possível. 

Para a consecução dessa metodologia, Davidson (2005) 
apresenta cinco critérios fundamentais que buscam o mérito ou 
qualidade intrínseca dos processos meta-avaliativos: 
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1) Validade: esse aspecto se refere ao respeito às relações 
entre as conclusões apresentadas pelo avaliador e suas justifica-
tivas. Segundo Elliot (2011, p. 947):

O avaliador, para chegar às conclusões, utiliza tanto os fatos e dados 
coletados, como atribui valores ao julgar, por exemplo, a relevância 
desses dados. São os valores que determinam os critérios adotados pelo 
avaliador. É necessário, portanto, na meta-avaliação, verificar as fontes 
de dados que o avaliador utilizou e as associações feitas entre fatos e 
valores de modo a constatar o quanto as conclusões se justificam.

2) Utilidade: Elliot (2011) observa que a avaliação deve ter 
utilidade para todos os seus interessados, principalmente, para 
quem a encomendou e o grupo social por ela afetado. A utilidade 
é assentada na necessidade do grupo interessado em seus resul-
tados. Davidson (2005, p. 209), ressalta que tanto a avaliação 
quanto os resultados dela advindos necessitam ser: 

Relevantes para as questões ou decisões dos interessados; 
pontuais, de modo que os resultados estejam disponíveis 
quando as pessoas interessadas necessitarem tomar decisões, 
e comunicados claramente em linguagem, mídia e canais de 
comunicação apropriados. 

3) Conduta: consiste na observação, pelo meta-avaliador, se 
padrões legais, éticos e profissionais, de adequação cultural e de 
não impedimento foram respeitados pelo avaliador. Nesse sentido, 
Elliot (2011, p. 947-948) destaca:

Os padrões legais são aqueles relacionados à legislação local, 
nacional e até internacional, dependendo do objeto avaliado. Os 
padrões éticos preconizam não colocar os participantes em perigo, 
obter seu consentimento para participar da avaliação e proteger a 
confidencialidade dos dados e das informações obtidos. Padrões 
profissionais, dirigidos aos avaliadores como o que se espera de 
seu desempenho profissional [...], os padrões culturais [...] tratam 
do respeito devido a todo e qualquer grupo humano, independente-
mente de sua origem.

4) Credibilidade: é dividida em cinco pontos fundamentais a 
serem observados na meta-avaliação:
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a) Familiaridade com o contexto: segundo Elliot (2011, p. 949) 
para se ter “familiaridade com o contexto será preciso conhecer 
bem o projeto, ou o programa que está sendo avaliado, em sua 
estrutura, organização, normas, ou ainda conhecer o grupo onde o 
objeto avaliado se insere ou serve”.

b) Independência, imparcialidade, e/ou falta de conflito de 
interesse:  Elliot (2011, p. 949) observa que “o avaliador não deve ter 
preferências por qualquer grupo de stakeholders, nem apresentar 
julgamentos tendenciosos”.

c) Expertise em avaliação e na matéria sob investigação: Elliot 
(2011, p. 949) destaca que o avaliador deve possuir pleno conhe-
cimento sobre o seu campo de atuação profissional, assim como 
procurar estudar e estudar o objeto alvo da avaliação, de forma a, 
também, conhece-lo em detalhes. A autora complementa: 

A importância desse domínio pode variar de uma avaliação para 
outra. Muitas vezes, acreditasse que um grupo de especialistas de 
conteúdos pode conduzir adequadamente a meta-avaliação porque 
possui o conhecimento substantivo, mas nem sempre isso acon-
tece. Assim, a presença do avaliador ou de sua equipe, com domínio 
da competência técnica, é necessária para garantir a credibilidade 
da meta-avaliação. (ELLIOT, 2011).

5) Custos: tanto nos contextos privados quanto no público, 
todo processo avaliativo apresenta um custo que, muitas vezes, 
possui elevada dimensão. Nas políticas públicas, considerando-se 
que esses custos impactam nos contribuintes, a relevância de se 
ter especial atenção a esse aspecto é fundamental para o processo 
avaliativo. Conforme salienta Elliot (2001, p. 950): 

A prestação de contas, a relevância das despesas, o pagamento 
dos avaliadores e de outros itens fazem parte de uma equação em 
que se deseja saber se os resultados valem o que custaram. É uma 
relação custo-benefício que se procura e deve ser equilibrada, [...]. 
Esse é um ponto a ser visto também na meta-avaliação.
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Assim, a classificação do nível de qualidade do estudo 
meta-avaliativo realizado no Relatório seguirá o norte metodo-
lógico definido por Davidson (2005), considerando os cinco 
critérios fundamentais por ela definidos: a Validade, a Utilidade, 
a Conduta, a Credibilidade e os custos da avaliação. A classi-
ficado, obtida por meio de análise quantitativa, foi definida de 
acordo com o pensamento destes autores em três níveis: Atende 
aos critérios (AC), Atende parcialmente aos critérios (APC) e Não 
atende aos critérios (NAC).

Resultados e análises 

A operacionalização dos objetivos deste estudo foi materia-
lizada por meio de uma abordagem qualitativa, desenvolvida em 
uma única etapa, a leitura e análise do conteúdo do Relatório de 
Avaliação do Programa Apoio à Alimentação Escolar na Educação 
Básica, elaborado pela Controladoria Geral da União (BRASIL, 2016). 

Cada critério foi estudado separadamente, levando-se em 
consideração a parte do Relatório que a ele diz respeito. A classi-
ficação final é apresentada em um quadro que consolida os resul-
tados obtidos no estudo. 

Avaliação segundo o critério validade

Quanto ao critério da Validade, considera-se que o Relatório 
possui um conteúdo que possibilita um fácil entendimento, sendo 
claro e objetivo quanto a metodologia utilizada para definir a 
avaliação realizada. 
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O Relatório define com clareza onde foram obtidas as amos-
tras probabilísticas das escolas a contextualizadas na avaliação, 
localizadas nos municípios contemplados no sorteio realizado pelos 
implementadores do processo avaliativo, por meio do Instituto 
Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

O processo foi exposto no Relatório com relevantes infor-
mações, como a que citou a realização de uma compilação dos 
dados das fiscalizações, realizadas na Ação à Alimentação Escolar 
na Educação Básica, em diferentes períodos, a fim de obter uma 
amostragem bem variável em vários contextos. Apresentou, 
também, os aspectos determinantes para a priorização da 
avaliação que utiliza para esse fim os critérios de relevância social, 
materialidade e criticidade.

Aborda o atendimento a questão do art. 74 da Constituição 
Federal de 1988, que estabelece a importância da avaliação 
do cumprimento das metas previstas no plano plurianual dos 
programas de governo e dos orçamentos da União, o que ressalta 
a importância dessa avaliação para a continuidade do Programa, 
dando ênfase as medidas de acompanhamento e monitoramento 
desse importante programa de política pública do governo federal.

São também informados no Relatório os detalhes de todo 
processo de avaliação, com gráficos de análises quantitativas bem 
especificados e concisos, além de figuras que evidenciam a rele-
vância do programa avaliado, tendo em vista o nível de precarie-
dade do grupo social atendido beneficiado pelo programa avaliado. 

Os resultados da avaliação apontam detalhadamente as 
fragilidades do Programa, onde vários itens não estão em conformi-
dade com Lei Orçamentária Anual e as recomendações constantes 
no Relatório são relevantes para aperfeiçoar o desempenho do 
mesmo. Cabe ressaltar a informação constante do Relatório de que 
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os benefícios provenientes do processo avaliativo devem ocorrer 
em função de providências a serem providenciadas, por meio de 
implementação de ações do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNE).

Desse modo, se pode inferir que o critério da Validade foi 
plenamente atendido no Relatório de avaliação da Controladoria 
Geral da União.

Avaliação segundo o critério utilidade

O Relatório atende ao critério Utilidade, pois sua relevância 
é incontestável, produzindo dados, informações e novos conheci-
mentos sobre o programa de política pública social avaliado pela 
Controladoria Geral da União. Entre as informações relevantes 
elaboradas pela avaliação, e constante do Relatório, pede-se citar:

No que diz respeito à atuação do profissional de nutrição no exer-
cício de suas atividades no âmbito do Pnae, firma-se o entendimento 
de que seu trabalho precisa ser aprimorado, pois está impactando 
diretamente na execução do Programa, já que em 55% dos muni-
cípios fiscalizados há falhas quanto ao cardápio aplicado, seja 
por insuficiência de informações básicas, seja por inexistência do 
próprio cardápio. (BRASIL, 2016, p. 74).

E, também:

No tocante à verificação da efetiva atuação do controle social, 
conclui-se que, apesar de instituídos, os Conselhos de Alimentação 
Escolar atuam de forma insatisfatória, indicando a necessidade de 
o FNDE estruturar o seu monitoramento e fiscalização do Programa 
com ferramentas de gestão de riscos e com a definição de metas, 
priorizando as Entidades Executoras nas quais o CAE não enviou 
Acompanhamento da Gestão e Parecer sobre a prestação de 
contas, bem como sobre as Entidades Executoras nas quais os 
dados enviados pelo CAE no Acompanhamento da Gestão e 
Parecer sobre a prestação de contas apresentem inconsistências. 
(BRASIL, 2016, p. 74).
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Assim, se pode inferir que a avaliação exposta no Relatório 
da Controladoria Geral da União, meta-avaliado neste estudo, 
atende plenamente ao critério de Utilidade estabelecido por 
Davidson (2005).

Avaliação segundo o critério conduta

O processo de avaliação foi conduzido por padrões éticos, 
legais e profissionais, sendo bem elaborado pela a equipe de profis-
sionais que tiveram o zelo de fundamentar na lei, todos os dados 
inclusos no Relatório. Nesse aspecto, cabe se destacar o constante 
do Relatório referente à visão do órgão avaliador sobre os objetivos 
do programa avaliado encontra-se de acordo com o prescrito no 
Relatório de Gestão do exercício de 2013 (BRASIL, 2014) apresen-
tado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de 
contas anual a que a unidade está obrigada nos termos do art. 70 
da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

Desse modo, se pode considerar que o critério Conduta 
também foi plenamente atendido no Relatório avaliado. 

Avaliação segundo o critério credibilidade

Os resultados apresentados neste Relatório foram gerados 
pelas ações de controle executadas nos estados e municípios pelos 
servidores lotados nas Controladorias-Regionais da União. Esses 
profissionais demostraram, por meio do conteúdo do Relatório 
elaborado pela Controladoria Geral da União que têm um perfil de 
independência, imparcialidade e possuem expertise (Especialidade) 
na área de avaliação de programa. 
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Porém, não foi contemplada, em parte, uma grande familia-
ridade no contexto da avaliação, apesar das exposições de fotos 
evidenciando a precariedade das instalações, faltou abordar a 
avaliação qualitativa dos problemas por parte de relatos dos envol-
vidos na avaliação: professores, profissionais das escolas e alunos.

Assim, considerando o critério da Credibilidade, estabelecido 
por Davidson (2005), considera-se que, nesse aspecto, o Relatório 
é classificado como parcialmente atendido.

Avaliação segundo o critério custos

Apesar de apresentar os custos com o Programa durante todo 
o Relatório, não foram identificados os custos com o processo avalia-
tivo propriamente dito, realizado pela Controladoria Geral da União.

Portanto, nesse aspecto, considera-se que o critério custo esta-
belecido por Davidson (2005) não foi atendido pela avaliação realizada.

 No Quadro 1 são expostos os resultados consolidados da 
avaliação realizada.

Quadro 1 – Resultados consolidados da meta-avaliação

Critérios      Julgamento

1 - Validade AC

2 - Utilidade AC

3 - Conduta AC

4 - Credibilidade
      Familiaridade

APC      Imparcialidade
      Especialidade

5 - Custos NAC

Legenda: AC – Atende ao critério. 
APC – Atende parcialmente ao critério. 

NAC – Não atende ao critério.
Fonte: Os autores (2019).
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Conclusões

O Relatório é relevante para a sociedade, possuindo mérito 
quanto aos objetivos traçados para sua consecução. No entanto, 
considerando os critérios de qualidade da avaliação estabelecidos 
por Davidson (2005), somente cumpriu sua finalidade, em sua tota-
lidade, em relação aos critérios Validade, Utilidade e Conduta, onde 
contemplou de modo pleno os parâmetros estabelecidos nos crité-
rios de avaliação citados.

Em relação ao critério da Credibilidade, não constam no 
Relatório avaliado fatos que identificam uma abordagem adequada 
dos avaliadores com o contexto da avaliação, configurando pouca 
familiaridade com peculiaridades do mesmo em relação aos inte-
ressados pelo processo avaliativo. Ressalta-se nesse aspecto 
que, apesar das exposições de fotos evidenciando a precarie-
dade das instalações em escolas, faltou a avaliação qualitativa 
dos problemas por parte de relatos de professores, profissionais 
das escolas e alunos. Segundo Davidson (2005), a familiaridade 
com as peculiaridades do contexto, considerando todos os seus 
atores, é fundamental para que uma avaliação seja classificada 
como de boa qualidade.

Por fim, o Relatório não aborda, em qualquer de suas seções, 
as informações sobre o custo da avaliação realizada e nele expressa, 
o que atingiu diretamente o critério Custos e, também e de forma 
indireta, o critério da Credibilidade. 
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Recomendações

Como recomendação para as próximas avaliações sugere-se 
a apresentação de todos os custos relativos ao processo avaliativo 
como um todo, abrangendo, entre outros aspectos, os custos com 
o pagamento dos avaliadores, além dos custos relacionados aos 
bens físicos e outros itens de gastos que fizeram parte da avaliação. 
Esses aspectos servem para identificar se os resultados valeram o 
que custaram, configurando a eficiência da avaliação. 

Recomenda-se, também, a melhoria da avaliação qualitativa, 
pois só foram evidenciadas fotos e um relato do gestor do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, faltando relatos dos 
demais envolvidos no programa: professores, funcionários da escola, 
alunos, além de outros atores interessados na avaliação realizada.
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Introdução

Já em 1967, o avaliador Scriven especificou que avaliar é 
julgar o valor e o mérito de alguma coisa, sendo posteriormente e 
melhor definido como “a determinação sistemática da qualidade ou 
valor de alguma coisa” (SCRIVEN, 1991, p. 1). Nessa direção, Elliot 
(2011, p. 942) certifica que: 

A avaliação busca trazer à tona aspectos, dados e indicadores 
de que o objeto avaliado, seja ele um projeto, um programa ou 
um serviço, é adequado, eficiente, eficaz ou relevante, isto é, se 
demonstra ter algum valor ajuizado a partir de critérios estabele-
cidos pelo avaliador ou ainda sugeridos pelos interessados nos 
resultados da avaliação.

Penna Firme (2017, não paginado) afirma que “avaliar 
pode ser um empreendimento de sucesso, mas também de 
fracasso; pode conduzir a resultados significativos ou a respostas 
sem sentido; pode defender ou ameaçar”. Por isso que avaliar a 
avaliação torna-se uma importante ferramenta nos processos de 
melhoria da avaliação, pois, segundo Stufflebeam (1971), a boa 
avaliação requer que o próprio processo avaliativo seja também 
avaliado. Essa consideração, corroborada o pensamento formulado 
por Elliot (2011) de que a condução adequada das avaliações pode 
ser verificada por meio de meta-avaliações. 

Dias Sobrinho e Balzan (2008, apud MISSIO; ALVES; 
HILDEBRAND, 2018, p. 81), observam que “a necessidade de se 
avaliar está pautada na necessidade de se desenvolver a quali-
dade daquilo que se avalia e, a necessidade de se meta-avaliar está 
pautada na necessidade de se melhorar e inovar a própria avaliação”. 

Assim, os processos meta-avaliativos cumprem um papel 
fundamental na área da avaliação, pois utilizam um conjunto de crité-
rios específicos, ou gerais, como guia para se conseguir mensurar 
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a qualidade da avaliação. Podem possuir o caráter formativo, para o 
aprimoramento da avaliação, antes de gerar danos que podem ser 
irreparáveis; ou o caráter somativo, com a finalidade de aumentar 
a confiabilidade dos resultados alcançados em uma avaliação já 
finalizada (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004). 

Dessa forma, o presente estudo objetivou realizar uma meta-
-avaliação somativa sobre um relatório avaliativo elaborado pelo 
Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União (BRASIL, 
2017), intitulado Relatório de Avaliação da Execução de Programa de 
Governo nº 78 – Implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte.

Este estudo teve seus procedimentos metodológicos susten-
tados nos critérios estabelecidos por Davidson (2005), no sentido 
de responder se o Relatório de Avaliação atende os citados critérios 
e, por consequência, cumpre as ações de investimento de verbas 
que satisfaçam à sociedade brasileira.

O objeto avaliado: problematização do estudo

O Ministério da Transparência possui como competência 
assistir direta e indiretamente o Presidência da República no 
desempenho de suas atribuições, quanto aos assuntos e providên-
cias que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa 
do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à 
correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de 
ouvidoria e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da 
Administração Pública Federal.

Já a Controladoria Geral da União (CGU), órgão da órbita 
administrativa do citado Ministério, em atendimento ao disposto 
no art. 74 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), realiza ações 



174

META AVALIAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO

S U M Á R I O

de controle com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas 
previstas no Plano Plurianual e a execução dos programas de 
governo e dos orçamentos da União em relatórios específicos, que 
são encaminhados ao gestor do programa para conhecimento e 
implementação das medidas nele recomendadas, que, por sua 
vez, serão acompanhadas e monitoradas até a certificação de sua 
efetiva implementação.

O Relatório de Avaliação da Execução de Programa de 
Governo nº 78 – Implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte 
(BRASIL, 2017), Ação 14 TR, que parte da diretriz do governo federal 
de aproveitar a realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 
2016 no Rio de Janeiro para estender os benefícios relacionados 
ao evento a todas as unidades da federação. O objetivo é o de 
ampliar a oferta de infraestrutura de equipamento público espor-
tivo qualificado, incentivando a iniciação esportiva em territórios de 
vulnerabilidade social das cidades brasileiras, de forma a permitir 
a identificação de talentos e a formação de atletas em todo o terri-
tório nacional, estimulando o desenvolvimento da base do esporte 
de alto rendimento, atendendo crianças e adolescentes em modali-
dades olímpicas e paraolímpicas.

A implementação dos Centros de Iniciação ao Esporte ocorre 
a partir da utilização de três modelos-padrão de infraestrutura 
esportiva e decorre da apresentação de propostas ao Ministério do 
Esporte, por meio de prefeituras municipais, ou pelo Governo do 
Distrito Federal (Proponentes/ Compromissários). A formalização do 
ajuste se dá por intermédio de termo de compromisso, uma vez 
que a Ação está inserida no Segundo Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC 2), com a posterior transferência de recursos 
aos entes federados selecionados. A formalização do repasse, 
bem como o acompanhamento da sua execução e a fiscalização 
quanto à execução das obras são realizados pela Caixa Econômica 
Federal, na qualidade de mandatária do Ministério do Esporte.
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A Ação engloba os seguintes participantes, com suas princi-
pais atribuições:

a) Ministério do Esporte: é o responsável pela concepção da 
Ação de governo, por intermédio da Secretaria Nacional de Esporte 
de Alto Rendimento, possuindo como atribuições, de acordo com o 
Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas 
e Ações, inseridos no Programa de Aceleração do Crescimento – 
PAC (BRASIL, 2015): 

1. coordenar, supervisionar, acompanhar e avaliar a execução 
e os resultados dos Programas e Ações de sua responsabilidade, 
promovendo os ajustes que se façam necessários; 

2. estabelecer um conjunto de normas operacionais com 
o objetivo de disciplinar o processo de aprovação, contratação e 
execução das operações custeadas por seus Programas e Ações;

3. receber, analisar e aprovar as propostas com base na 
Avaliação de Custo;

4. consignar recursos no Orçamento Geral da União para 
execução de Programas e Ações;

5. transferir os créditos orçamentários e financeiros à 
Mandatária (Caixa Econômica Federal), necessários à realização 
dos Programas e Ações;

6. monitorar e avaliar a execução e os resultados dos 
Programas e Ações; e

7. acompanhar a execução do Plano de Trabalho e dos 
projetos das obras. 

b) Caixa Econômica Federal – “Entidade mandatária da União”, 
ou seja, “agente financeiro responsável pela pactuação do ajuste, 
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pela liberação dos recursos, pelo acompanhamento do projeto e 
pela análise da prestação de contas pelo Compromissário” (BRASIL, 
2015), tendo como atribuições fundamentais:

1. receber, analisar e aprovar os Termos de Compromisso, os 
Planos de Trabalho e toda a documentação das propostas;

2. celebrar os Termos de Compromisso e publicar extratos;

3. verificar os documentos relativos aos processos licitatórios;

4. atestar a execução das obras e serviços;

5. acompanhar e atestar a execução orçamentário-financeira;

6. comprovar e regular a aplicação das parcelas liberadas (e 
respectiva prestação de contas), suspendendo-as quando necessário; e

7. encaminhar denúncia ao Tribunal de Contas da União, nos 
casos de não cumprimento do objeto.

c) Proponente/Compromissário – Município de região de alta 
vulnerabilidade social, onde será implantado o Centro de Iniciação 
ao Esporte – é o: 

responsável pela apresentação da Carta-Consulta, realização de obras 
e serviços em conformidade com o Termo de Compromisso firmado 
e com os parâmetros técnicos estipulados pelo Ministério do Esporte, 
bem como pela administração e fiscalização da obra do objeto compro-
missado, com posterior comprovação, mediante prestação de contas, 
quanto à aplicação dos recursos liberados. (BRASIL, 2015).

São suas principais atribuições:

1. administrar e fiscalizar a execução dos trabalhos necessá-
rios à consecução do objeto compromissado;

2. incumbir-se da aprovação dos projetos e obras;

3. responsabilizar-se pela execução das obras e serviços; e
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4. comprovar a aplicação dos recursos liberados e prestar contas.

A Figura 1 apresenta os três modelos de Centro de Iniciação 
ao Esporte e informações básicas a eles relacionadas, referentes 
ao custo estimado e à área a ser construída. As Figuras 2, 3 e 
4 exibem as características do Centro de Iniciação ao Esporte 
Modelos I, II e III, respectivamente, e a Figura 4 retrata os tipos de 
ginásio: simples ou reversível.

Figura 1 - Modelos de Centro de Iniciação ao Esporte

Fonte: BRASIL (2017).

Figura 2 - Características do Centro de Iniciação ao Esporte Modelo I

 Fonte: BRASIL (2017).
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Figura 3 - Características do Centro de Iniciação ao Esporte Modelo II

Fonte: BRASIL (2017). 

Figura 4 - Características do Centro de Iniciação ao Esporte Modelo III

Fonte: BRASIL (2017). 
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Figura 5 - Tipos de Ginásio (Simples ou Reversível)

Fonte: BRASIL (2017).

O foco da avaliação da execução da Ação 14 TR – Centro 
de Iniciação ao Esporte – e dos controles internos do Ministério do 
Esporte, contemplou a verificação desde a sua concepção até o 
acompanhamento e monitoramento das obras com vistas à remessa 
dos resultados e providências para o supracitado Ministério. Nesse 
ponto, cabe destacar que a política pública, segundo Souza (2006, p. 
26), pode ser definida como o campo do conhecimento que busca, 
simultaneamente, “colocar o governo em ação” e /ou analisar essa 
ação e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso 
dessas ações. Dessa forma, a formulação de políticas públicas 
constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem 
seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que 
produzirão resultados ou mudanças no mundo real.

Não se constatou que o Ministério do Esporte tenha consi-
derado a existência de outros espaços esportivos, construídos com 
recursos do próprio Ministério nas mesmas áreas territoriais e que 
poderiam ser utilizados pela população local. Por outro lado, cons-
tatou-se que as iniciativas da Ação 14TR não possuem vinculação 
de forma estruturada com o Plano Decenal do Esporte, que estabe-
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leceria linhas estratégicas, ações e metas para o período de 2010 a 
2020 (BRASIL, 2017).

No que diz respeito ao volume de recursos envolvidos, a 
Ação 14 TR possuía, inicialmente, a previsão total de investimentos 
de R$ 967 milhões para a construção de 285 CIE, selecionados em 
263 municípios distribuídos em todo território nacional, no período 
compreendido entre 2014 e julho de 2016. No entanto, até o final do 
exercício de 2016 nenhum equipamento esportivo havia sido entregue 
à sociedade para efetiva utilização. A conclusão do primeiro Centro 
de Iniciação ao Esporte, com pendências, em Franco da Rocha, em 
São Paulo, veio a concretizar-se em 2017. Inclui-se também o fato 
de que não se tenha alcançado o objetivo de potencialização do 
legado dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, legado esse 
não materializado, uma vez que mesmo as instalações que foram 
utilizadas durante os citados Jogos não possuem plano de gestão, 
de utilização ou de manutenção (BRASIL, 2017).

O trabalho planejado contemplava a avaliação de todo o 
ciclo de execução da política pública, desde a sua concepção até 
a implementação e avaliação dos resultados obtidos. No entanto, 
considerando-se as dificuldades identificadas em sua condução, que 
acarretaram baixa execução dos empreendimentos e o não atingi-
mento dos objetivos pretendidos no prazo previsto (até julho de 2016), 
evidencia-se a baixa efetividade da ação de governo (BRASIL, 2017).

Sintetizando, a partir das análises realizadas, identifica-se 
que a definição de implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte 
teria ocorrido sem a consideração acerca de sua inserção no Plano 
Decenal do Esporte, ou das diretrizes advindas do Plano Nacional 
do Esporte, de outras estruturas esportivas existentes no mesmo 
espaço geográfico, de sua necessidade, de sua efetiva vinculação 
com o legado dos Jogos Rio 2016, da coerência e viabilidade do 
plano de uso do espaço esportivo e do custo, bem como da origem 
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dos recursos para a manutenção do espaço esportivo e para o 
funcionamento das atividades a serem implantadas.

Em decorrência de todos os atrasos identificados na 
execução da Ação, até 31 de maio de 2017, houve a conclusão 
de apenas um dos 285 empreendimentos inicialmente previstos, o 
qual, no entanto, ainda possuía pendência da ligação elétrica defi-
nitiva, apesar de o Ministério do Esporte ter noticiado, em junho de 
2016, a conclusão do Centro de Iniciação ao Esporte de Franco 
da Rocha (SP), que seria o primeiro e único empreendimento 
entregue (BRASIL, 2017).

Desse modo, verificou-se que o Centro citado estava em 
funcionamento, no momento da vistoria, com a realização de 
aulas de handebol e de dança para cerca de 20 crianças, numa 
notória subutilização de sua capacidade operacional. Em relação 
aos demais empreendimentos, nenhum outro teria sido concluído, 
inviabilizando a sua efetiva utilização pelo público-alvo da política 
pública, que são crianças e adolescentes de regiões de alta vulne-
rabilidade social. 

A metodologia da meta-avaliação

Uma meta-avaliação somativa, segundo Elliot (2011), ocorre 
após a conclusão de todo o processo avaliativo. O avaliador 
trabalha com relatórios prontos, finalizados, podendo também 
utilizar banco de dados coletados, ou seja, material disponível 
que fez parte do processo avaliativo. Assim, a meta-avaliação do 
Relatório de Avaliação da Execução do Programa de Governo nº 78 
– Implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte possuir caráter 
somativo, sendo realizada após o término do processo avaliativo 
objeto de estudo do mesmo.
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Para sua implementação, foi utilizado como norte metodo-
lógico os critérios fundamentais de Davidson (2005): validade, utili-
dade, conduta, credibilidade e custos (Quadro 1). Segundo a autora:

Avaliações devem produzir conclusões válidas e justificáveis; ser úteis 
ao cliente e a outros públicos relevantes; ser conduzidas de uma 
maneira ética, legal, profissional e apropriada; ser digna de crédito 
para os públicos relevantes; e ser tão econômica, rápida e não obstru-
siva quanto possível. (Davidson, 2005 apud ELLIOT, 2011, p. 947).

Quadro 1 – Características principais dos critérios fundamentais de Davidson

Critérios Características

Validade

A validade da avaliação diz respeito à relação entre as 
conclusões apresentadas pelo avaliador e sua justificativa. O 
avaliador, para chegar às conclusões, utiliza tanto os fatos e 
dados coletados, como atribui valores ao julgar, por exemplo, a 
relevância desses dados.

Utilidade

Uma avaliação precisa ser útil para aqueles que a 
encomendaram e que nela têm interesse. Assim, a utilidade de 
uma avaliação é determinada pela necessidade que determinado 
grupo de interessados possui em relação a seus resultados.

Conduta

É durante o desenvolvimento do processo avaliativo que o 
meta-avaliador pode observar se padrões legais, éticos e 
profissionais, de adequação cultural e de não impedimento do 
próprio processo da avaliação foram respeitados pelo avaliador.

Credibilidade
Está diretamente relacionada à aceitação, por parte dos 
interessados, dos resultados e suas fontes, isto é, em que 
medida merecem crédito.

Custos

Uma avaliação sempre inclui diferentes tipos de custo. No 
caso de avaliações encomendadas, a prestação de contas, a 
relevância das despesas, o pagamento dos avaliadores e de 
outros itens fazem parte de uma equação em que se deseja 
saber se os resultados valem o que custaram. É uma relação 
custo-benefício que se procura e deve ser equilibrada. Esse é 
um ponto a ser visto também na meta-avaliação.

Fonte: Os autores (2019, adaptado de ELLIOT, 2011).

No sentido de se verificar o atendimento aos critérios de 
Davidson (2005) por parte do Relatório meta-avaliado, foram esti-
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pulados três níveis: Atende, Atende Parcialmente e Não Atende. Para 
cada Critério foi verificado no Relatório os pontos a ele relacionado e 
a sua classificação foi realizada pelos autores deste estudo, por meio 
de uma análise do conteúdo em relação a cada um deles. Ou seja, 
cada juízo de valor emitido possui caráter qualitativo, sendo, assim, 
sujeito a contrapontos de estudiosos que, porventura, possuam dife-
rentes modos de se encarar a realidade colocada em discussão.

Resultados da meta-avaliação

Atendimento ao critério de validade

a) Cobre todas as fontes relevantes de valor 

O Relatório explicita de maneira clara e objetiva as necessi-
dades que levaram à construção dos projetos desenvolvidos, ressal-
tando os padrões relevantes de cada um deles e o seu impacto 
global na sociedade e no indivíduo.

Incentiva a iniciação esportiva em territórios de vulnerabi-
lidade social das cidades brasileiras, de forma a permitir a iden-
tificação de talentos e a formação de atletas em todo o território 
nacional, estimulando o desenvolvimento da base do esporte de 
alto rendimento nacional, com vistas a atender crianças e jovens 
que iniciarem a prática de modalidades olímpicas e paraolímpicas.

b) Cobre compreensivamente, processo, resultado e custo

O Relatório apresenta os processos de cada projeto a ser 
realizado, desde a verba a ser investida pelo Governo Federal, 
bem como os impactos sociais e os resultados obtidos: os custos 
e projetos arquitetônicos de cada Centro; os prazos, seleção dos 
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municípios contemplados; o cronograma definido, profissionais 
envolvidos, execução das obras e geração de planilhas; Autorização 
para Início de Obra; distratos dos Termos de Compromisso; detalha-
mentos referentes à situação dos Centros de Iniciação ao Esporte, 
em maio de 2017; cancelamentos realizados e informações corres-
pondentes; pendências, paralisações de obra, acompanhamento 
e monitoramento da execução dos empreendimentos pela Caixa; 
e a atualização das informações a serem divulgadas no site do 
Ministério do Esporte, quais Centros de Iniciação ao Esporte estão 
operacionalmente ativos e utilizados por crianças e adolescentes e 
a manutenção do equipamento. 

O Quadro 2, extraído do Relatório meta-avaliado (BRASIL, 
2017), expõe um dos aspectos que corroboram a forma com a qual 
a avaliação cobriu seus processos.

Quadro 2 - Cronograma de atividades relacionadas aos Centros 
de Iniciação ao Esporte

Etapa Atividade Prazo

I Divulgação das regras do processo de seleção 04/02/2013

II
Inscrição de Cartas-Consulta por meio do formulário 
eletrônico

04/02/2013 a 
05/04/2013

III Análise das Cartas-Consulta
08/04/2013 a 
10/05/2013

IV Divulgação das propostas selecionadas 10/12/2013

V Workshop Técnico 19/12/2013

VI Contratação da operação Até 25/07/20141

VII
Realização de sondagem, ajuste no projeto de 
fundação, elaboração do projeto de implantação.

Até 31/12/20152

VIII

Cumprimento de todas as pendências relativas à 1ª Etapa 
(sondagem, projeto de fundação e adaptação do projeto 
de implantação), apontadas pela CAIXA, possibilitando à 
Mandatária a emissão do aceite dessa etapa.

Até 31/03/2017
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IX

Cumprimento de todas as pendências relativas à 
licitação da obra, possibilitando à Mandatária a 
emissão favorável da verificação do resultado do 
processo licitatório (VRPL).

Até 30/06/2017

X Início da Obra Até 30/12/2017
Execução 
das obras

Modelo I e II – 180 dias; Modelo III – 210 dias. --
O prazo inicialmente definido era 28/02/2014.
O prazo inicialmente definido era 28/04/2014.

Fonte: BRASIL (2017).

No que diz respeito ao cronograma vigente em março de 
2017, referente à implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte, 
conforme definido pelo Ministério do Esporte, verificou-se que foi 
alterado várias vezes com a postergação da conclusão da primeira 
etapa, ou seja, da assinatura do Termo de Compromisso e aceite 
pela Caixa, com a emissão da verificação do resultado do processo 
licitatório e dos serviços que seriam executados, quais sejam: 
sondagem, projeto de fundação e ajuste de projetos, com a conse-
quente entrega da Autorização para Início de Obra.

A vistoria constatou que com relação ao item Obra física 
concluída, apenas uma, em um universo de 285, não significa exata-
mente conclusão, uma vez que há pendência, subutilização e falta 
de indicativos de utilização do espaço para a preparação de atletas 
de alto rendimento, que é o objetivo do Programa (Figura 6).

Figura 6: Situação dos empreendimentos com AIO, em 20/06/2017 

Nota: Acompanhamento de obras mantido pela Caixa.
Fonte: BRASIL (2017). 
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c) Não inclui critérios irrelevantes ou ilícitos

O Relatório se apresenta como relevante e lícito, pois é 
uma publicação que presta conta à sociedade da utilização do 
dinheiro público.

d) Inclui análises qualitativas e quantitativas que são apro-
priadas aos dados coletados

O Relatório apresenta diversas análises qualitativas e quanti-
tativas, contando com quadros e gráficos elaborados pelo Ministério 
do Esporte e pela Caixa Econômica Federal.

e) Estabelece, claramente, como os dados são interpretados

É possível perceber a apresentação dos dados de forma 
clara, criativa e visual, linguagem concisa e simples, facilitando a 
sua leitura.

f) Explicita com clareza a procedência das conclusões avaliativas

O Relatório não deixa dúvidas sobre o que é apresentado, 
isto é, ele é eficiente, eficaz, e efetivo naquilo a que se propõe.

g) Inclui recomendações válidas

O Relatório tem como base a Ação 14 TR e seus objetivos, 
sendo assim, após as análises realizadas, o Relatório traz inúmeras 
recomendações, considerações e providências pertinentes.

Desse modo, face ao constatado no Relatório meta-avaliado, 
considera-se como Atendido o critério da Validade estabelecido por 
Davidson (2005).
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Atendimento ao critério de utilidade

O Relatório cumpre este critério, pois apresenta aspectos 
relevantes para as questões ou decisões da CGU para a sociedade, 
por intermédio dos projetos apresentados, recursos envolvidos e 
suas aplicações. O Relatório pode ser considerado preciso, pois 
demonstra resultados de forma clara e objetiva, possibilitando a 
tomada de decisões futuras. 

Logo, a classificação para esse Critério é Atendido.

Atendimento ao critério de conduta

Pôde-se observar que o Relatório em questão atendeu a este 
critério, pois, em suas 75 páginas, nota-se a atenção que a equipe 
de 23 avaliadores teve ao construir o referido documento. Padrões 
éticos, legais e profissionais estão bem apresentados no contexto, 
além de uma produção visual que possibilitou a compreensão.

Assim, face ao constatado no Relatório meta-avaliado, consi-
dera-se como Atendido o critério de Conduta estabelecido por 
Davidson (2005).

Atendimento ao critério de credibilidade

De acordo com Davidson (2005), os elementos fundamen-
tais de credibilidade de uma avaliação são: familiaridade com o 
contexto; independência, imparcialidade, e/ou falta de conflito de 
interesse; e expertise em avaliação e na matéria sob investigação.
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O Relatório foi elaborado por servidores federais lotados nas 
Unidades Regionais da Secretaria Federal de Controle Interno, órgão 
do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, sob 
a responsabilidade de uma equipe de auditores especializados 
em Área de Políticas Sociais, de Esporte e Cultura, de Finanças e 
Controle. Portanto, o pessoal técnico envolvido em sua elaboração 
está familiarizado com o contexto da avaliação. 

Vale acrescentar que todos os profissionais envolvidos têm 
seus nomes, lotação e cargos apresentados antes do texto propria-
mente dito do Relatório. Independência, imparcialidade, falta de 
conflito de interesses, com a expertise em avaliação e na matéria sob 
investigação estão presentes neste Relatório, conforme Davidson 
(2005) expõe em sua obra.

Assim sendo, face ao constatado no Relatório meta-avaliado, 
considera-se como Atendido o critério de Credibilidade estabele-
cido por Davidson (2005).

Atendimento ao critério de custos da avaliação

O Relatório apresenta um Termo de Compromisso porque a 
Ação 14 TR está inserida no Segundo Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC2), com a posterior transferência de recursos aos 
entes federados selecionados. A formalização do repasse, o acom-
panhamento da execução e a fiscalização da execução das obras 
se dão por intermédio da Caixa Econômica Federal, como insti-
tuição financeira mandatária do Ministério do Esporte. Apresenta 
as Leis Orçamentárias Anuais, dotações da referida Ação, verifica 
cronograma físico-financeiro, recursos financeiros envolvidos com a 
execução dos empreendimentos, cujas operações estão ativas, esti-
mativa de custo de manutenção e prestação de contas à sociedade.
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Concluindo, consta no Relatório o volume de recursos finan-
ceiros envolvidos inicialmente para a implantação dos Centro de 
Iniciação ao Esportes, a serem transferidos do Orçamento Geral 
da União/Leis Orçamentárias Anuais para a Caixa. Os dados 
constam da Tabela 1.

Tabela 1 – Dotações da Ação 14TR nas LOA 2014 a 2017

Exercício LOA – Dotação Inicial (R$)

2014 100.000.000,00

2015 188.000.000,00

2016 35.984.919,00

2017 195.000.000,00

Fonte: BRASIL (2017).

No entanto, devido ao fato de o Relatório meta-avaliado ter 
sido elaborado pela CGU, por meio da Secretaria Federal de Controle 
Interno e tratar de verba pública, não apresenta os custos dispen-
didos em sua elaboração. No entanto, o documento expressou 
aspectos quanto à transparência do programa avaliado, em função 
das respostas às questões: 

a) A seleção dos municípios ocorreu de acordo com os crité-
rios definidos e de forma transparente e objetiva?

b) As obras são executadas de acordo com o projeto aprovado?

c) O acompanhamento e o monitoramento da execução físi-
co-financeira da Ação de Governo são adequados? 

d) Que proporção dos Centros de Iniciação ao Esporte cons-
truídos são mantidos operacionalmente ativos e são utilizados de 
forma regular?    

Ou seja, apesar de, claramente, apresentar a preocupação em 
expor a transparência do programa avaliado, revelando as principais 



190

META AVALIAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO

S U M Á R I O

características dos custos do programa, o Relatório meta-avaliado 
não atendeu ao critério de Custos da avaliação, de acordo com o 
estabelecido por Davidson (2005).

Assim sendo, este estudo meta-avaliativo apresenta o resul-
tado referente ao atendimento dos critérios propostos por Davidson 
(2005), como expresso no Quadro 3.

Quadro 3- Atendimento aos critérios de Davidson

Validade Utilidade Conduta Credibilidade Custos

Atende Atende Atende Atende Não Atende

Fonte: As autoras (2019).

Considerações finais da meta-avaliação  

O respeito às identidades culturais e à dignidade das comu-
nidades envolvidas na avaliação deve ser a premissa do avaliador, 
da mesma forma que a avaliação deve atender às necessidades 
de informação e conhecimento dos usuários e satisfazer o critério 
de utilidade para os interessados, disponibilizando-se o resultado, 
preferencialmente em sites (RODRIGUEZ BILELLA et al., 2016).

Devido à significativa importância do tema abordado pelo 
Relatório, percebe-se que existe um grande número de partes inte-
ressadas no impacto socioeconômico da Ação 14 TR. No entanto, 
não foram encaminhadas as informações de gastos referentes à 
Ação 14 TR para publicação no Portal da Transparência do Governo 
Federal – Seção Jogos Rio 2016.

Evidencia-se que a Secretaria de Controle Interno/CGU 
realizou a avaliação constante do Relatório meta-avaliado, cumprindo 
requisitos de apresentação de documentação, quadros, gráficos, 



191

META AVALIAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO

S U M Á R I O

linguagem clara, objetiva, indo ao encontro do interesse da sociedade 
brasileira no que diz respeito à aplicação do dinheiro público, resul-
tados e recomendações atendendo os critérios de Davidson (2005) 
e de acordo com a legislação federal em vigor pertinente ao assunto, 
qual seja: qualquer órgão governamental estar condicionado a prestar 
informações à CGU quando solicitado, em assuntos relativos ao patri-
mônio público e ao incremento da transparência da gestão.

No entanto, o Ministério do Esporte não atendeu às recomen-
dações apresentadas no Relatório no que se refere a:

a) adotar medidas para inclusão da Ação 14 TR no Plano 
de Antecipação de Políticas públicas da União, nem no Plano de 
Legado dos Jogos Rio 2016;

b) providenciar o encaminhamento das informações de 
gastos referentes à Ação 14 TR à CGU para publicação no Portal da 
Transparência do Governo Federal – Seção Jogos Rio 2016;

c) propor o cancelamento dos Termos de Compromisso em 
relação aos quais não se identificava avanços que pudessem justi-
ficar a manutenção dos instrumentos relacionados;

d) acompanhar e monitorar o cumprimento dos prazos defi-
nidos no cronograma de implantação da Ação.

Diante do exposto, o desempenho do Relatório meta-ava-
liado pode ser considerado satisfatório, uma vez que tenha contem-
plado quatro dos cinco Critérios estabelecidos por Davidson (2005) 
como fundamentais a uma avaliação de qualidade.

O ponto forte é o fato de o Relatório ter sido produzido 
por pessoas especializadas e experientes em avaliação perten-
centes ao quadro da Secretaria de Controle Interno/CGU, o que se 
expressou em exatidão, rigor técnico, criatividade, imparcialidade, 
conferindo qualidade e credibilidade à avaliação, alcançando os 
objetivos a que se propôs.
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Considerando tantos rigores no que se refere às compe-
tências/atribuições dos envolvidos na implantação da Ação 14 TR 
– o Ministério do Esporte, a Caixa, o Proponente/Compromissário – 
estes não deram cumprimento ao que deveria ter sido feito para que 
o dinheiro público fosse valorizado, tanto nas ações de acompanha-
mento, quanto de monitoramento, quanto de fiscalização, quanto 
de cancelamentos, distratos e suspensões.

Sendo assim, considera-se necessária a irrestrita distribuição 
deste Relatório para a imprensa, no sentido de responsabilizar os 
envolvidos, prevenir perdas de dinheiro público, bem como melhorar 
futuras gestões. 
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Políticas públicas e avaliação

Na gestão pública, o termo accountability ganhou destaque 
visto que há preocupação com a transparência e responsabilização 
das ações praticadas pelos gestores públicos, afirmam Ceneviva e 
Farah (2012).

Segundo o Tribunal de Contas da União (2019), accountability é o 
conjunto de processos que visam selecionar, organizar e disponi-
bilizar as informações de interesse das partes interessadas, sendo 
constituído por duas práticas: promover transparência, responsa-
bilidade e prestação de contas; e assegurar a efetiva atuação da 
Auditoria Interna. 

A avaliação de políticas públicas, incluindo os programas 
e projetos que a constituem, está relacionada não só aos resul-
tados alcançados pelas ações governamentais, como também a 
responsabilização dos citados gestores (FUNDAÇÃO GETÚLIO 
VARGAS, 2012).

De acordo com Nanni e Santos Filho (2017), política pública 
pode ser entendida como uma ação do governo que se concretiza 
por meio de planos e diretrizes. Por ser implementada pela adminis-
tração pública, se torna fundamental a sua avaliação e controle, pois 
o uso adequado das informações produzidas pelo processo avalia-
tivo permite incorporar mudanças no conteúdo da política, de forma 
a adequá-la às reais necessidades da sociedade (CARVALHO, 
2003; COSTA; CASTANHAR, 2003).

Dessa forma, avaliar uma política pública tem um papel 
significativo como instrumento da gestão pública, pois a partir da 
avaliação dos programas ou projetos que a compõem é possível 
tomar novas decisões sobre sua condução, assim como imple-
mentar novas estratégias e, por meio disso, aumentar sua eficácia 
e eficiência. Desse modo, a avaliação deve ser vista como um 
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mecanismo de melhoria no processo de tomada de decisão, a fim 
de garantir melhores informações, sobre as quais a administração 
pública, em suas diferentes instâncias, possa fundamentar suas 
decisões e prestar contas à sociedade (ALA-HARJA; HELGASON, 
2000 apud TREVISAN; BELLEN, 2008, p. 536).

Conlago Junior (2018) corrobora essa opinião, afirmando que 
a verificação da efetividade de uma política pública possui como 
fatores fundamentais o seu monitoramento e sua avaliação. Nessa 
lógica, a avaliação possibilita o aprimoramento das políticas e o 
investimento ou não dos recursos, uma vez que são evidenciados 
os resultados alcançados, sejam eles positivos ou não (FERREIRA; 
OLIVEIRA; AGUIAR, 2018). 

Considerando a importância da realização de processos avalia-
tivos para se aferir a qualidade de determinado objeto de estudo, é 
válido tomar como referência concepção de avaliação formulada 
por Arroyo e Rocha (2010), quando  afirmam que a natureza da 
avaliação afeta a vida dos envolvidos em seu contexto, gerando 
efeitos transformadores sobre eles. Nesse sentido, a avaliação é 
utilizada como dispositivo para alavancar a tomada de decisões, 
tendo em vista os resultados obtidos, ou seja, na concepção dos 
citados autores a avaliação é um procedimento transformador que 
propicia a melhoria do objeto avaliado.  

Elliot (2011, p. 942) considera que o crescente aumento do 
interesse pela qualidade dos resultados de projetos, programas 
e serviços desenvolvidos nos diferentes campos da sociedade 
contribui para a realização de avaliações com objetivo de se aferir a 
qualidade alcançada dos mesmos. Por isso, enfatiza que:

A avaliação busca trazer à tona aspectos, dados e indicadores 
de que o objeto avaliado, seja ele um projeto, um programa ou 
um serviço é adequado, eficiente, eficaz ou relevante, isto é, se 
demonstra ter algum valor ajuizado a partir de critérios estabele-
cidos pelo avaliador ou ainda sugeridos pelos interessados nos 
resultados da avaliação.
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Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, apud RAMOS, 2016, 
p.50) ampliam o conceito de uma avaliação de qualidade, afir-
mando: “Uma definição mais extensa diria que avaliação é identi-
ficação, esclarecimento e aplicação de critérios defensáveis para 
determinar o valor ou mérito, a qualidade, a utilidade, a eficácia ou a 
importância do objeto avaliado em relação a esses critérios.”

No entanto, assim como um programa, ou qualquer outro 
objeto avaliado, uma avaliação também necessita ter a sua quali-
dade aferida por um processo avaliativo, pois como afirmam 
Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) existem avaliações boas e 
ruins, bem ou mal conduzidas. Esse processo de se avaliar uma 
avaliação é denominado meta-avaliação.

Scriven (1967) define a meta-avaliação como a avaliação 
da avaliação. Para o autor, a condução metodológica da meta-a-
valiação pode variar de acordo com o tipo de avaliação realizada. 
Elliot (2011) assinala que a referência conceitual mais conhecida 
para se avaliar a qualidade de uma avaliação foi a desenvolvida 
polo Joint Committee on Standards for Educational Evaluation. Esse 
comitê foi formado em 1975 com a finalidade precípua de desen-
volver padrões de avaliação e impulsionar sua utilização por parte 
dos avaliadores interessados. Assim, seus procedimentos relacio-
nados à implementação, revisão e aprovação de padrões são larga-
mente usados nos Estados Unidos e Canadá (JOINT COMMITTEE 
ON STANDARDS FOR EDUCATIONAL EVALUATION, 2019).

No entanto, Elliot (2011) ressalta que há diferentes abor-
dagens na realização da meta-avaliações, sejam elas formativas 
(conduzidas durante o desenvolvimento da avaliação) ou soma-
tivas (conduzidas após a avaliação ter sido concluída). Entre as 
mais conhecidas, podem-se citar a Lista Chave de Verificação da 
Avaliação de Scriven, os Critérios de Davidson, a Abordagem da 
Segunda Opinião.
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Objetivo e relevância do estudo

Este artigo tem por objetivo apresentar uma meta-ava-
liação somativa do Relatório de Avaliação da Execução da Ação 
20RW do Programa de Governo Apoio à Formação Profissional, 
Científica e Tecnológica, desenvolvido pela Controladoria Geral 
da União (CGU), considerando um estudo realizado e divulgado 
no citado documento. 

Para a realização da avaliação e a consequente elaboração 
do relatório mencionado, a CGU atendeu ao disposto no artigo 74, 
inciso I, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), que estipula que 
a instituição é responsável por realizar ações de controle a fim de 
“avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União” 
(BRASIL, 2018, p. 5).

De acordo com a CGU, o Programa de governo contemplado 
neste estudo se apoia no processo de hierarquização de todos os 
programas constantes na Lei Orçamentária Anual a partir de crité-
rios de relevância, materialidade e criticidade. As ações de controle 
são geradas a fim de que se avalie a efetiva aplicação dos recursos 
destinados para execução das ações governamentais. Após as 
constatações realizadas pela avaliação, discriminadas em relatórios 
específicos, estas são encaminhados aos gestores do Programa 
para o conhecimento e sua implementação. Por fim, tais medidas 
recomendadas são acompanhadas pela CGU até sua efetiva imple-
mentação (BRASIL, 2018).

Nessa ordem, o Programa de Governo escolhido pela CGU 
e que consta no Relatório meta-avaliado é a Ação 20RW Programa 
Apoio à Formação Profissional, Científica e Tecnológica, que está 
incorporado ao Programa 2080 – Educação para Todos, dada a sua 
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importância de oportunizar a formação profissional aos estudantes 
do Ensino Médio da rede pública, da educação de jovens e adultos, 
os trabalhadores, os beneficiários dos programas federais de trans-
ferência de renda e entre outros.

O Programa 2080 – Educação de Qualidade Para Todos 
possui cinco objetivos,

Que visam em cooperação federativa, à ampliação do acesso à 
educação básica de qualidade, ao fortalecimento da formação 
e da valorização dos profissionais da educação, à ampliação da 
educação profissional e tecnológica da educação superior de quali-
dade, e ao aprimoramento dos processos de gestão, monitoramento 
e avaliação do ensino. (BRASIL, 2018, p. 6).

Tais objetivos se consolidam com as metas estabelecidas 
no Plano Nacional de Educação (2014-2024) que visam ao desen-
volvimento pleno da pessoa na perspectiva da formação cidadã, 
considerando as especificidades da diversidade e da inclusão 
(BRASIL, 2018).  

A Ação 20RW – Apoio à Formação Profissional, Científica e 
Tecnológica é um programa criado pelo Governo Federal e insti-
tuído pela Lei 12.513/2011 (BRASIL, 2011), que visa oferecer vagas 
gratuitas, por meio do Bolsa-Formação, em cursos de educação 
profissional e tecnológica de nível médio e de formação inicial e 
continuada ou qualificação profissional, por instituições das redes 
públicas e privadas e pelos Serviços Nacionais de Aprendizagem. 
Além disso, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (Pronatec), segundo o Relatório da CGU examinado, 
surge “em resposta à demanda da sociedade pela ampliação das 
oportunidades de formação profissional” (BRASIL, 2018, p. 6).

Por meio do Programa são ofertadas bolsas em cursos 
presenciais de qualificação profissional. As bolsas podem ser de 
dois tipos: a) Bolsa Formação – Trabalhador, voltada ao trabalhador 
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e aos beneficiários dos programas federais de transferência de 
renda para a realização de cursos de formação inicial e continuada 
ou qualificação profissional, de no mínimo 160 horas-aula; e b) Bolsa 
Formação – Estudante, voltada ao estudante regularmente matricu-
lado na rede pública do ensino médio ou concluído em cursos de 
técnicos de 800, 1000 ou 1200 horas-aula. 

A bolsa formação, no valor de R$ 10,00 hora-aluno, visa à 
cobertura integral dos estudantes, a partir da transferência   de 
recursos às instituições ofertantes, que “abrangem todas as 
despesas de custeio das vagas, como mensalidades, materiais 
didáticos e encargos educacionais, podendo incluir o fornecimento 
de alimentação e transporte aos estudantes” (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, 2018).

O público-alvo do Programa, prioritariamente, são os estu-
dantes do ensino médio da rede pública, inclusive da educação de 
jovens e adultos, os trabalhadores, os beneficiários dos programas 
federais de transferência de renda e os estudantes os quais 
cursaram o ensino médio completo em escola da rede pública.

Os parceiros ofertantes, responsáveis diretos em contribuir 
com o Programa da Bolsa-Formação são: as instituições da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; as insti-
tuições de educação profissional e tecnológica das redes esta-
duais, distrital e municipais; as instituições dos serviços nacionais 
de aprendizagem; e as instituições privadas de ensino superior e de 
educação profissional e tecnológica devidamente habilitadas para 
a oferta de cursos técnicos de nível médio, no âmbito da iniciativa 
Bolsa-Formação. Já os representantes do MEC no Programa são: 
a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação (FNDE).

O Setec possui as incumbências de planejamento, 
formulação, coordenação e avaliação além de ceder a Bolsa-
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Formação;  cooperação dos parceiros demandantes e ofer-
tantes quanto às vagas; realização do curso pactuado entre os 
parceiros demandantes e ofertantes, bem como aprovação das 
vagas; monitoramento e avaliação dos cursos e  frequência dos 
alunos; aprovação de valores da Bolsa para pagar às instituições 
privadas; cálculo dos repasses para os ofertantes das instituições 
a fim de tornar público o recurso; emissão de pareceres acerca 
dos relatórios ao cumprir o objeto da aplicação de Bolsa-
Formação apresentada ao FNDE pelos parceiros ofertantes; e 
tornar-se pública e transparente por meio eletrônico do Pronatec 
com inclusão dos extratos de resultados e critérios combinados.

  O FNDE, por outro lado, é responsável por: fomentar a 
realização de execução de finanças da Bolsa-Formação; transferir 
recursos financeiros de acordo com valores da Bolsa-Formação aos 
Estados, Municípios e Distrito Federal ou às Instituições ofertantes 
do Programa;  descentralizar os valores da Bolsa nas instituições 
quando solicitada pela Setec; prestar contas das transferências 
efetuadas às instituições interessadas; analisar e encaminhar pare-
ceres financeiros à Setec a fim de obter manifestação acerca do 
objeto e objetivo da Bolsa-Formação; e, por último, confirmar o 
pagamento das Bolsas nos cursos oferecidos pelas instituições 
privadas, a pedido da Setec. 

Cabe ressaltar que a Bolsa Formação da Setec/MEC é reco-
nhecida nacionalmente pela sua estratégia inovadora no setor 
público, sendo premiada na 19ª Edição do Concurso Inovação no 
Setor Público, promovido pela Escola Nacional de Administração 
Pública (Enap), em parceria com o Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão. O concurso visa valorizar iniciativas do 
poder público, responsáveis por promover a melhoria da qualidade 
da gestão e dos serviços ofertados à sociedade (BRASIL, 2018).
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O relatório meta-avaliado: breve apresentação 

O Relatório apresenta, por meio de uma parte introdutória, 
a avaliação do Programa de Governo realizada pela CGU com as 
conclusões e recomendações. Em seguida, expõe a descrição do 
Programa inserido na política pública, o objetivo e a abordagem da 
avaliação, o escopo da avaliação, as recomendações acordadas 
com o gestor do Programa avaliado. Ao final, o documento destaca 
a qualidade do Programa de Governo.

Dessa forma, o Relatório se estrutura em dois momentos, 
sendo o primeiro na avaliação conduzida pela CGU no Pronatec, 
considerando o período de 2013-2017. Em seguida, em um segundo 
momento, as recomendações requeridas pelo órgão avaliador. 

O processo de construção do documento como um todo se 
evidencia por meio de suas diversas seções:

Introdução: apresentação do  Programa  2080 – Educação de 
Qualidade Para Todos  contendo cinco objetivos em conjunto com 
a federação;

Objetivo e abordagem: avaliação da execução de programas 
de governo e dos orçamentos da União pelo sistema de controle 
interno de cada poder, com aplicação do controle por monitor  para 
as recomendações elencadas pela Setec no Relatório no exercício 
de 2013. O objetivo era  ratificar os resultados avaliativos no âmbito 
qualitativo do Programa em 17 Institutos de Educação, Ciência e 
Tecnologia por meio de questões estratégicas, a serem verificadas 
em outro momento;

Escopo da avaliação: apresentação da avaliação feita com 
base nos resultados controlados pela CGU esclarecidos em rela-
tórios específicos;
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Resultados: os dados examinados e discussões com 
gestores serviram para recomendações ao Programa seguindo 
como parâmetro seis questões estratégica do objeto avaliado; e

Conclusão: verificação da efetiva qualidade do Pronatec e 
sua contribuição em qualidade para o mercado de trabalho.

Metodologia norteadora da meta-avaliação

Para realizar este estudo, optou-se por seguir, em uma abor-
dagem somativa, os parâmetros estabelecidos por Davidson (2005) 
para se aferir a qualidade de uma avaliação. A autora define cinco 
critérios essenciais à realização de uma meta-avaliação: utilidade, 
validade, conduta, credibilidade e custo (Figura 1). 

Figura 1: Critérios de Davidson (2005)

Fonte: ANDRETTI; COSTA; AGUIAR (2018, adaptado de DAVIDSON, 2005).
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Em relação aos critérios, Davidson (2005) considera que:

Avaliações devem produzir conclusões válidas e justificáveis; ser 
úteis ao cliente e a outros públicos relevantes; ser conduzidas de 
uma maneira ética, legal, profissional e apropriada; ser digna de 
crédito para os públicos relevantes; e ser tão econômica, rápida 
e não obstrutiva quanto possível (DAVIDSON, 2005 apud ELLIOT, 
2011, p. 946-947).

Assim, os critérios estabelecidos por Davidson (2005) repre-
sentam um norte metodológico para se implementar uma meta-a-
valiação. A intencionalidade da autora se concentra em questões 
fundamentais que necessitam ser respondidas pela avaliação, além 
da forma com que essas questões se relacionam com a escolha da 
metodologia utilizada no processo avaliativo. Ou seja, conhecer os 
critérios auxilia na escolha do método para realizar uma meta-ava-
liação (SOUZA; CÔRTES; ELLIOT, 2018).

Ressalta-se que nos estudos de Davidson (2005) é mencio-
nada a forma de como os dados qualitativos e quantitativos são 
combinados na explicitação dos valores relevantes, referentes à 
qualidade de uma avaliação. No entanto, considerando que este 
artigo apresenta uma meta-avaliação somativa, realizada por meio 
do estudo de um relatório final do processo já finalizado, a análise 
realizada apresentará somente componentes qualitativos em 
relação ao conteúdo do documento focalizado.

Os resultados, classificados como Atendido, Atendido 
Parcialmente ou Não Atendido, serão classificados comparando-se 
os dados constantes do escopo do relatório e relacionados a cada 
critério estabelecido na metodologia meta-avaliativa. Sempre que 
possível, o juízo de valor formulado, de caráter subjetivo, será acom-
panhado de um texto do relatório que o justifique. 
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Resultados da Meta-Avaliação

Considerando a realização de uma detalhada leitura do 
Relatório meta-avaliado, chegou-se aos resultados apresentados 
nesta parte do estudo. Procurou-se aqui oferecer uma breve funda-
mentação teórica de cada critério considerado, acompanhada de 
um juízo de valor emitido em função dos dados apresentados no 
Relatório. A sequência da apresentação é a mesma daquela apre-
sentada nos estudos de Davidson (2005). 

Utilidade

Princípio essencial da avaliação, com certeza, é o critério utili-
dade, uma vez que, por seu intermédio, ocorre o benefício de um 
serviço a quem o solicitou conforme seu interesse. Dessa forma, a 
utilidade passa a ser contemplada por um grupo de beneficiários 
que usufruirá dos resultados avaliativos de um produto/serviço/pro-
grama. Nesse contexto, a meta-avaliação ganha foco no que diz 
respeito ao que é medido, melhor dizendo, como o resultado da 
avaliação vem sendo utilizado. Assim, quanto mais se usa o resul-
tado, mais evidência terá o critério utilidade (ELLIOT, 2011). 

Nessa perspectiva, verificou-se a utilidade do estudo, já que 
a trajetória percorrida pela CGU mediu: 

O grau de aderência a critérios de qualidade de ensino, conforme 
estabelecido nos regulamentos do Pronatec Bolsa-Formação para 
a rede federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica - 
EPCT, em especial, quanto a prestação regular de assistência estu-
dantil, concessão de material didático gratuito, compatibilidade 
da formação e da experiência profissional dos docentes com as 
atividades desenvolvidas no Programa e acompanhamento peda-
gógico, além de ter sido abordada a existência de ações de monito-
ramento e estímulo à permanência do aluno. (BRASIL, 2018, p. 52).  
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Esse critério é ratificado com base na questão norteadora 
da CGU em que apresenta se os resultados do Programa estão 
adequados aos mecanismos de avaliação. Com isso, observou–se 
que no Relatório:

O MEC concluiu pela importância da formação técnica na empre-
gabilidade dos egressos (inserção e condições mais favoráveis de 
permanência ou mobilidade no trabalho); verificou a continuidade 
dos estudos após a conclusão do curso técnico, em especial, na 
área da formação técnica recebida; e apresentou elevado índice 
de satisfação dos egressos quanto à formação técnica recebida (a 
instituição, a infraestrutura, o próprio curso técnico, os conteúdos 
teóricos e práticos e os professores). (BRASIL, 2018, p. 82).

O Relatório, dessa forma, atendeu a este critério, uma vez 
que contemplou o padrão utilidade expresso nos resultados da 
avaliação. Tudo isso está em consonância com os cinco objetivos do 
Programa 2080 - Educação de Qualidade Para Todos, anteriormente 
expostos, em que se cria o Pronatec, por meio da Lei 12.513/2011, 
buscando ampliar as oportunidades de formação profissional a fim 
de atender uma das demandas da sociedade brasileira. E, nessa 
direção, observa-se que o Relatório em foco abrange tal critério, 
visto que os pontos essenciais nele inseridos foram amplamente 
contemplados na tomada de decisões pelos gestores da avaliação.

Validade

Conforme sustenta Elliot (2011, p. 947), esse critério se 
refere “à relação entre as conclusões apresentadas pelo avaliador 
e sua justificativa”. Nele, para alcançar suas conclusões de forma 
sólida metodologicamente, a avaliação necessita valer-se dos fatos 
e dados coletados, atribuindo valores ao aferir, exemplificando, a 
relevância dessas informações. Assim, são os valores relacionados 
ao contexto da avaliação que definem os critérios seguidos pelos 
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avaliadores. Portanto, é necessário nas meta-avaliações “verificar 
as fontes de dados que o avaliador utilizou e as associações feitas 
entre fatos e valores de modo a constatar o quanto as conclusões 
se justificam” (ELLIOT, 2011, p. 947).

No processo de verificação se o Relatório abrange todas as 
fontes relevantes de valor, foi notório observar que a CGU avaliou os 
registros de matrículas dos cursandos, conforme se pode observar 
no texto a seguir, extraído do Relatório.

O Sistema permitiu o registro a posteriori de matrículas realizadas fora 
do Sistec (processo de transferência em lotes de dados), contudo 
esse mecanismo não é automatizado, pois não está integrado ao 
banco de dados do MEC e da Receita Federal, fazendo com que o 
Sistema não apresente críticas quanto ao registro de matrículas de 
alunos com CPFs inválidos, menores de quinze anos e com pelo 
menos uma matrícula ativa em curso. (BRASIL, 2018, p.50).  

Já no aspecto da validade, se pode inferir que o Relatório 
cobre compreensivamente processos, resultados e custos, abran-
gendo tanto os procedimentos pertinentes ao Pronatec, quanto o 
público-alvo do Programa avaliado no Relatório. Os textos a seguir 
expõem esse aspecto:

Prioritário da Bolsa-Formação são os estudantes do ensino médio 
da rede pública, inclusive da educação de jovens e adultos, os 
trabalhadores, os beneficiários dos programas federais de trans-
ferência de renda, entre outros que atenderem a critérios previstos 
no âmbito do Plano Brasil sem Miséria. As vagas que não forem 
ocupadas pelos públicos prioritários poderão ser preenchidas por 
outros públicos. (BRASIL, 2018, p. 20).

E pelas instituições que sofreram o impacto do projeto, de 
modo que possam:

Garantir maior sustentabilidade e continuidade das políticas 
públicas sociais desenvolvidas pelo governo brasileiro, a partir da 
oferta de bolsas em cursos presenciais de qualificação profissional 
em redes de ensino públicas e privadas e nos Serviços Nacionais de 
Aprendizagem (SNA), sem prescindir da assistência estudantil plena 
aos beneficiários do Programa. (BRASIL, 2018, p.20).  
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Desse modo, foi possível deduzir que a execução do 
Programa, a que fim chegou o projeto, além de custos do Programa 
por meio de tabelas e gráficos no documento, apesar de todos os 
custos relativos ao Programa tenham sido demonstrados de modo 
crível no Relatório.

Aludindo aos aspectos considerados irrelevantes ou ilícitos, 
o Relatório demostra por meio de seu conteúdo possuir legitimi-
dade e relevância no que refere ao processo de avaliação das polí-
ticas públicas acerca de programas de governo, como é o caso do 
Pronatec, meta-avaliado no documento. O trecho a seguir, extraído 
do Relatório, expõe bem esse aspecto:

Assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desem-
penho de suas atribuições, quanto aos assuntos e providências que, 
no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patri-
mônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, 
à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria 
e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da adminis-
tração pública federal. (BRASIL, 2018, p. 5).

Cabe ressaltar que a Bolsa Formação da Setec/MEC foi 
reconhecida nacionalmente pela sua estratégia inovadora no setor 
público, sendo premiada na 19ª Edição do Concurso Inovação no 
Setor Público, promovido pela Escola Nacional de Administração 
Pública (Enap), em parceria com o Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão.

 De acordo com o MEC, em portal da Internet:

A Bolsa-Formação é uma das novidades trazidas pelo Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Por 
meio desta política pública, serão oferecidas vagas gratuitas de 
educação profissional e tecnológica em duas modalidades: Bolsa-
Formação Trabalhador, com cursos de formação inicial e continuada 
para trabalhadores, beneficiários do seguro-desemprego e dos 
programas de inclusão produtiva do governo federal, entre outros; 
e Bolsa-Formação Estudante, que terá cursos técnicos (de maior 
duração, pelo menos 800 horas-aula) para estudantes das redes 
públicas. (MINISTÈRIO DA EDUCAÇÂO, 2018, não paginado).
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Quanto ao cumprimento no prescrito por Davidson (2005), em 
relação ao Critério da Validade, cabe ressaltar que para responder 
à questão norteadora da avaliação, a CGU também auditou dados 
referentes à situação dos alunos beneficiados pelo Programa 
avaliado, a saber:

Em 2013 foram identificadas as seguintes situações: 326 alunos 
menores de 14 anos; 55 alunos com mais de 3 cursos FIC por ano; 
1 aluno registrado no Sistema de Controle de Óbito (Sisobinet); 
4.942 matrículas em cursos com período e turnos sobrepostos que 
envolveram o Senai, o Senac e o Senar, dentre essas, 1.342 (27%) 
referiam-se a matrículas em cursos concomitantes realizados por 
ofertantes distintos, sendo que ao menos um era uma entidade do 
SNA; matrícula de alunos que já possuíam pelo menos uma matrí-
cula ativa em curso ministrado pela própria instituição (2.311 matri-
culados no Senai; 1.126 no Senac e 163 no Senar nessa situação); 
2143 alunos contabilizados em duplicidade no mesmo curso mas 
em programas distintos, ou seja, contabilizados tanto como aluno 
do Pronatec Bolsa-Formação, quanto como aluno do Acordo de 
Gratuidade. (BRASIL, 2018, p.13).  

Observou-se que os resultados da auditoria realizada pela 
CGU tornaram possível a realização de uma análise quantitativa 
sobre os aspectos positivos encontrados, à medida que:

Foi observado, por meio de análise da base de dados do Sistec, 
exercício de 2016, que, após a implantação dos controles recomen-
dados pela CGU, houve redução/saneamento das inconsistências 
relacionadas às condicionalidades. Em 2016 foram verificadas 4 
matrículas de bolsistas na condição de 0 a 13 anos; nenhum caso 
de mais de 4 matrículas em cursos FIC, no ano; e 11 registrados no 
Sisobnet. (BRASIL, 2018, p. 13).

Outro aspecto relevante a ser destacado refere-se ao fato 
de o Relatório explicitar com clareza como chegou às respostas 
das questões avaliativas, expressando, inclusive, as dificuldades e 
outros detalhamentos encontrados nesse processo, conforme os 
trechos do Relatório:

Foram identificados dois riscos decorrentes do fato de a metodo-
logia de cálculo não levar em consideração as especificidades de 
cada curso ofertado: a rede ofertante tende a (1) não priorizar o aten-
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dimento às demandas dos Ministérios e Secretarias Estaduais e (2) 
ofertar cursos de menor custo e que exigem baixa qualificação dos 
professores. (BRASIL, 2018, p. 35). 

[...] Foram identificadas inconsistências no Sistec que comprometem 
a fidedignidade das informações. Foram verificadas matrículas 
de alunos que não atendem às condicionalidades do Programa. 
O sistema não possui funcionalidades de emissão de relatórios 
gerenciais; ferramenta de confirmação de frequência (implemen-
tado apenas para a rede privada, conforme informação no portal 
do Pronatec); e de reconfirmação de matrícula, instrumentos neces-
sários para a aferição do cumprimento do objeto para fins de pres-
tação de contas. (BRASIL, 2018, p. 86).

Por último, o Relatório inseriu Recomendações Válidas em 
seu escopo, demonstrando de forma clara e objetiva como “foram 
efetuadas recomendações específicas para a Setec, para o FNDE e 
para os Institutos auditados no sentido de adotar as medidas neces-
sárias ao saneamento das falhas verificadas” (BRASIL, 2018, p.11).

Diante do exposto, pode-se inferir que o Relatório atendeu os 
atributos de relevância e licitude, dada à competência das institui-
ções e equipes no andamento da avaliação.

Conduta

O critério referente à conduta traz em si grande relevância no 
que se refere ao processo avaliativo. O critério Conduta permite ao 
meta-avaliador verificar a precisão com que foi alcançado o cumpri-
mento do que prescreve a legislações em vigor. Foram também 
considerados parâmetros como a ética, sendo tomado o devido 
cuidado para evitar que os beneficiados pelo Programa pudessem 
se sentir constrangidos em relação à sua efetiva participação no 
programa avaliado.  
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No atendimento a esse critério, ficou evidenciado a compe-
tência da CGU, que desempenhou com eficácia seu papel de 
instituição avaliadora, contextualizando culturalmente o processo 
avaliativo, considerando os diferentes grupos sociais, levando e 
conta o respeito, a dignidade possibilitando, enfim, implemen-
tando o envolvimento dos participantes no objeto avaliado, como 
sinaliza Elliot (2011).

Destaca-se que tal critério permite ao meta-avaliador veri-
ficar se os padrões ligados à conduta criam mecanismos sem 
“impedimentos de etapas de desenvolvimento da avaliação” 
(ELLIOT, 2011, p. 948).

Desse modo, o padrão conduta encaminhou a avaliação de 
modo profissional, procurando evitar todo tipo de contratempo. 
Nesse ponto, o Relatório fez constar que “Para avaliar os quesitos 
de qualidade de ensino, a metodologia utilizada consistiu em análise 
documental e aplicação de entrevista presencial aos discentes e 
docentes dos cursos selecionados” (BRASIL, 2018, p. 53).  

Diante do exposto, considera-se que o objetivo da avaliação 
atendeu a esse critério, já que contemplou os padrões legais, éticos 
e adequação cultural dos stakeholders, tendo os avaliadores condu-
zido o processo avaliativo de forma criteriosa e contundente.  

Credibilidade

Esse critério associa-se à receptividade dos envolvidos, 
conclusões e fontes, ou seja, quais são os benefícios da avaliação 
de acordo com o modo em que cada um desses atores vê a reali-
dade. Segundo Davidson (2005), em uma avaliação de qualidade 
devem ser observados aspectos como: uma relação familiar com 
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o contexto, neutralidade do avaliador em relação ao contexto 
da avaliação e conhecimento do avaliador em relação ao objeto 
(meta) avaliado. 

Nessa linha, cumpre ressaltar que para o primeiro item é 
necessário que o meta-avaliador domine em exaustão o Programa/
Projeto, permitindo a ele fomentar conclusões plausíveis aos envol-
vidos. Já o segundo deve abranger todos os participantes da meta-
-avaliação sem prioridades e, por último, possuir plena capacidade 
técnica-profissional para aplicação do critério (ELLIOT, 2011, p. 949).

Nesse aspecto, a leitura detalhada do Relatório, conside-
rando grande parte de seu conteúdo, permitiu inferir se o mesmo, em 
linhas gerais, contempla o estabelecido pelo critério Credibilidade, 
visto que o órgão avaliador, a CGU, é uma instituição de elevada 
respeitabilidade do serviço público brasileiro, tendo conduzido o 
processo avaliativo com transparência, possibilitando o acompa-
nhamento do Programa pela sociedade e constituindo uma equipe 
de avaliadores altamente qualificada e com expertise relacionada 
ao objeto avaliado.

Assim, pode-se inferir que esse critério foi atendido de 
forma plena.

Custo

Este estudo meta-avaliativo constatou a limitação metodo-
lógica no que se tange à clareza do padrão custo ressaltado por 
Davidson (2005), uma vez que no Relatório avaliativo esse padrão 
não se apresenta explícito.

Nesse ponto, a literatura dos estudos meta-avaliativos apre-
senta como notório que toda avaliação apresenta diferentes tipos 
de custos. Ou seja, em toda avaliação encomendada:
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A prestação de contas, a relevância das despesas, o pagamento 
dos avaliadores e de outros itens fazem parte de uma equação 
em que se deseja saber se os resultados valem o que custaram. É 
uma relação custo-benefício que se procura e deve ser equilibrada. 
(ELLIOT, 2011, p. 949-950).

O Relatório meta-avaliado, contudo, não preencheu tal 
critério, porque não houve referências nítidas quanto às despesas 
gastas que envolveu todo o processo avaliativo. Desta sorte, não foi 
realizada uma prestação de contas do processo da avaliação que 
fosse divulgada no texto do Relatório. 

O Quadro 1, por fim, demonstra os resultados globais após 
a análises dos critérios e o Relatório, objeto deste estudo, a fim de 
esclarecer resultado da meta-avaliação.

Quadro 1 – Resultados Consolidados da Meta Avaliação

Critérios Resultado da Meta-Avaliação

1 - Validade Atendido

- Utilidade Atendido

3 - Conduta Atendido

4 - Credibilidade

      Familiaridade

Atendido      Imparcialidade

      Especialidade

5 - Custos        Não Atendido

Fonte: Os autores (2019).

Conclusões e recomendações

Considerando os resultados na realização desta meta-ava-
liação somativa, composto de parâmetros alcançados em função 
da realização de análises qualitativas em um relatório elaborado 
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após o processo avaliativo já ter sido concluído, pode-se depre-
ender que o ato de avaliar é um processo complexo que, apesar 
de estar sujeito ao estabelecimento de critérios rígidos, apresenta 
elevado nível de subjetividade. 

Nesse sentido, cabe lembrar, no caso de uma meta-avaliação 
somativa, que em um processo dessa natureza, que trata de um 
relatório finalizado, no qual não há o contato do meta-avaliador com 
o contexto da avaliação, os resultados alcançados estão sujeitos a 
contrapontos, principalmente quando o relatório objeto de consulta 
não contempla o processo de forma plena. 

Uma avaliação bem-sucedida, bem apresentada em seu 
relatório, oferece muitas contribuições em relação aquilo que é 
avaliado, colaborando para o real julgamento de valor do objeto, 
programa, fenômeno, etc. Nessa ordem, a avaliação realizada pela 
CGU atendeu aos critérios de credibilidade, validade, conduta e 
utilidade estabelecidos por Davidson (2005) de forma satisfatória, 
sendo, no entanto, ausente em informações sobre os custos da 
realização do processo avaliativo. 

Portanto, em que pese essa ressalva, o Relatório meta-a-
valiado destaca-se pela qualidade em que foi elaborado, expres-
sando a avaliação com variedade de detalhes, possuindo, assim, 
uma grande importância na apresentação do nível de qualidade do 
Programa. Nesse aspecto, ressalta-se que o documento apresenta 
os resultados do Programa avaliado, bem como institui seu monito-
ramento e fiscalização.

Nesse ponto, é prudente se observar a afirmação de Ceneviva 
e Farah (2012, não paginado) ao afirmarem que para que haja o 
sucesso na avaliação de uma política pública com o viés democrá-
tico e de responsabilização é necessário que:
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A clareza nas informações – o que requer um cuidado com a linguagem 
utilizada na divulgação da avaliação –, para permitir que cidadãos se 
apropriem dos resultados das avaliações e possam cobrar os agentes 
públicos, e a incorporação de regras e procedimentos de fiscalização 
por meio da participação popular. 

Desse modo, pode-se inferir que esse estudo meta-avaliativo 
realizado no Relatório de Avaliação da Execução de Programa de 
Governo Apoio à Formação Profissional, Científica e Tecnológica, 
desenvolvido pela Controladoria Geral da União expressou os resul-
tados da avaliação com conteúdo acessível aos interessados no 
processo. Nesse ponto, considera-se relevante que a sua divul-
gação demonstrou o mérito e o valor da avaliação realizada, em 
sua devida proporção, apresentando uma linguagem clara que 
permite ao leitor o acompanhamento da fiscalização do programa 
ou mesmo da política pública que o instituiu no sentido de gerar 
benefícios à sociedade brasileira.

Diante de tudo isso, e considerando o fato da não apresen-
tação dos custos da avaliação realizada pela CGU, recomendou-se 
ao órgão avaliador que esclareça no Relatório os custos necessá-
rios para realizar a avaliação. 

Sugere-se, também, mesmo considerando que a meto-
dologia avaliativa utilizada pela CGU seja consagrada e já utili-
zada em outras avaliações realizadas pela citada instituição, que 
os processos utilizados na avaliação sejam expressos com um 
conteúdo mais robusto, facilitando seu pleno entendimento e enri-
quecendo o documento final produzido.
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Meta-avaliação: propósito e importância 

O processo de desenvolvimento das políticas públicas 
costuma ser apresentado, com fins didáticos, como um ciclo que, a 
partir de um problema ou demanda social existente, é iniciado com 
a definição e formação de uma agenda, passando pelas etapas de 
formulação e implementação. Normalmente, após concluído é reali-
zado um processo avaliativo, no sentido de se aferir se os objetivos 
traçados em seu planejamento foram ou não alcançados de acordo 
com o desejado em seu planejamento.

É importante se observar que, segundo Faria (2005, p. 99), 
o desenho do setor público, voltado para a implementação de polí-
ticas públicas que possuam real valor para as sociedades, possui 
como um de seus fundamentos básicos a:

Busca de melhoria da eficiência e da produtividade, de ampliação 
da flexibilidade gerencial e da capacidade de resposta dos 
governos, bem como de maximização da transparência da gestão 
pública e de responsabilização dos gestores, em um processo no 
qual o consumidor dos bens e serviços públicos estaria, suposta-
mente, em primeiro plano. 

Dessa forma, a avaliação da execução de programas de 
governo tem, como diretriz principal, a obtenção de diagnósticos 
acerca da eficácia, eficiência e economicidade, assim como, 
quando possível, da efetividade das políticas públicas, diferencian-
do-se fortemente, portanto, das auditorias de conformidade. Avaliar, 
em outras palavras, “significa analisar se os esforços empreen-
didos estão atuando no sentido esperado, ou seja, de solucionar o 
problema original, e se são necessárias mudanças para garantir sua 
efetividade ou até mesmo descontinuá-los” (BRASIL, 2015, p. 7).

Conforme consta em seu Planejamento Estratégico 2016-
2019, a Controladora-Geral da União (CGU) tem como missão 
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“Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, 
a prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por 
meio da avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade 
do gasto”. Para cumprir sua missão, a CGU busca “Contribuir para a 
entrega de políticas públicas eficazes e de qualidade ao cidadão” e 
“Fomentar a inovação e a redução da burocracia na gestão pública” 
(BRASIL, 2016). 

Nesse contexto, e em atendimento ao disposto no Art. 74 
da Constituição Federal (BRASIL, 1988), a CGU rea liza ações de 
controle com o objetivo de comprovar a legalidade e avaliar os 
resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração 
Federal (BRASIL, 2016).    

Especialmente, em períodos de cortes financeiros, é cres-
cente a preocupação de governos em avaliar a qualidade de 
políticas públicas e programas governamentais. Desta forma, 
tem aumentado a realização de avaliações, visando revelar se 
os resultados esperados têm sido alcançados, investigando-se 
eficiência, eficácia, efetividade e a própria relevância das polí-
ticas. Contudo, muitas vezes a qualidade técnica das avaliações 
é questionada, o que tem levado à necessidade da realização de 
meta-avaliações.       

Definida literalmente, por Scriven (1991), como a avaliação 
da avaliação, a meta-avaliação deve ser compreendida como uma 
ferramenta de reflexão sobre a avaliação. Souza (2018, p. 69) justi-
fica a necessidade de meta-avaliar, como uma busca pela qualifi-
cação de uma avaliação, pois esta, quando bem realizada:

Pode trazer como frutos o aperfeiçoamento de programas e políticas 
e recondução de caminhos com base em seus resultados. Contudo, 
o contrário também é verdadeiro, ou seja, quando uma avaliação é 
malconduzida há a real possibilidade de que os caminhos percorridos 
tragam mais desvantagens que vantagens, atrasando o sucesso ou 
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até mesmo inviabilizando-o. Daí a necessidade em se buscar a quali-
ficação da avaliação [...].

O termo meta-avaliação tem sido utilizado com maior frequ-
ência, nos últimos anos, devido à necessidade de se qualificar os 
procedimentos avaliativos nas mais diversas áreas (SOUZA, 2018). 
No Brasil, ainda segundo a autora, a realização de meta-avaliações 
vem aumentando paulatinamente, o que também eleva a produção 
de conhecimento sobre o tema. No entanto, mesmo com a elevação 
do número de meta-avaliações no âmbito nacional, as maiores refe-
rências continuam sendo as internacionais, como Scriven (1991), 
Stufflebeam (1971; 2001; 2003), Davidson (2005) e as contribuições 
do Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (1981, 
1994) e Yarbrough et al. (2011). 

O objeto de estudo: problematização e apresentação

O Programa de Governo 287 – Transporte Terrestre, tem 
como objetivo geral a promoção da eficiência e efetividade nos 
fluxos de transporte em todas as regiões do País, com abrangência 
em todos os estados da Federação. No escopo deste programa, 
as ações de manutenção de trechos rodoviários federais são orga-
nizadas em torno do objetivo de melhorar a trafegabilidade e a 
segurança da malha rodoviária federal não concedida, por meio 
da sua manutenção permanente, da melhoria da sinalização e 
de dispositivos de segurança e controle dos limites de peso e de 
velocidade. Essas ações estão sob responsabilidade do Ministério 
dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA), competindo ao 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 
autarquia vinculada àquele Ministério, a manutenção da malha 
rodoviária federal (BRASIL, 2018). 
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O DNIT, face à ineficiência dos programas envolvendo a sina-
lização e a implantação de dispositivos de segurança nas rodo-
vias federais, comprovada pela existência de 1.800 segmentos 
rodoviários concentradores de acidentes de trânsito (BRASIL, 
2010), percebeu a necessidade de atuar nessas localidades e 
criou o chamado Programa Nacional de Segurança e Sinalização 
Rodoviária - BR-Legal (BRASIL, 2018).

O BR-Legal possui por objetivo uma mudança de para-
digma no que se refere à sinalização rodoviária no Brasil por meio 
da implantação de novo conceito em sinalização e dispositivos de 
segurança, resultando assim em projetos de padrão superior aos 
hoje existentes nos País, e que deverão ser observados por cada 
empresa contratada.

Esse estudo propõe, como exercício exemplificativo e analí-
tico, desenvolver uma meta-avaliação somativa, tendo como objeto 
o Relatório de Avaliação de Execução de Programa de Governo nº 
84 – Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária 
– BR-Legal (BRASIL, 2018), de março de 2018, conduzido pelo 
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União.

A CGU utiliza metodologia própria para avaliação da execução 
de Programas de Governo. A escolha do programa a ser avaliado, 
se dá por um processo de hierarquização de todos os programas 
constantes da Lei Orçamentária Anual, utilizando-se para esse fim 
critérios de relevância, materialidade e criticidade.

O Relatório, objeto desta meta-avaliação, foi realizado por 
pessoal próprio da CGU e consistiu na avaliação da execução 
de contratos do Programa Nacional de Segurança e Sinalização 
Rodoviária – BR-Legal, com foco na atuação dos atores envolvidos: 
Sede, Superintendências Regionais e Unidades Locais do DNIT e as 
empresas executoras.
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Segundo o Relatório, no contexto do Programa BR-Legal, o 
critério materialidade se traduz pelo alto valor previsto para a sua 
execução (R$ 4,2 bilhões em cinco anos). Quanto à relevância, o 
Programa vai ao encontro de compromisso assumido pelo Brasil, 
junto à Organização das Nações Unidas (ONU), de reduzir em 50% 
o número de mortes decorrentes de acidentes de trânsito. Por fim, 
quanto ao critério criticidade, ressalta-se que o Programa abrange 
toda a malha rodoviária federal pavimentada sob a jurisdição do 
DNIT (51.078,70 km), com efeitos orçamentários em vários exercí-
cios e expressivo volume de recursos envolvidos.

O Programa BR-Legal tem como metas: (a) melhorar o 
nível de serviço das rodovias; (b) reduzir o número e severidade 
de acidentes de trânsito; e (c) promover adequações dos projetos 
de sinalização e dos dispositivos de segurança, em função de alte-
rações das características operacionais das vias decorrentes da 
evolução do volume de tráfego. Seu público-alvo são os usuários 
frequentes das rodovias federais, turistas em trânsito e a população 
residente em locais próximos aos trechos atualmente concentra-
dores de acidentes.

A avaliação da CGU contemplou, entre outros aspectos, 
exames sobre: (a) a regularidade da contratação dos serviços, 
adequabilidade dos projetos licitados; (b) a apuração dos resul-
tados obtidos em confronto com as metas pré-estabelecidas; 
e (c) se os serviços foram adequadamente fiscalizados pelas 
Superintendências Regionais do DNIT.  

A estratégia de avaliação do Programa, adotada pela CGU 
no Relatório, foi implementada a partir do monitoramento da 
execução de 12 contratos, de um total de 107 firmados, selecio-
nados para análise ao longo de três períodos de fiscalização. Para 
escolha dos contratos foram adotados critérios/condições que 
deveriam ser atendidos: (a) contratos que se encontrassem ativos; 
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(b) contratos que possuíssem mais de 30% de execução; e (c) 
contratos cujas rodovias se encontrassem relativamente próximas 
às capitais dos estados da Federação, por maiores facilidades 
operacionais e logísticas.

A amostra selecionada, no tocante à representatividade, 
abrangeu as regiões Nordeste, Centro Oeste, Sudeste e Sul. Os 
contratos selecionados corresponderam a um valor total de R$ 
391.986.683,92 e as fiscalizações, realizadas entre abril de 2015 e 
março de 2017, compreenderam recursos federais no montante de 
R$ 145.889.370,72, relativos às medições aferidas. 

A análise dos contratos foi realizada com base num “ciclo 
de fiscalização”, composto por quatro procedimentos: (a) levan-
tamento de informações no Sistema de Acompanhamento de 
Contratos do DNIT e levantamento de documentos técnicos junto às 
Superintendências Regionais do DNIT; (b) análise da documentação 
e definição de aspectos críticos; (c) vistoria dos serviços, visando 
avaliação da aderência entre o previsto, o cobrado e o realizado; e 
(d) consolidação dos achados da fiscalização.

De acordo com a Controladoria Geral da União (BRASIL, 
2018), a avaliação da execução do Programa se deu por meio da 
resposta às seguintes questões estratégicas:

1) Os anteprojetos elaborados pelo DNIT contemplam os 
documentos técnicos destinados a possibilitar a caracterização da 
obra ou serviço, conforme preconiza a Lei 12.462/2011?

2) O valor estimado da contratação foi calculado com base 
nos valores praticados pelo mercado, nos valores pagos pela admi-
nistração pública em serviços e obras similares ou na avaliação do 
custo global da obra, aferida mediante orçamento sintético ou meto-
dologia expedita ou paramétrica?
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3) Os projetos básicos/executivos estão adequados ao Edital 
(Anteprojeto)?

4) Os serviços contratados estão sendo executados e 
medidos conforme projeto executivo?

5) Os serviços estão sendo devidamente fiscalizados?

6) Há um acompanhamento das superposições de programas/ 
intervenções por trecho?

7) Existe avaliação da efetividade do Programa?

O Relatório, publicado no sítio oficial da CGU em 07/05/2018, 
é dividido em quatro partes e segue o modelo definido no Manual 
da Metodologia para Avaliação da Execução de Programas de 
Governo (BRASIL, 2015). A primeira contém informações resumidas 
que respondem a cinco questões: 

(a) Qual foi o trabalho realizado?  

(b) Por que o trabalho foi realizado? 

(c) Quais os principais resultados do trabalho? 

(d) Quais as principais conclusões? e 

(e) Quais os benefícios obtidos? 

Finalizando a primeira parte, o Relatório apresenta a relação 
nominal da equipe responsável pelas ações de controle que subsi-
diaram sua elaboração.

A segunda parte contém uma breve descrição das Competências 
da CGU, e do processo geral de Avaliação de Execução de Programas 
de Governo - como são selecionados os programas a avaliar e agru-
pados os resultados das avaliações.
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Em sua terceira parte, o Relatório apresenta o Sumário-
Executivo, composto pelo Objetivo do Programa e uma descrição 
da Finalidade da Ação a qual o programa está vinculado, bem como 
a descrição detalhada de Como Acontece o Programa, incluindo aí 
seus objetivos. Ainda nesta parte, o Relatório detalha o Volume de 
Recursos Envolvidos no Programa, as Questões Estratégicas que 
nortearam a abordagem avaliativa adotada pela CGU e, por fim, as 
Conclusões e Recomendações, bem como os Benefícios Obtidos.

A quarta e última parte é o Relatório de Avaliação propria-
mente dito, em detalhes, composto de:

1) Introdução - Os objetivos, o público-alvo, os responsáveis 
e o funcionamento do Programa.

2) Objetivos e Abordagem – Detalhamento do processo de 
escolha do Programa, a necessidade da avaliação, os contratos 
que serão avaliados e os critérios de escolha, seguido da meto-
dologia adotada e das questões e subquestões estratégicas que 
nortearam o estudo.

3) Escopo da Avaliação – O que se buscou identificar e 
avaliar, os recursos financeiros correspondentes aos contratos sele-
cionados, o período fiscalizado e os recursos financeiros relativos 
às medições aferidas.

4) Resultados - Os registros dos resultados para cada uma 
das questões e subquestões estratégicas que nortearam a avaliação.

5) Conclusão – O que pode ser concluído com o estudo.

O Relatório possui ainda um anexo, onde consta o detalha-
mento do plano amostral das rodovias fiscalizadas, com a identificação 
da rodovia, a UF, sua extensão e o número do respectivo contrato.

O Relatório apresenta como principais conclusões:
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1) Descumprimento de cronogramas de execução, devido 
a restrições orçamentárias causadas por contingenciamento de 
recursos bem como impedimento de execução da sinalização em 
função de degradação da pista, implicando em manutenção defi-
ciente da sinalização e de dispositivos de segurança.

2) A fiscalização dos serviços vem sendo prejudicada em 
função da capacitação deficiente das equipes de fiscalização 
do DNIT, aliada à carência de equipamentos no âmbito geral da 
Autarquia e, principalmente, em decorrência do atraso verificado na 
contratação de empresas de supervisão. 

3) Inexistência de rotina de acompanhamento das sobreposi-
ções de programas/intervenções por trecho.

4) Inexistência de metodologia própria para avaliação da 
efetividade do programa.

Procedimentos metodológicos da meta-avaliação 

Para orientar a condução deste estudo, dentre as diversas 
abordagens disponíveis para meta-avaliação foi selecionada a Lista 
Chave de Verificação de Avaliação (Key Evaluation Checklist – KEC), 
proposta por Scriven (2007), e periodicamente revisada (SCRIVEN, 
2013). A lista é organizada em quatro componentes: Preliminares, 
Fundamentos, Subavaliações e Conclusões. Esses são os princi-
pais pontos que devem ser observados, tanto na elaboração de uma 
avaliação de qualidade quanto ao se meta-avaliar uma avaliação, 
esteja essa em andamento - meta-avaliação formativa, ou já reali-
zada que é a meta-avaliação somativa (ELLIOT, 2011).

O componente Preliminares visa buscar as informações que 
identificam a avaliação, por meio da análise dos aspectos Sumário 
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Executivo, Prefácio e Metodologia. Enquanto o Sumário Executivo 
traz uma visão geral dos resultados de forma sintética, o Prefácio 
deve possibilitar identificar quem encomendou a avaliação, seus 
motivos, as questões avaliativas estabelecidas e os interessados 
na avaliação. Já a Metodologia deve descrever os procedimentos, 
incluindo as abordagens, as etapas realizadas e as limitações do 
estudo (HOMRICH; BEZERRA; ORLANDO FILHO, 2017).

É por meio do componente Fundamentos que é tratada a 
existência do objeto da avaliação. A descrição do objeto, a indi-
cação dos principais interessados, os recursos disponíveis para 
manter o objeto e ajudá-lo a ser eficaz em seus propósitos, bem 
como os valores adotados pelo avaliador, são aspectos observados 
neste componente (MACHADO; CHAISE; ELLIOT, 2016).

O componente Subavaliações engloba o processo, os resul-
tados ou impactos da avaliação, os custos que são peça-chave 
na determinação de valor, e as comparações entre um programa e 
outro. Também neste componente é observado o aspecto da expor-
tabilidade, que é a possibilidade de os componentes da avaliação 
terem utilidade futura em outra aplicação. A relevância geral da 
avaliação também é tratada neste componente, de modo a iden-
tificar: O que está indo bem?  O que está faltando? Qual o melhor 
uso dos recursos, respeitando-se a relação custo-efetividade? 
(HOMRICH; BEZERRA; ORLANDO FILHO, 2017).

No último componente, Conclusões, os aspectos de veri-
ficação que tratam dos relatórios e o tipo de apoio dado à divul-
gação dos resultados, abordam os formatos e os destinatários 
dos relatórios. Considera ainda dois pontos opcionais, relativos 
às recomendações, explanações e às responsabilidades sobre os 
resultados e possíveis justificativas. O último aspecto de verificação 
deste componente trata da própria meta-avaliação, que zela para 
que todos os aspectos tenham sido cobertos e tragam respostas a 
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respeito de pontos fortes e fracos da avaliação, assim como conclu-
sões sobre as categorias essenciais de padrões de avaliação, a 
saber: utilidade, viabilidade, adequação e precisão (MACHADO; 
CHAISE; ELLIOT, 2016).

Para julgar o quanto a avaliação atende aos pontos de verifi-
cação considerados, foi utilizada a seguinte escala: 

(A) atende a todos os aspectos principais do ponto e os 
expressa de forma clara e concisa; 

(B) atende a maioria dos aspectos, desconsiderando um ou 
dois, ou, ainda, trata dos aspectos principais, mas não o faz com 
total clareza; 

(C) trata do ponto, mas perde alguns aspectos cruciais ou 
perde vários aspectos importantes, ou é um tanto desorganizado 
ou pouco claro; 

(D) tem um ou dois elementos que parecem tratar implicita-
mente do ponto, mas o tratamento é deficiente; e 

(E) perde o ponto totalmente. 

Este último conceito é sugerido por Davidson (2005). Os 
autores incluíram também o conceito (F), para identificar os pontos 
de verificação não avaliados.

Em termos de questão avaliativa, este estudo busca responder: 

Em que medida o Relatório de Avaliação de Execução de 
Programa de Governo nº 84 – Programa Nacional de Segurança e 
Sinalização Rodoviária – BR-Legal, da CGU, atende aos padrões da 
Lista Chave de Verificação de Avaliação estabelecida por Scriven?
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Resultados e análise da meta-avaliação 

Nesta parte deste estudo meta-avaliativo são apresentadas 
as análises do Relatório de Avaliação do Programa Nacional de 
Segurança e Sinalização Rodoviária – BR-Legal (BRASIL, 2018), 
considerando cada componente da Lista Chave de Verificação 
de Avaliação proposta por Scriven (2007). Ao seu final, é apre-
sentado um quadro onde é exposto o resultado geral da meta-a-
valiação realizada.

Sumário executivo

O Sumário Executivo é exposto no Relatório de forma bastante 
detalhada.  Contextualiza de forma clara o objeto do estudo, descre-
vendo desde o Programa de Governo Transporte Terrestre, os 
objetivos e ações relacionados ao Transporte Rodoviário, em espe-
cial a manutenção de trechos rodoviários federais, até chegar ao 
Programa BR-Legal, os motivos de sua criação, seus objetivos, o 
público alvo, o ciclo de vida, os responsáveis pela execução (DNIT) 
e os recursos financeiros envolvidos. Detalha também a abordagem 
de atuação adotada pela CGU na condução da avaliação, com as 
questões estratégicas que nortearam o estudo. Finaliza apresen-
tando as conclusões e recomendações e os benefícios obtidos com 
a atuação da CGU. 

Prefácio 

O Prefácio, que no Relatório é chamado de Introdução, apre-
senta o objetivo do Relatório, identifica o responsável pela implan-
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tação e execução do Programa BR-Legal, descreve em linhas gerais 
o objetivo do Programa e seu funcionamento e o público-alvo.

Metodologia

Não existe, no Relatório, uma seção específica para descrever 
a Metodologia. Existe, contudo, uma seção, denominada Objetivos 
e Abordagem, que apresenta inicialmente os motivos da priori-
zação do acompanhamento do Programa pela CGU. Nessa parte 
inicial são descritos e analisados, de forma suficiente, os critérios 
de relevância, criticidade e materialidade, que justificam essa priori-
zação. A necessidade e importância do acompanhamento e moni-
toramento do Programa, que pode ser entendida como a própria 
avaliação realizada, também é justificada no Relatório com base 
nesses mesmos critérios. 

Ainda na mesma seção, é descrita a metodologia utilizada 
na análise, porém não há um detalhamento dos padrões utilizados 
para os julgamentos. As sete questões avaliativas que nortearam 
a avaliação realizada, que no Relatório são denominadas de 
Questões e Subquestões Estratégicas, também são elencadas na 
seção Objetivos e abordagem.

Antecedentes e contexto

A avaliação da execução de programas de governo é parte 
da missão da CGU. A escolha do programa a ser avaliado, se dá 
por meio de um processo de hierarquização de todos os programas 
constantes da Lei Orçamentária Anual, utilizando, para este fim, crité-
rios de relevância, materialidade e criticidade. Detalhes sobre esse 
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processo são descritos no Manual da Metodologia para Avaliação 
da Execução de Programas de Governo (BRASIL, 2015).

Descrição e definições

O Relatório descreve, de forma detalhada, o objetivo do 
Programa BR-Legal, sua vinculação ao Programa Federal de 
Transporte Terrestre, sua origem e a forma de execução.

Consumidores

A seção Introdução descreve explicitamente o público alvo 
do Programa BR-Legal, que são os cidadãos em geral, em especial 
usuários das rodovias federais e a população residente próximo 
aos trechos concentradores de acidentes. A seção destaca 
também o DNIT, como entidade responsável pela implantação 
e execução do programa, e os órgão que prestam cooperação 
técnica no âmbito do programa. Além desses, a própria CGU, 
identificada como órgão responsável pela avaliação da execução 
dos Programas de Governo.

Recursos 

O Relatório apresenta, no Sumário Executivo, seção específica, 
denominada Volume de recursos envolvidos, onde são descritos, em 
valores, os recursos envolvidos no programa. Apresenta também, 
na mesma seção, tabela com os quantitativos sobre os contratos 
assinados para execução do programa, até o mês de setembro de 
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2017. No Entanto, o Relatório não expõe os custos da realização do 
processo avaliativo propriamente dito.

Valores

Este ponto de verificação foi apresentado na segunda 
parte do Relatório onde são descritas a competência da CGU e 
o seu papel na avaliação da execução de programas de governo. 
Sistematicamente a CGU realiza avaliações e as disponibiliza em 
seu sitio web. Observa-se, contudo, que o Relatório não explicita os 
padrões de julgamento adotados pelo avaliador.

Processo

O Relatório descreve os critérios utilizados para a seleção 
do programa e da amostral de contratos que foram avaliados, bem 
como a metodologia utilizada. Descreve também as questões e 
subquestões estratégicas que nortearam o estudo.

Resultados

A seção Resultados, existente no Relatório, possui uma 
pequena parte introdutória onde esclarece que o conjunto de cons-
tatações, baseadas nos exames realizados, foi inicialmente encami-
nhado aos gestores responsáveis pela execução da Ação de Governo 
relativa ao Programa avaliado, de forma a gerar as recomendações 
e as providências que deveriam ser tomadas, assim como os prazos 
para sua implementação. Cada recomendação é monitorada pela 
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CGU, com o objetivo de certificar sua implementação nos termos 
acordados com o gestor. Em seguida a seção apresenta, para cada 
questão e subquestão estratégica, os resultados observados. Fotos 
são utilizadas para ilustrar os serviços não realizados ou deficientes, 
e uma tabela é apresentada para auxiliar a avaliação estatística dos 
acidentes na malha rodoviária federal sob a jurisdição do DNIT.

Custos

Esse ponto de verificação não foi levado em consideração 
nesta Meta-avaliação. A CGU utiliza metodologia própria para 
avaliação da execução de programas de governo, e esse ponto não 
se encontra presente nos relatórios de avaliação que são disponibi-
lizados em seu sítio eletrônico.

Comparações

A única comparação existente no Relatório, restringe-se à 
constatação da ineficiência de programas similares envolvendo a 
sinalização e implantação de dispositivos de segurança nas rodo-
vias federais. Tal fato originou a criação do programa BR-Legal.

Exportabilidade

É possível, porém não se observou a possibilidade do uso 
futuro dos componentes da avaliação em outra aplicação. As espe-
cificidades do objeto restringem seu uso apenas em outra avaliação 
do mesmo Programa.
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Síntese

O Relatório apresenta a síntese dos resultados na conclusão 
final e também, de forma mais resumida, na primeira parte e no 
sumário executivo.

Recomendações e explanações

O Relatório apresenta as recomendações em subseção 
do Sumário Executivo, mas não há nenhuma citação ou detalha-
mento na conclusão final, o que seria o esperado. Para escla-
recimento deste ponto, foi necessário buscar orientações junto 
ao Manual da Metodologia para Avaliação da Execução de 
Programas de Governo. 

Responsabilidade e justificativa

O Relatório descreve, na primeira parte, no Sumário-Executivo 
e na introdução da quarta e última parte, a importância do Programa, 
o responsável pela sua execução (DNIT) e as motivações para sua 
criação. Também são explicitadas as justificativas da escolha do 
Programa BR-Legal para avaliação (critérios de materialidade, rele-
vância e criticidade).

Relatório de apoio

Como anexo o Relatório apresenta apenas a Relação de 
Rodovias Fiscalizadas. Não há Referências que leve aos Programas, 
Manuais e Leis citadas no Relatório.
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Meta-avaliação

Esse ponto de verificação não foi levado em consideração 
nesta Meta-avaliação. A CGU utiliza metodologia própria para 
avaliação da execução de programas de governo, e esse ponto não 
se encontra presente nos relatórios de avaliação que são disponibi-
lizados em seu sítio eletrônico.

Resultado geral da meta-avaliação

Após a realização das análises de cada ponto de verificação, 
o Quadro 1 apresenta a síntese dos resultados da meta-avaliação 
realizada junto ao Relatório de Avaliação de Execução de programa 
de Governo nº 84 – Programa Nacional de Segurança e Sinalização 
Rodoviária – BR-Legal. 

Quadro 1 – Quadro síntese da meta-avaliação

Pontos de Verificação Julgamento Justificativa do Julgamento

Pr
el

im
in

ar
es

I. Sumário Executivo A
O Sumário–Executivo apresenta 

todos os pontos esperados.

II. Prefácio A

Apresenta os pontos espe-
rados, descritos ao longo das 
seções Introdução e Objetivos 

e abordagem.

III. Metodologia B
Descrita, sem maiores detalhes, 

na seção Objetivos e abordagem.
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Fu
n

d
am

en
to

s

Antecedentes e 
contextos 

A
A avaliação surge como atividade 

rotineira da CGU.

Descrição e 
definições

A
O Programa é descrito de forma 

detalhada e relacionado às ações 
de governo. 

Consumidores A
Cidadãos, DNIT, órgãos e enti-

dades que prestam cooperação 
técnica ao DNIT e a CGU.

Recursos B

Os recursos financeiros previstos 
para o programa estão explícitos 

no Relatório. Porém não são 
expostos os recursos necessário 

a à realização da avaliação.

Valores B
São implícitos e vinculados às 

competências da CGU.
S

u
b

av
al

ia
çõ

es

Processo A
A avaliação do processo foi clara-

mente explicitada.

Resultados A
O Relatório apresenta os 

resultados, de forma detalhada, 
para cada questão estratégica.

Custos F
Não descreve os custos 

envolvidos para realização do 
estudo avaliativo.

Comparações B
Restringe-se à constatação 

da ineficiência de programas 
anteriores.

Exportabilidade D

As especificidades do objeto 
avaliado, restringe o uso apenas 
em outra avaliação do mesmo 

Programa.
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C
o

n
cl

u
sõ

es

Síntese A
Apresenta a síntese dos resultados 

em várias partes do relatório.

Recomendações e 
explanações

B
O resultados são explicados mas as 
recomendações estão presentes em 

parte não esperada do Relatório.

Responsabilidade e 
Justificativa

A
É apresentada de forma clara e 
concisa a responsabilidade e a 

justificativa do estudo.

Relatório e apoio D
Apresenta, como anexo, apenas a 
Relação de Rodovias Fiscalizadas.

Meta-avaliação F
Não realiza a meta-avaliação do 

estudo avaliativo. 

(A) atende a todos os aspectos principais do ponto e os expressa de forma clara 
e concisa; (B) atende a maioria dos aspectos, desconsiderando um ou dois, ou, 
ainda, trata dos aspectos principais, mas não o faz com total clareza; (C) trata do 
ponto, mas perde alguns aspectos cruciais ou perde vários aspectos importantes, 
ou é um tanto desorganizado ou pouco claro; (D) tem um ou dois elementos que 

parecem tratar implicita mente do ponto, mas o tratamento é deficiente; e (E) perde 
o ponto totalmente. 

Fonte: Os autores (2019).

Considerações finais 

Os resultados da meta-avaliação mostram que, dos 18 
pontos de verificação propostos na metodologia de Scriven, nove 
obtiveram atendimento pleno (50%), cinco (27,7%) não atenderam 
de forma plena, mas ainda assim atenderam os principais aspectos, 
e dois (12,5%) tiveram atendimento deficiente. Dois pontos de veri-
ficação, Custos e Meta-Avaliações, não foram levados em conside-
ração no estudo por não serem prática a sua disponibilização ou 
execução nas avaliações realizadas pela CGU.

Considerando-se esses resultados pode-se afirmar que, 
quanto ao mérito, o Relatório de Avaliação de Execução de Programa 
de Governo nº 84 – Programa Nacional de Segurança e Sinalização 
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Rodoviária – BR-Legal, apresenta padrão próximo à excelência, 
expressando com a devida qualidade a avaliação realizada.

O estudo evidenciou, contudo, a necessidade de aprimorar 
a avaliação em relação ao ponto de verificação Relatório e Apoio. 
Recomenda-se, portanto, que a CGU passe a incluir em seus relató-
rios de avaliação uma seção Referências de forma a permitir o rastre-
amento, pelo leitor, das Lei, Manuais, Programas e demais objetos 
citados no estudo. Segundo consta no Manual da Metodologia para 
Avaliação da Execução de Programas de Governo (BRASIL, 2015), 
a última etapa do processo de avaliação de uma política pública, 
no âmbito da CGU, consiste em elaborar e divulgar à sociedade o 
Relatório de Avaliação da Execução de Programa de Governo (RAv), 
o qual baseia-se na última versão do Relatório de Acompanhamento 
de Programa de Governo (RAc), já enviado ao gestor federal respon-
sável pela execução do programa. 

O RAv, portanto, apresenta as providências já adotadas pelo 
gestor federal em relação às recomendações acordadas nas reuniões 
de busca conjunta de solução. Por esse motivo, o Relatório meta-a-
valiado não apresenta em sua parte final as recomendações e sim 
apenas no Sumário-Executivo. Face à ausência da lista de referências 
no Relatório, os autores tiveram dificuldade em entender o procedi-
mento adotado pelos avaliadores, o que reforça a recomendação 
feita quando da análise do ponto de verificação Relatório e Apoio.

Por fim, sugere-se à CGU que passe a expor os custos refe-
rentes à realização do processo avaliativo, tendo em vista torná-lo 
mais transparente à sociedade brasileira.
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A avaliação dos programas sociais do governo e a meta-
avaliação como forma de aferir-lhe a qualidade 

A forma mais adequada para implementação de uma política 
pública é a realização de um diagnóstico da sua real necessidade, 
considerando o que se pretende fazer no sentido de equacionar e 
resolver um determinado problema que esteja afligindo a sociedade. 
O problema deve ser identificado de forma clara e sua proposta deve 
ensejar atender ao grupo social afetado pelo mesmo. Ou seja, a sua 
implementação, que pode ser realizada por meio de um programa, 
deve possuir uma percepção sólida de que seus resultados possam 
atender consistentemente ao que dele se espera. 

De tal modo, deve-se realizar um diagnóstico do problema a 
ser enfrentado, seguido do desenho da política, considerando o seu 
modelo lógico e a sua fundamentação. Outros aspectos também 
são fundamentais como a determinação de possíveis cenários, 
considerando seus impactos, físicos, financeiros e sociais. Ou seja, 
todo processo deve ser continuamente avaliado e monitorado, 
considerando não somente as estratégias de sua implementação, 
como, também, referentes ao seu desenvolvimento e impactos.

Assim sendo, é de fundamental importância que todas as 
políticas públicas implementadas pelas instâncias governamen-
tais, seja nas formas de programas ou projetos, devem, de forma 
contínua, desde o seu nascimento, processos de implementação, 
até o seu encerramento, ser acompanhadas, de modo contínuo, por 
processos de avaliação e controle (SANTOS; SILVA, 2017). 

Em termos gerais, a avaliação é o processo sistemático de 
valoração e análise crítica de um ou vários projetos, programas, polí-
ticas ou outro tipo de intervenção ou de ação social (RODRIGUEZ 
BILELLA et al., 2016). A sua realização busca trazer à tona aspectos, 
dados e indicadores de que o objeto avaliado, seja ele um projeto, 
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um programa ou um serviço, é adequado, eficiente, eficaz ou rele-
vante. Isto é, se demonstra ter algum valor ajuizado a partir de 
critérios estabelecidos pelo avaliador ou ainda sugeridos pelos inte-
ressados nos resultados da avaliação. 

No entanto, como afirmou Elliot (2011), a condução adequada 
das avaliações também pode ser posta em xeque, isto é, verifi-
cada por meio de meta-avaliações. Nesse aspecto, Stufflebeam 
(1974) ensina que uma boa avaliação requer que os esforços nela 
dispendidos sejam avaliados, pois muitas indagações podem ser 
respondidas ou elucidadas em relação ao trabalho desenvolvido 
no processo avaliativo realizado. Dessa forma, é necessário veri-
ficar possíveis ocorrências de problemas como viés, erro técnico, 
dificuldades administrativas e uso indevido. Tais verificações são 
destinadas tanto para melhorar as atividades de avaliação contínua 
quanto a avaliar os méritos dos esforços de avaliação concluídos.

 Desse modo, Stufflebeam (2001, p. 185) sustentou que a 
meta-avaliação é: 

O processo de delinear, obter e aplicar informação descritiva e de julga-
mento - sobre a utilidade, a viabilidade, adequação e precisão de uma 
avaliação e sua natureza sistemática, competente conduta, integridade/ 
honestidade, respeitabilidade e responsabilidade social - para orientar a 
avaliação e divulgar publicamente seus pontos fortes e fracos.

Por sua vez, Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 44) 
afirmam que, 

de vez em quando, uma avaliação mal concebida ou mal executada 
produz informações que, no melhor dos casos, seriam enganosas 
e, no pior, absolutamente falsas. Embora essas ocorrências sejam 
raras, pode causar problemas graves. 

Então, no sentido de atestar que esses erros não ocorram 
e que a avaliação é válida em todos os seus parâmetros, a meta-
-avaliação pode ser utilizada como uma poderosa ferramenta de 
controle de qualidade da avaliação. Logo, definida por Scriven 
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(1991) como avaliação de uma avaliação, a meta-avaliação é uma 
forma de verificar se uma avaliação foi realizada adequadamente 
e se atingiu o objetivo e a qualidade esperada pelos seus idealiza-
dores desde o seu planejamento.

Cotera e Matamoros (2011) ressaltam que a meta-avaliação 
avalia o nível de qualidade com que se desenvolveu o processo de 
avaliação e a suficiência do sistema de avaliação. Em um primeiro 
nível, determina forças e fraquezas que não foram detectadas pela 
avaliação primária. Em um segundo nível, ratifica, ou não, os prin-
cípios em que se inspira a política avaliativa, considerando a perti-
nência, a justiça e o caráter participativo da avaliação. 

Como descrito por Elliot (2011, p. 944), existem várias formas 
de se realizar uma meta-avaliação, como, por exemplo a Lista 
Chave de Verificação da Avaliação de Scriven (2007), que, segundo 
a autora, trata-se de:

Um quadro de referência que pode ser tanto usado na operacio-
nalização de avaliações de produtos, de unidades organizacionais 
como departamentos, associações, consultorias, avaliações de 
serviços e de práticas diversas como também em meta-avaliações. 
Na meta-avaliação, a Lista de Verificação serve para orientar cada 
ponto de verificação do relatório de avaliação [...].

Além da Lista Chave de Verificação da Avaliação, conce-
bida por Scriven, existem outras formas e métodos de se avaliar 
uma avaliação, entre eles, podem-se citar os critérios considerados 
essenciais da avaliação aferidos por meio de uma Abordagem da 
Segunda Opinião ou de uma Abordagem Mista ou Híbrida, em que 
se verifica a qualidade do processo implementado, por meio da utili-
zação de uma metodologia diversa da originalmente utilizada. Pode-
se, também, utilizar os critérios estabelecidos por Davidson (2005) 
que definem alguns parâmetros considerados pela autora como 
essenciais para uma boa avaliação ou, como é mais comumente 
utilizado nos processos meta-avaliativos, os Padrões de Avaliação 
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do Joint Committee on Standards for Educational Evaluations, esta-
belecidos por Yarbrough et al. (2011).

O objeto de estudo: contexto e definição

O objeto deste estudo é o Relatório de Avaliação dos 
Resultados da Gestão (BRASIL, 2017), identificado pelo nº 
201601922, da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, 
como responsável pela gestão do Sistema Nacional de Emprego 
(SINE), junto a quatro áreas do Ministério do Trabalho que são: 
Coordenação do Sistema Nacional de Emprego, Coordenação 
Geral de Contratos e Convênios, Ouvidoria Geral do Ministério do 
trabalho e Coordenação Geral de Gestão Operacional do Conselho 
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador.

A sua elaboração se deu em atendimento ao inciso II do 
Art. 74, da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), segundo 
o qual cabe ao Sistema de Controle Interno “comprovar a lega-
lidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e enti-
dades da administração federal”. A instituição responsável foi a 
Controladoria Geral da União (CGU), em agosto de 2017, com 
o objetivo de analisar o acompanhamento e monitoramento 
dos convênios celebrados, expressando em seu conteúdo um 
processo avaliativo que está composto por duas partes: análise 
gerencial e achados da auditoria.

A Análise Gerencial propõe-se a contextualizar a base legal e 
estrutura de rede do Sistema Nacional de Emprego - uma ferramenta 
do Ministério do Trabalho que facilita e é responsável por interme-
diar a mão-de-obra com as vagas de emprego no Brasil; mostrar os 
resultados das fiscalizações às agências de atendimento, realizadas 
no âmbito do Programa de Fiscalização de Entes Federativos; deli-
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mitar o âmbito dos trabalhos realizados com relação à avaliação 
dos resultados da gestão, questões da auditoria e os exames reali-
zados; apresentar quais foram os resultados obtidos.

Os Achados da Auditoria buscam indicar alterações nos 
planos de trabalho; expor o acompanhamento da execução dos 
convênios; apontar fragilidades e tratamentos realizados na ouvi-
doria; auditar a gestão do patrimônio. (BRASIL, 2017).

A metodologia utilizada é específica da CGU e obedece ao 
que prescreve no manual da metodologia para análise da execução 
de programas de governo (BRASIL, 2018), elaborada pela própria 
entidade, em atendimento à Lei nº 12.527 (BRASIL, 2011) que 
regula a transparência das informações em relação à administração 
pública. Por conseguinte, foram analisados 10 processos distri-
buídos entre os achados da auditoria e quatro sistemas de infor-
mação, chamados: Mais Emprego, Sistema Nacional de Patrimônio 
(Sinpatweb), SisOuvidor e Sistema de convênios (SICONV), todos 
disponibilizados em sítios da Internet.

Metodologia norteadora do estudo meta-avaliativo

A elaboração deste estudo meta-avaliativo se baseou nas 
recomendações do Joint Committee on Standards for Educational 
Evaluation, de acordo com Yarbrough et al. (2011). O Joint Committee 
é uma instituição criada, em 1975 nos Estados Unidos da América, 
sem fins lucrativos, constituída exclusivamente para desenvolver 
padrões de avaliação e promover seu uso. Desde 1989, o Joint 
Committee é uma organização membro do American National 
Standards Institute para o desenvolvimento, revisão e aprovação de 
padrões de avaliação de Programas (JOINT COMMITTEE, 2019). 
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Os padrões são agrupados de acordo com cinco atributos, 
também chamados de categorias ou dimensões por alguns autores, 
denominados Utilidade, Exequibilidade, Adequação, Precisão e 
Responsabilização da avaliação. Por sua vez, cada categoria é 
constituída por padrões que determinam, em diferentes aspectos, a 
qualidade dos processos avaliativos e guiam os avaliadores e usuá-
rios a perseguir essa qualidade. Segundo os autores, esses padrões 
em número de 30 são considerados essenciais a uma avaliação de 
qualidade (Quadro 1). 

Quadro 1 – Categorias e padrões do Joint Committee

Categoria Padrões Categoria Padrões

Utilidade

Credibilidade do 
avaliador

Atenção aos 
interessados 
Propósitos 
negociados

Explicitação de 
valores

Informação relevante
Processos e produtos 

significativos
Comunicação e 

relatórios apropriados 
e no prazo

Preocupação com 
consequências e 

influência

Precisão

Conclusões 
e decisões 
justificadas

Informação válida
Informação 
fidedigna

Explicitação das 
descrições do 
programa e do 

contexto
Gerenciamento 
da informação

Análises e 
delineamentos 

(designs) sólidos
Explicitação do 
raciocínio da 

avaliação
Comunicação e 

relatório
Exequibilidade

Gerenciamento do 
projeto

Procedimentos 
práticos

Viabilidade do 
contexto

Uso dos recursos
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Adequação

Orientação 
responsiva e inclusiva 

Acordos formais
Respeito e direitos 

humanos
Clareza e equidade

Transparência e 
abertura

Conflitos de 
interesses

Responsabilidade 
fiscal

Responsabilização

Documentação 
da avaliação

Meta-avaliação 
interna

Meta-avaliação 
externa

Fonte: As autoras (2019).

A categoria Utilidade se refere, em linhas gerais, à necessi-
dade da avaliação se medir pelo nível de satisfação das necessi-
dades dos interessados no programa (os stakeholders) em relação 
a processos e produtos. Já a categoria Exequibilidade possui seus 
padrões ligados à importância em conceber e relatar quanto as 
avaliações são exequíveis quando têm a possibilidade de alcançar 
um nível adequado de efetividade e eficiência. 

A Adequação diz respeito ao que é apropriado, válido, 
legal, verdadeiro, oportuno e imparcial na avaliação. Abarca 
três campos que se adicionam: os direitos, os deveres e as 
responsabilidades dos avaliadores; rígida obediência às leis, 
regulamentos e normas estabelecidas no contexto da avaliação; 
funções e obrigações intrínsecos ao exercício profissional da 
avaliação (YARBROUGH et al., 2011). 

A categoria Precisão procede da literalidade das representa-
ções, conjecturas e resultados, especialmente aqueles que funda-
mentam a formação de juízo de valor acerca da qualidade do objeto 
avaliado (YARBROUGH et al., 2011).

Por fim, a categoria Responsabilização diz respeito à 
utilização responsável dos recursos existentes para implemen-
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tação do processo avaliativo, a fim de produzir valor. Ou seja, a 
Responsabilização deve ter como fundamentos: o conhecimento 
de como o objeto avaliado (projeto, programa etc.) é implemen-
tado, como pode ser melhorado; que benefícios trará aos interes-
sados na avaliação, a sua serventia, o sentido ou a importância que 
lhes é dedicado por todos os envolvidos no processo avaliativo 
(YARBROUGH et al., 2011).

No entanto, este estudo acha-se delimitado à utilização, 
apenas, dos padrões referentes aos atributos de Utilidade e 
Exequibilidade. Esse aspecto prende-se ao fato de que o objeto 
de estudo, o SINE, se referir a um programa de políticas públicas 
voltado para o atendimento das necessidades de um grupo social 
que se encontra desempregado e necessita consultar o programa 
no sentido de procurar auxilio rápido para a resolução do problema 
pelo qual é afetado. Assim, os autores consideram que esses dois 
atributos são os mais relevantes no processo de atendimento ao 
que procuram os principais interessados pelo problema central 
tratado pelo Relatório meta-avaliado.

Como o objeto de estudo deste trabalho é um relatório de uma 
avaliação já concluída, a meta-avaliação é denominada de soma-
tiva, pois é conduzida após o término de um programa, possuindo 
como público interessado as pessoas responsáveis pelo processo 
decisório em relação ao programa e outros usuários interessados 
na avaliação realizada.

De acordo com Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 341), 
em um estudo avaliativo “as perguntas avaliatórias dão direção e 
base de sustentação à avaliação. Sem elas, a avaliação não teria 
o foco e o avaliador teria considerável dificuldade para explicar o 
que vai ser examinado e porquê”. Dessa forma, esta meta-ava-
liação procura responder até que ponto o Relatório de avaliação do 
Sistema Nacional de Emprego atende aos padrões de qualidade 
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das categorias utilidade e exequibilidade do Joint Committee, rela-
cionados por Yarbrough et al. (2011).

Ressalta-se que os limites, para a classificação do atendi-
mento de cada padrão, foram definidos pelos meta-avaliadores 
deste estudo. Desse modo são classificados de: Atendido, Atendido 
Parcialmente e Não Atendido. Para se alcançar tais classificações 
foi realizado um detalhado estudo no Relatório meta-avaliado e, de 
acordo com análises qualitativas de seu conteúdo, cada padrão 
obteve uma classificação em separado. 

Resultados e análise

Após minuciosa leitura do Relatório avaliado pela CGU, 
procurou-se, nesta meta-avaliação, expressar o entendimento 
obtido, comparando-se o conteúdo do documento que retratou a 
avaliação realizada pela CGU, com os padrões das categorias de 
Utilidade e Exequibilidade do Joint Committee. Os resultados, com 
as respectivas análises, são apresentados a seguir.

Categoria utilidade

O padrão Credibilidade do Avaliador está relacionado à forma 
e por quem é conduzida a avaliação. Yarbrough et al. (2011) afirmam 
que o processo de condução de uma avaliação deve ser realizado 
por pessoal qualificado e experiente que estabeleça e mantenha 
o profissionalismo e a credibilidade no contexto da avaliação. Por 
estar ligado à qualificação do avaliador, considera-se que esse 
padrão foi atendido, uma vez que o Relatório foi desenvolvido pela 
Secretaria Federal de Controle Interno vinculada ao Ministério da 
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Transparência e Controladoria Geral da União. A CGU é um órgão 
pertencente ao Ministério da Transparência, possuidor de elevada 
credibilidade nacional, pressupondo-se que o mesmo possui rele-
vante capacidade técnica e experiências em processos avaliativos 
de programas de políticas públicas da administração federal.

Em relação ao padrão Atenção aos Interessados, Yarbrough 
et al. (2011) expressam que a avaliação deve dedicar atenção a 
todos os indivíduos e grupos envolvidos no programa e por ela 
afetados. Respeitar e esclarecer todas as informações sobre a 
avaliação faz com que a participação seja mais efetiva. 

O Relatório deixa claro que seus objetivos foram alcan-
çados em trabalhos realizados junto a quatro áreas do Ministério 
do Trabalho, a Coordenação do Sistema Nacional de Emprego, a 
Coordenação Geral de Contratos e Convênios, a Ouvidora-geral 
e o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. 
O processo envolveu representantes do Ministério que integram, 
o SINE, os serviços e agências federais de emprego, os sistemas 
regionais de emprego e as agências, núcleos, postos ou balcões de 
emprego, públicos ou particulares, em todo território nacional. Além 
disso, as verificações basearam-se em análises dos processos de 
celebração e acompanhamento/monitoramento dos convênios, em 
consultas a sistemas de informação e na realização de entrevistas 
junto a servidores envolvidos, o que demostra a participação dos 
stakeholders na avaliação. Considera-se, assim, que o padrão foi 
contemplado adequadamente (atendido) no Relatório.

Para Yarbrough et al. (2011), o padrão Propósitos Negociados 
indica que os propósitos da avaliação devem ser identificados e 
negociados continuamente, conforme as necessidades dos stake-
holders, para que se saiba o que se busca e o que pode ser entregue 
aos interessados. Além disso, os propósitos da avaliação orientam 
as decisões subsequentes acerca de projeto e da implementação. 
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A intenção da avaliação deve ser clara. O Relatório deixa 
evidente quais são os objetivos e de que forma a avaliação foi reali-
zada. A dinâmica do processo avaliativo e de seu significado são 
expostos adequadamente no Relatório, conforme pode ser compro-
vado no trecho transcrito a seguir: 

A abordagem adotada pela CGU objetivou responder às seguintes 
questões de auditoria: 3.1. A gestão dos planos de trabalho cele-
brados é adequada aos objetivos do programa? O acompanha-
mento da execução dos convênios é tempestivo e suficiente? As 
denúncias e reclamações recebidas pela Ouvidora-geral estão 
recebendo o devido tratamento pela CSINE? Os controles utilizados 
pela Unidade sobre os bens patrimoniais adquiridos com recursos 
do FAT, por meio dos convênios da Rede SINE, são adequados?”. 
(BRASIL, 2017, p. 9).

Sendo assim, considera-se que este padrão foi atendido 
no conteúdo do documento, sendo constatado o atendimento 
do padrão Propósitos Negociados.

Com relação ao padrão Explicitação de Valores, Yarbrough 
et al. (2011) afirmam que a avaliação deve esclarecer e especi-
ficar os valores culturais e individuais que fundamentam obje-
tivos, processos e julgamentos. Ou seja, a avaliação tem o dever de 
respeitar, em todos os sentidos, seu contexto e atores, devendo não 
só favorecer a inclusão, mas também ser conduzida com imparcia-
lidade, honestidade, tolerância e justiça social. 

Os valores presentes no contexto da avaliação determinam 
a maneira como a informação é percebida e comunicada; logo, 
a interpretação de resultados pode ser influenciada pelos valores 
do avaliador. Além disso, os valores fundamentam as recomenda-
ções feitas a partir dos resultados da avaliação. A falha na difusão 
ou ausência de informações relevantes nos processos avaliativos 
podem prejudicar o acesso à informação sobre valores culturais 
que fundamentam a avaliação.
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Nesse aspecto, cabe ressaltar que a avaliação foi realizada 
em todo o território nacional, atendendo assim as especificidades 
regionais, sociais e culturais. No entanto, o Relatório não expõe de 
forma clara as ações que dizem respeito ao pleno atendimento do 
que preceitua o padrão Explicitação de Valores, fazendo com que o 
padrão tenha sido atendido parcialmente.

Sobre o padrão Informação Relevante, Yarbrough et al. (2011) 
afirmam que as informações da avaliação devem servir às neces-
sidades identificadas e emergentes dos interessados, devendo 
produzir informação de interesse dos stakeholders. A informação 
tem de ser em quantidade e qualidade adequadas em relação à 
necessidade dos interessados, devendo atender aos objetivos esta-
belecidos e ser compreensível. 

Segundo o Relatório, buscou-se avaliar a gestão e o funcio-
namento do SINE, que por meio de políticas ativas e passivas 
de emprego buscam mitigar o custo social do trabalho que, por 
sua vez, tem recursos financiados pelo Fundo de Amparo ao 
Trabalhador, vindo das arrecadações do Programa de Integração 
Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep). 

As informações coletadas e geradas são plausíveis e aceitá-
veis e foram advindas de fontes confiáveis. Além disso, procedou 
com legitimidade nos processos empregados para a coleta e 
análise de dados; deu devida importância ao Programa e a conse-
quência de seus resultados; mostrou a relevância de ambos e a 
forma de utilizar os resultados obtidos, visando a melhoria do 
Programa propriamente. Com isso, o estudo atendeu ao que deter-
mina conceitualmente o padrão Informação Relevante. 

Para Yarbrough et al. (2011), dentro do que recomenda o 
padrão Processos e Produtos Significativos, a avaliação deve traçar 
atividades, descrições e críticas de maneira que estimulem os parti-
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cipantes a redescobrir, reinterpretar ou revisar seus entendimentos e 
conduta. Os processos e produtos devem ser significativos. Devem 
estimular o seu uso. Não adianta a avaliação ser tecnicamente 
correta e não atender à necessidade do stakeholders em relação à 
utilização dessas informações gerando novos conhecimentos, habi-
lidades e atitudes.

O Relatório apresenta recomendações úteis e plausíveis, 
além de manifestação dos avaliados sobre os resultados, como 
pode ser constatado no trecho a seguir, extraído do documento 
meta-avaliado. 

Recomendou-se a revisão do fluxo de execução dos convênios 
plurianuais; o aprimoramento do processo de repasse de recursos; 
a formalização de manual de acompanhamento financeiro dos 
convênios; a geração de relatórios no sistema Ouvidor; a implan-
tação de procedimento para controle de qualidade das respostas 
às demandas e denúncias; e criação de incentivo e sanção para 
inclusão de inventários anuais no SinpatWeb, entre outras recomen-
dações. (BRASIL, 2017, p. 1).

Dessa forma, pode-se inferir que o padrão Processos e 
Produtos Significativos foi amplamente contemplado (atendido) no 
Relatório meta-avaliado.

Em relação ao padrão Comunicação e Relatórios Apropriados 
e no Prazo, de acordo com Yarbrough et al. (2011), a avaliação deve 
contemplar as necessidades continuadas de informação dos seus 
vários públicos, deve ser eficiente e os relatórios devem ser apro-
priados e entregues no prazo. Além disso, devem ser de fácil leitura 
e interpretação, usando uma linguagem simples e sem exageros 
formais ou excessos de termos técnicos, devendo ser entregues 
dentro do cronograma estabelecido, para que as informações 
possam ser utilizadas em tempo hábil.  

Nesse aspecto, não foram contempladas no Relatório infor-
mação sobre os prazos e o período de realização da avaliação, 
porém o documento é de fácil entendimento com linguagem clara 
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e simples, com as informações e resultados expostos de maneira 
que possam, com certa facilidade, ser lidos e interpretados pelos 
interessados na avaliação. Dessa forma, considera-se que o 
padrão Comunicação e Relatórios Apropriados e no Prazo foi 
atendido parcialmente. 

O padrão Preocupação com Consequências e Influência 
é descrito por Yarbrough et al. (2011) como aquele que orienta a 
avaliação no sentido de que promova o uso responsável e adequado 
dos resultados e que previna consequências negativas indesejáveis 
e sua má utilização.  

O padrão está ligado à abrangência e importância dos resul-
tados da avaliação. Para todos os problemas encontrados e para 
todas as recomendações, ouviu-se a posição da unidade exami-
nada. Isso mostra como o resultado da avaliação foi entendido e 
qual a posição da unidade em relação ao problema a ser resolvido. 
Sendo assim, considera-se atendido o padrão.

Categoria exequibilidade

Segundo Yarbrough et al. (2011), o padrão Gerenciamento 
do Projeto preconiza que as avaliações devem adotar estratégias 
eficazes para o gerenciamento do projeto. O gerenciamento está 
relacionado com a identificação de metas e objetivos, além de 
apresentar cronogramas realistas, orçamentos bem elaborados e 
atividades selecionadas especificamente para a situação. É respon-
sável pelo equilíbrio da abrangência, do tempo, do orçamento, dos 
riscos e da comunicação. Entre outros fatores, otimiza e facilita a 
boa comunicação, contribuindo para a efetividade da avaliação.

Há uma relação entre o atendimento a este padrão e o 
padrão Comunicação e Relatórios Apropriados e no Prazo. Assim 
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como esse, o gerenciamento do projeto foi atendido parcialmente 
por conta da falta de cronograma ou exposição sobre o aspecto. 
Também não há informações sobre custos e orçamento. No 
relatório, os objetivos e as atividades desenvolvidas pela avaliação 
ficam claras; é informado como o trabalho foi desenvolvido, que 
perguntas buscou responder, que exames foram realizados e quais 
órgãos participaram.

Toda a estratégia utilizada garantiu o alcance do objetivo 
da avaliação, podendo ser avaliada como bem gerenciada. Além 
disso, a boa comunicação com a apresentação dos resultados 
encontrados e as recomendações corroboram com a efetividade da 
avaliação e o seu bom gerenciamento.

Em relação ao padrão Procedimentos Práticos, Yarbrough et 
al. (2011) afirmam que os procedimentos da avaliação devem ser 
práticos e responsivos, de acordo com o modo de operação do 
programa. Os procedimentos são as ações e os processos prati-
cados para estabelecer os propósitos e as metas do Programa, bem 
como para determinar a sua avaliabilidade; conhecer o contexto 
político e cultural do Programa; fazer a ligação entre as perguntas 
da avaliação e o contexto político cultural em que ela se situa.

Considera-se que esse padrão foi contemplado (atendido) no 
relatório, pois a avaliação apresentou um caráter prático e respon-
sivo às influências culturais. Houve a preocupação de equilibrar os 
interesses políticos e culturais e as necessidades individuais e de 
grupos. A avaliação foi realizada em todo o território nacional aten-
dendo assim todas as regiões e diferenças sociais e culturais que 
poderiam surgir relacionados à regionalidade. Além disso, houve 
atenção as normas do programa, como destaca o Relatório: “a alte-
ração de planos de trabalho sem a devida vinculação a critérios e 
padrões, sem análise crítica quanto à sua adequação e, por vezes, 
em desacordo com normativos” (BRASIL, 2017, p. 1).  



259

META AVALIAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO

S U M Á R I O

Em relação à Viabilidade do Contexto, Yarbrough et al. (2011) 
asseguram que as avaliações devem identificar, monitorar e equili-
brar os interesses políticos e culturais e as necessidades individuais 
e de grupos. Nesse ponto, cabe destacar que consta no Relatório 
meta-avaliado que a avaliação contou com a participação dos princi-
pais stakeholders, equilibrando assim os interesses e necessidades 
do programa e daqueles que por ele são atendidos, conforme pode 
ser constatado no trecho a seguir:

Os procedimentos aplicados no presente trabalho envolveram trata-
tivas junto às seguintes áreas do Ministério do Trabalho - MTb: a) 
Coordenação do Sistema Nacional de Emprego – CSINE: respon-
sável pela gestão do SINE e de seus convênios. b) Coordenação-
Geral de Contratos e Convênios – CGCC, atualmente denominada 
Coordenação Geral de Apoio à Gestão: atua na gestão financeira dos 
convênios da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE, 
os quais incluem os convênios do Sine; c) Ouvidoria-Geral do MTb: 
unidade responsável pelo recebimento, exame e encaminhamento 
de denúncias e reclamações referentes a procedimentos e ações 
de agentes e órgãos no âmbito do Ministério; d) Coordenação-
Geral de Gestão Operacional do Conselho Deliberativo do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador – CGCON: unidade responsável pelas 
ações de controle patrimonial dos bens adquiridos com recursos do 
FAT. (BRASIL, 2017, p. 9). 

Consta, também, no Relatório que 

as verificações se basearam em análises aos processos de cele-
bração e acompanhamento/monitoramento dos convênios, em 
consultas a sistemas de informação e na realização de entrevistas 
junto a servidores envolvidos” (BRASIL, 2017, p. 9).

Portanto, por identificar os principais stakeholders e para 
promover um entendimento equilibrado dos propósitos, benefícios 
e limitações do programa e da avaliação, considera-se que esse 
padrão foi atendido.

Yarbrough et al. (2011) afiançam que o padrão Uso de 
Recursos expõe que as avaliações devem utilizar os recursos 
com efetividade e eficiência. Sabe-se que uma avaliação efetiva e 
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eficiente não consome recursos além dos necessários à concre-
tização de seus objetivos. Efetividade significa realizar a melhor 
avaliação possível com os recursos disponíveis. Eficiência significa 
utilizar os recursos criteriosamente, com o mínimo de desperdício.

Como não há nenhuma informação ou evidência sobre o 
custo da avaliação, esses fatores não puderam ser avaliados. 
Mesmo a avaliação tendo considerado os custos do programa, um 
fator primordial para avaliação de políticas públicas, não foi possível 
dar um parecer sobre a execução da avaliação propriamente dita 
por falta de dados. Como não foi possível avaliar a efetividade e a 
eficiência, o padrão foi considerado não atendido.

Os dados consolidados, representativos dos resultados 
deste estudo meta-avaliativo, realizado no Relatório de Avaliação 
dos Resultados da Gestão do Sistema Nacional de Emprego, como 
estudo de caso, estão expostos no Quadro 2, de acordo com os 
padrões de utilidade e exequibilidade eleitos para serem aplicados 
na meta-avaliação.

Quadro 2 – Resultado geral da meta-avaliação

Categoria Padrões Resultado

U
ti

lid
ad

e

U1 - Credibilidade do avaliador Atendido

U2 - Atenção aos interessados (Stakeholders) Atendido

U3 - Propósitos negociados Atendido

U4 - Explicitação de valores
Atendido 

Parcialmente

U5 - Informação relevante Atendido

U6 - Processos e produtos significativos Atendido

U7 - Comunicação e relatórios apropriados e no prazo
Atendido 

Parcialmente

U8 - Preocupação com consequências e influência Atendido
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E
xe

q
u

ib
ili

d
ad

e E1 - Gerenciamento do projeto
Atendido 

Parcialmente

E2 - Procedimentos práticos Atendido

E3 - Viabilidade do contexto Atendido 

E4 - Uso dos recursos
Não 

Atendido 

Fonte: As autoras (2019).

Em relação à Utilidade, dos oito padrões avaliados, seis foram 
atendidos (0,75) e dois parcialmente atendidos (0,25). Pode-se 
considerar assim que essa avaliação foi útil e atendeu aos objetivos 
a que se propôs, e que seu resultado pode ser utilizado de maneira 
a aperfeiçoar o programa e corrigir falhas, ou seja, suas recomen-
dações têm aplicabilidade. 

Em relação à Exequibilidade, dos quatro padrões, dois foram 
atendidos (0,50), um foi atendido parcialmente (0,25) e um não foi 
atendido (0,25). O que mostra que o principal problema em relação 
à exequibilidade da avaliação está relacionado aos custos, que não 
foram citados, influenciando assim na determinação de suas efeti-
vidade e eficiência.

Considerações Finais

Ficou evidenciado neste estudo que não houve um aten-
dimento pleno de todos os padrões do Joint Committee, eleitos 
para serem utilizados como critérios meta-avaliativos do relatório 
produzido pela CGU. Em relação à utilidade da avaliação, não há 
questionamento, porém foi observado que o Relatório avaliado 
poderia ter contemplado mais informações a respeito do processo 
avaliativo em si, no que diz respeito ao cronograma, à execução e 
aos custos, de modo que servisse de modelo para outros trabalhos 
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similares a serem implementados pela CGU. O que chama mais 
a atenção, é em relação aos custos da avaliação, que, apesar de 
serem dados importantes, não foram citados. Sendo a CGU um 
órgão de fiscalização e controle, indaga-se se isso não deveria ser 
abordado em seus relatórios, pois apesar de sua função, o órgão 
também precisa de fiscalização e controle. Além disso, a avaliação 
precisa ser totalmente transparente e, preferencialmente, servir 
como modelo para outras avaliações.

Portanto, com a meta-avaliação, verificou-se que a Avaliação 
dos Resultados da Gestão do Sistema Nacional de Emprego 
atendeu parcialmente aos padrões das categorias de utilidade e 
exequibilidade. No entanto, a formulação do juízo de valor instituído 
pelos autores do estudo não fragiliza a consistência da avaliação 
nem a sua importância.

De forma incontestável, ficou evidenciado que a avaliação 
realizada foi útil e realística, ainda mais por se tratar de um processo 
avaliativo de uma política pública relevante para a sociedade brasi-
leira que tem como foco um programa implementado por meio 
de administração pública federal. Mesmo que, conforme foi cons-
tatado neste estudo meta-avaliativo, a avaliação ainda possua 
pontos frágeis que necessitam ser melhorados, considera-se que o 
processo avaliativo em si tem consequências positivas e influência 
significativa para a sociedade brasileira.
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Avaliação de programas de governo: por que meta-avaliar?

Cada vez mais os cidadãos se interessam em acompanhar os 
programas de políticas públicas dos governos destinados a atender 
as necessidades sociais existentes no contexto do país. No sentido 
de aferir a qualidade das ações governamentais no campo social, 
a implementação de avaliações desses programas se torna funda-
mental, pois possibilita que haja transparência entre as intervenções 
promovidas pelo Estado e a população, a qual sofre os impactos 
dos serviços públicos, sejam eles bem prestados ou não.

Neste contexto, torna-se importante observar o posiciona-
mento de Elliot (2011, p. 942) que ressalta:

A importância do foco e das finalidades dessas áreas, tal interesse 
muitas vezes traz, em consequência, a realização de avaliações 
que intencionam revelar se a desejada qualidade foi alcançada. Por 
meio das avaliações, busca-se saber, por exemplo, se os objetivos 
traçados foram atingidos de forma adequada e eficaz, se o processo 
de desenvolvimento de projetos e programas revelou seu mérito ou 
qualidade intrínseca, se as ações realizadas e os serviços prestados 
podem ser associados a algum tipo de impacto para os benefi-
ciados ou interessados.

Além disso, é dessa forma que a sociedade pode exigir dos 
órgãos governamentais o correto emprego do dinheiro público, com 
o intuito de que esses recursos retornem em forma de benefício 
aos contribuintes. Por outro lado, o Estado acaba sendo, também, 
impactado, pois, ao ser fiscalizado pelos cidadãos, se obriga a gerir 
com mais profissionalismo e responsabilidade seus programas, 
num processo contínuo de busca pela qualidade.

A avaliação é uma atividade que, ao longo do tempo, vem 
assumindo um papel essencial no contexto das organizações 
privadas e instituições públicas. De uma forma geral, é por meio 
da avaliação que se pode julgar se os serviços prestados pelo 
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governo à sociedade estão indo de acordo com o planejado, se os 
objetivos traçados em programas, projetos e serviços estão sendo 
atingidos, se os processos estão sendo realizados com qualidade, 
entre outras finalidades.

De acordo com Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 35):

A avaliação usa métodos de pesquisa e julgamento, entre os quais: 
1) determinação de padrões para julgar a qualidade e concluir se 
esses padrões devem ser relativos ou absolutos; 2) coleta de infor-
mações relevantes; e 3) aplicação dos padrões para determinar 
valor, qualidade, utilidade, eficácia ou importância. Leva a recomen-
dações cuja meta é otimizar o objeto de avaliação em relação a 
seu(s) propósito(s) futuro(s).

Mais especificamente a respeito da avaliação de programas 
que visam o bem social, Boschetti (2009, p. 2), defende que o prin-
cipal objetivo da avaliação é estabelecer um valor ou julgamento 
sobre o significado e o efeito das políticas sociais.

Avaliar significa estabelecer uma relação de causalidade entre um 
programa e seu resultado, e isso só pode ser obtido mediante o 
estabelecimento de uma relação causal entre a modalidade da 
política social avaliada e seu sucesso e/ou fracasso, tendo como 
parâmetro a relação entre objetivos, intenção, desempenho e 
alcance dos objetivos.

Assim como a avaliação tem como finalidade permitir que 
algo seja julgado, segundo parâmetros e critérios presentes na lite-
ratura, há a necessidade da própria avaliação ser avaliada. Desta 
forma, obtém-se aspectos essenciais como: a garantia de que a 
avaliação é confiável, que a avaliação se ancorou em uma metodo-
logia reconhecida, com embasamento teórico, e que os princípios 
que regem uma avaliação de qualidade foram respeitados. Essa 
atividade, de avaliação da avaliação, Scriven (1991) definiu como 
meta-avaliação.

Para se constatar que os processos implementados na 
avaliação foram executados com a devida qualidade, garantindo 
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que os objetivos traçados no seu planejamento foram atingidos é 
necessário que a avaliação seja submetida à uma meta-avaliação, e 
que os resultados obtidos sirvam para melhoria dos serviços, como 
afirma Stufflebeam (2001). De acordo com este autor:

A meta-avaliação - a avaliação da avaliação - é uma obrigação 
profissional dos avaliadores. A avaliação emergiu como uma 
importante profissão, na medida em que os grupos sociais enco-
mendam cada vez mais os avaliadores para examinar e julgar os 
muitos e variados programas de consumo, produtos e serviços. 
(STUFFLEBEAM, 2001, p. 183).

Segundo Berends e Roberts (2003 apud ELLIOT, 2011), são 
duas as razões para a realização de meta-avaliação: a primeira, de 
possibilitar a verificação da aplicação de um código de comporta-
mento adequado durante a realização do estudo, ou seja, a ética 
relacionada aos avaliadores, se ela existe e como foi evidenciada 
na avaliação; a segunda, de enfatizar a meta-avaliação como uma 
forma de reflexão sobre os procedimentos usados na avaliação, 
levando ao surgimento de novos conhecimentos, tanto para os 
meta-avaliadores como para os avaliadores.

E é exatamente esse o propósito deste estudo meta-ava-
liativo, o de aferir a qualidade de uma avaliação executado pela 
Controladoria Geral da União (CGU) em um programa de governo:  
a avaliação da execução do Programa de Governo Nº 61 - Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 (BRASIL, 2015a). 
Cabe destacar que a meta-avaliação teve o caráter somativo, isto 
é, foi realizada após a finalização da avaliação, por meio de estudo 
de seu Relatório final, que expressou o juízo de valor sobre a efetiva 
aplicação dos recursos destinados ao cumprimento da finalidade 
constante da citada ação governamental.

Como complemento, e de forma a problematizar este estudo, 
cabe observar que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é 
um serviço de atendimento médico brasileiro, utilizado em casos de 
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emergência. Foi idealizado na França, em 1986 como Service d’Aide 
Médicale d’Urgence, que faz uso da mesma sigla SAMU, sendo 
considerado por muitos como o melhor do mundo. A história do 
SAMU data do ano de 2003, quando o Ministério da Saúde lançou 
a Política Nacional de Urgência e Emergência, com o intuito de 
estruturar e organizar a rede de urgência e emergência no país. O 
primeiro SAMU implantado no Brasil foi na cidade de Campinas, e, 
já em 2005, atendeu um total de 64.131 ocorrências (BRASIL, 2016).  

Para se ter uma ideia da relevância deste programa, à época 
da realização do relatório da CGU, em agosto de 2016, o SAMU 192 
estava presente em cerca de 2.944 municípios brasileiros. Dessa 
forma, o serviço é disponibilizado para cerca de 150 milhões de 
habitantes, segundo dados do Ministério da Saúde, o que corres-
ponde a 74,59% da população brasileira (BRASIL, 2016).

A atuação da CGU na avaliação do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência ocorreu em dois níveis: o nível federal, composto 
por Unidades do Ministério da Saúde; e o nível local, composto pelas 
Secretarias Municipais/Estaduais de Saúde, Centrais de Regulação 
Médica das Urgências, Bases Descentralizadas e Unidades Móveis 
de Saúde. No planejamento da avaliação do SAMU 192, realizada 
pela CGU, foram elaboradas questões estratégicas para o acom-
panhamento do programa, no total de seis (BRASIL, 2015a). O 
Relatório publicado pela CGU traz diversos elementos, e, de uma 
forma geral, está organizado com base nos resultados obtidos em 
cada questão estratégica (BRASIL, 2016). 

O relatório meta-avaliado

O Relatório da Avaliação da Execução de Programa de Governo 
Nº 61 -  Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, 
elaborado pela CGU, foi publicado no mês de agosto do ano de 2016 
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(BRASIL, 2016). O trabalho realizado pela CGU teve como base as 
ações de controle executadas nos estados e municípios pelos servi-
dores lotados nas Controladorias-Regionais da União nos Estados.

A CGU é o órgão de controle interno do Governo Federal 
responsável por realizar atividades relacionadas à defesa do patri-
mônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio 
de ações de auditoria pública, correição, prevenção e combate à 
corrupção e ouvidoria.

De acordo com a CGU, o Relatório ora meta-avaliado é 
composto por quatro partes (BRASIL, 2016), de acordo com o 
modelo definido no Manual da Metodologia para Avaliação da 
Execução de Programas de Governo (BRASIL, 2015b).

A primeira parte trata da apresentação geral, em que constam 
informações resumidas que respondem a questões como: “a) Qual 
foi o trabalho realizado?”; “b) Por que o trabalho foi realizado?”; “c) 
Quais os principais resultados do trabalho?”, entre outras questões. 
Além disso, constam os nomes das pessoas que compuseram a 
equipe responsável pela execução da avaliação. 

Na segunda parte são esclarecidas as competências da 
CGU, o processo geral da avaliação de execução de Programas 
de Governo e os critérios estabelecidos para escolha de programas 
pela CGU. Nesse ponto, a CGU se ampara em três critérios: a mate-
rialidade, a relevância e a criticidade. No Programa SAMU 192 é 
possível identificar a existência de fatores que justificam a escolha 
pela referida instituição. 

Quanto à materialidade, é possível destacar que, de 
2013 a 2015, o montante de recursos empenhados foi de R$ 
2.782.499.845,02, ou seja, ao Programa é destinado um volume 
elevado de recursos financeiros para a sua execução. Na questão 
da relevância, é importante salientar que o Programa SAMU 192 
tem abrangência nacional, tem interligação com o SUS e com a 
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Política Nacional de Atenção às Urgências. Por fim, quanto à criti-
cidade, pode-se ressaltar a execução descentralizada da Ação de 
Governo, o que gera dificuldade em relação à avaliação da regu-
laridade da aplicação dos recursos transferidos fundo a fundo a 
estados e municípios.

Na terceira parte do Relatório é apresentado um sumário-exe-
cutivo, em que constam informações resumidas sobre o objetivo do 
Programa, a finalidade da ação a qual o programa está vinculado, 
explicação de como acontece o programa, o volume de recursos 
envolvidos, as questões estratégicas, as conclusões e recomenda-
ções e, por fim, os benefícios obtidos.

As questões estratégicas estabelecidas pela CGU na 
avaliação do Programa SAMU 192 foram as seguintes:

1) O processo de planejamento e implementação do SAMU 
é conduzido de forma a viabilizar a adequada alocação dos 
recursos disponíveis?

2) Os controles internos administrativos do gestor federal são 
suficientes para garantir que os critérios de concessão dos incen-
tivos financeiros para implantação, habilitação e qualificação de 
unidades do SAMU sejam atendidos? 

3) Os atos relativos às aquisições de equipamentos e veículos 
da frota do SAMU são executados em conformidade com os dispo-
sitivos legais e estão alinhados aos objetivos do programa?

4) As Centrais de Regulação do SAMU e Unidades Móveis 
de Saúde custeadas com recursos federais estão em efetivo 
funcionamento?

5) Estados e municípios aplicam adequadamente os recursos 
destinados à implantação e ao custeio do SAMU?
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6) Os mecanismos utilizados pelo Ministério da Saúde para 
monitorar o funcionamento do SAMU possibilitam a identificação 
e correção tempestiva de falhas na execução do programa? 
(BRASIL, 2016).

Finalizando o Relatório, podendo-se considerar a sua quarta 
parte, é realizado um detalhamento de todo o processo decorrido 
na avaliação, voltando a abordar, mas de forma mais aprofundada, 
todos os itens da introdução, os objetivos, as abordagens, o escopo 
da avaliação, e, ao final, os resultados obtidos e conclusões.

Dos resultados obtidos no Relatório da CGU sobre a 
avaliação do Programa SAMU 192, pôde-se concluir que há grande 
ocorrência de falhas, e poucos avanços no Programa. Quanto às 
falhas, pode-se destacar que: 151 (18,73%) das 806 Unidades 
Móveis de Saúde terrestres habilitadas e custeadas pelo Ministério 
da Saúde estavam fora de funcionamento; que a estrutura das 
Bases Descentralizadas estava inadequada em 21 dos 27 muni-
cípios fiscalizados, acarretando danos ao Erário no montante de 
R$ 2.390.037,50; e que, sobre os recursos federais destinados ao 
custeio do SAMU, foi possível demonstrar sua adequada aplicação 
em somente 13 dos 27 serviços avaliados.

Em relação aos avanços constatados no SAMU 192 
é possível mencionar a melhoria na gestão documental e na 
instrução processual relativa ao SAMU, especialmente em função 
da utilização do Sistema de Apoio à Implementação de Políticas 
em Saúde, e que o programa, apesar dos erros encontrados, 
obteve êxito em expandir o acesso da população ao atendimento 
pré-hospitalar móvel de urgência.
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Metodologia do estudo meta-avaliativo

Para orientar metodologicamente este estudo, recorreu-se à 
lista-chave de verificação de avaliação (Key Evaluation Checklist – 
KEC) de Scriven (2015). O autor que define meta-avaliação, de forma 
literal, como a avaliação de uma avaliação, acrescenta que em uma 
avaliação se deve considerar não somente seu mérito e valor, mas, 
também, sua importância. Ao se avaliar uma avaliação, minimiza-se 
seus vieses, acurando sua qualidade. Para isso, o meta-avaliador 
deve determinar os critérios a serem seguidos, considerando o rela-
tório final de uma avaliação (SCRIVEN, 1991).

A Lista Chave de Verificação da Avaliação é composta 
de quatro partes ou categorias (Preliminares, Fundamentos, 
Subavaliações e Conclusões), que se subdividem em 18 pontos de 
verificação, conforme apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 – Componentes da Lista Chave de Verificação da Avaliação de Scriven

Categoria Pontos de Verificação

Preliminares Sumário Executivo, Prefácio, Metodologia

Fundamentos
Antecedentes e Contextos, Descrição e definições, Consumidores, 

Recursos, Valores

Subavaliações Processo, Resultados, Custos, Comparações, Exportabilidade

Conclusões
Síntese, Recomendações e Explanações, Responsabilidade e 

Justificativa, Relatório e Apoio, Meta-Avaliação

Fonte: Os autores (2019).

Essa lista de verificação é uma ferramenta valiosa para 
avaliadores profissionais, que tem aplicabilidade na avaliação dos 
serviços prestados pelos programas, sejam públicos ou privados. 
Além disso, a Lista Chave de Verificação de Avaliação é bem deta-
lhada e uma das mais antigas, mais recentemente e frequentemente 



274

META AVALIAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO

S U M Á R I O

revisada, e talvez a lista mais adaptável aos diferentes campos da 
avaliação de programas (SCRIVEN, 2015).

Neste estudo, cada um dos 18 pontos de verificação recebeu 
um julgamento de A a E, conforme os parâmetros propostos por 
Davidson (2005, p. 217):

A - atinge todos os aspectos principais deste ponto e os expressa 
de forma clara e concisa; B - atinge a maioria dos aspectos relativos 
a este ponto, mas não cobre um ou dois deles; ou trata dos ingre-
dientes principais, mas não é 100% claro; C - Trata do ponto, mas 
perde alguns aspectos cruciais, ou perde vários aspectos impor-
tantes, ou é um tanto desorganizado ou pouco claro; D - tem um ou 
dois elementos que parecem tratar implicitamente do ponto, mas o 
tratamento é deficiente; e E - Perde o ponto totalmente.

Para cada ponto de verificação, foi fornecida uma breve 
explicação sobre sua avaliação, e, quando aplicável, foram 
transcritas evidências do Relatório meta-avaliado que corro-
boram o julgamento. 

Resultados da meta-avaliação 

Na meta-avaliação busca-se julgar o valor, que se refere, de 
uma forma geral, ao atendimento das necessidades das partes 
interessadas no programa e o mérito, relativo ao atendimento a 
critérios e padrões instrumentais. Nesse sentido, nessa parte 
do estudo serão explorados, de forma detalhada, os resultados 
apurados na meta-avaliação ora realizada, com o propósito de se 
aprofundar os ensinamentos obtidos, assim como compreender 
os argumentos utilizados para os julgamentos em cada ponto de 
verificação da lista.
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Preliminares

O primeiro componente da Lista de Verificação de Scriven 
(2015) é subdividido em três pontos de verificação: Sumário 
Executivo, Prefácio e Metodologia.

No ponto de verificação Sumário Executivo espera-se que 
o relatório traga uma visão geral do trabalho realizado, com um 
resumo dos resultados. É necessário fazer algumas reflexões sobre 
o assunto desde o início e, de certa forma, se comunicar com o 
cliente (SCRIVEN, 2015). Nesta parte, o julgamento foi A, pois 
o Relatório trouxe de forma bem completa as informações sobre 
os objetivos, as finalidades, a forma como ocorre o processo de 
avaliação da CGU e um resumo dos resultados, possibilitando uma 
noção geral do que seria apresentado. A seguir, um trecho do item 
Sumário Executivo do Relatório, em que é descrita uma das etapas 
do processo avaliativo:

Na etapa seguinte, foi avaliada a regularidade das transferências 
realizadas pelo Ministério da Saúde a título de incentivo de custeio 
do SAMU 192, no que diz respeito ao cálculo das parcelas de 
recursos federais transferidos aos serviços já habilitados. Por fim, 
foi avaliado o processo relativo à distribuição das ambulâncias do 
SAMU 192 a estados e municípios. (BRASIL, 2016, p. 9).

O ponto de verificação Prefácio tem o intuito de trazer os 
esclarecimentos sobre o cliente, sobre as formas de divulgação 
do relatório e definir quem são os interessados na avaliação 
(SCRIVEN, 2015). O julgamento foi A, pois as informações cons-
tantes nessa parte do Relatório foram suficientes para caracterizar 
cada um dos itens previstos.

Sobre o ponto de verificação Metodologia, almeja-se que seja 
apresentado um plano que estabeleça os aspectos da avaliação 
que tem que ser investigados e os procedimentos investigativos 



276

META AVALIAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO

S U M Á R I O

que devem ser implementados para cada aspecto definido no 
plano (SCRIVEN, 2015). Em relação à Metodologia, o julgamento 
foi A pois foi destinado um capítulo específico sobre essa questão 
no Relatório, Escopo da Avaliação, com explicações claras sobre as 
etapas da avaliação e a origem dos dados colhidos.

Fundamentos

O segundo componente da Lista de Verificação de Scriven 
(2015) tem como finalidade fornecer uma visão geral sobre o 
contexto e a natureza do programa. Este item é dividido em cinco 
pontos de verificação: Antecedentes e Contexto, Descrições e 
Definições, Consumidores, Recursos, Valores.

Os Antecedentes e Contexto dizem respeito às configurações 
históricas, recentes, simultâneas e projetadas para o programa, 
com o nível de detalhes necessários para entender como elas 
mudaram ao longo do tempo (SCRIVEN, 2015). O julgamento para 
este quesito foi D pois não há dados significativos sobre a origem 
e as aspirações do programa, de forma que, ao ler o Relatório, não 
é possível ter uma visão completa da evolução do programa SAMU 
192 ao longo do tempo. Somente há algumas indicações norma-
tivas, mas que não é o suficiente para atender ao previsto nesta 
parte da lista de verificação.

As Descrições e Definições referem-se à definição de 
todos os atores que compõem o programa, não necessariamente 
aqueles que estão inseridos diretamente, mas também todos que 
estão presentes no entorno do programa, que fazem parte do 
contexto geral (SCRIVEN, 2015). Neste caso, o julgamento foi A, 
pois todos os detalhes dos elementos componentes do programa 
SAMU 192 foram satisfatoriamente descritos. Assim, foi possível 
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estabelecer uma imagem bem definida sobre a abrangência e a 
complexidade do programa. Para exemplificar, segue o recorte 
abaixo, constante do Relatório:

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas 
Centrais de Regulação Médica representam o componente pré-hos-
pitalar móvel da Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de 
Saúde, cuja finalidade é articular e integrar todos os equipamentos 
de saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e 
integral aos usuários em situação de urgência e emergência nos 
serviços de saúde, de forma ágil e oportuna. (BRASIL, 2016, p. 5).

O ponto de verificação Consumidores é relativo aos 
impactos do programa, aos usuários e serviços, e aos benefí-
cios provenientes indiretamente (SCRIVEN, 2015). Nesse ponto, 
o julgamento foi A, pois há informações precisas em relação aos 
beneficiários do programa, sejam eles dos usuários que efetiva-
mente fazem uso dos serviços prestados pelo SAMU 192 ou aos 
elementos que são impactados indiretamente. Em determinado 
trecho do Relatório afirma-se que:

Atualmente, o SAMU possui 185 Centrais de Regulação das 
Urgências, que atendem aproximadamente 2.944 municípios. Dessa 
forma, o serviço é disponibilizado para cerca de 150 milhões de 
habitantes, segundo dados do Ministério da Saúde, o que corres-
ponde a 74,59% da população brasileira. (BRASIL, 2016, p. 5).

Quanto aos Recursos, este destina-se a investigar se o 
programa fez o melhor uso dos recursos disponíveis e o que pode 
ser feito, de forma realista, para melhorar (SCRIVEN, 2015). O 
ponto de verificação recebeu julgamento A, tendo em vista que 
o foco da avaliação da CGU foi o de, justamente, julgar o uso do 
dinheiro público no Programa SAMU 192. Desta forma, é possível 
identificar diversas informações que mostram, em detalhes, o 
emprego dos recursos públicos nas inúmeras ações de execução 
inerentes ao programa. Como exemplo, foi apurado no Relatório 
de avaliação que:
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Foi possível demonstrar a adequada aplicação dos recursos fede-
rais destinados ao SAMU em 13 dos 27 serviços avaliados (48%). 
Em 5 localidades foram identificadas ocorrências de desvio de 
finalidade ou de objeto e em 2 municípios os gestores deixaram de 
comprovar parcialmente a aplicação dos recursos destinados ao 
SAMU. (BRASIL, 2016, p. 13).

O último item do componente Fundamentos refere-se aos 
Valores. Neste ponto, espera-se que a avaliação tenha como meta 
julgar aspectos relativos às necessidades humanas e aos direitos e 
deveres dos cidadãos (SCRIVEN, 2015). Foi emitido o julgamento D, 
pois em nenhuma parte do Relatório há menção a questões sobre 
valores, nem sequer há indicações de que tais questões faziam 
parte do escopo da avaliação, deixando a entender que não devem 
fazer parte da metodologia aplicada pela CGU.

Subavaliações

Essa dimensão aborda o que Scriven (2015) considera que 
sejam os principais aspectos de uma avaliação, na forma de cinco 
pontos de verificação: Processo, Resultados, Custos, Comparações 
e Exportabilidade.

Ao ponto de verificação Processo foi atribuído o julgamento 
A, uma vez que o processo utilizado na avaliação é detalhadamente 
apresentado no Relatório ao longo dos capítulos 2 e 3, que tratam 
dos objetivos, abordagem e escopo da avaliação. Como evidência 
desta categoria, podem-se citar as seguintes passagens, transcrita 
do Relatório meta-avaliado:

A execução descentralizada da Ação de Governo 8761 e as dificul-
dades relacionadas à avaliação da regularidade da aplicação dos 
recursos transferidos fundo a fundo a estados e municípios justi-
ficam o estabelecimento de mecanismos de controle mais efetivos 
a fim de monitorar o alcance dos objetivos da política de saúde. 
(BRASIL, 2016, p. 22).



279

META AVALIAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO

S U M Á R I O

As Ações de Controle com vistas a avaliar a execução da Ação de 
Governo 8761 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 
192) foram desenvolvidas, em âmbito federal, na Secretaria de 
Atenção à Saúde (SAS/MS) e no Departamento de Logística em 
Saúde – DLOG/SE/MS. Em âmbito regional, os trabalhos foram reali-
zados nas Secretarias de Saúde responsáveis pela gestão do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência nas capitais dos 26 estados da 
federação e no Distrito Federal. (BRASIL, 2016, p. 25).

Na SAS/MS, os trabalhos de fiscalização foram desenvolvidos 
em três etapas, no decorrer dos exercícios de 2013 a 2015. Na 
primeira, realizada no exercício de 2013, os exames foram re ali-
zados por amostragem sobre os processos de implantação e de 
habilitação das Centrais de Regulação das Urgências (CRU) e 
respectivas Unidades Móveis de Saúde (UMS) do SAMU con du-
zidos no período de janeiro de 2011 a abril de 2013, bem como 
sobre os processos de quali ficação concluídos pela SAS/MS até o 
início dos trabalhos de campo. Foram ainda avaliados, no contexto 
da Auditoria Anual de Contas da Secretaria de Atenção à Saúde, 
os mecanismos de monitoramento das informações de produção 
ambulatorial inseridas pelas Centrais de Regula ção das Urgências 
e Unidades Móveis do SAMU 192 no Sistema de Informações 
Ambulatoriais. (BRASIL, 2016, p. 25).

O ponto de verificação Resultados também foi avaliado com 
A, vez que os resultados do Relatório são apresentados de forma 
clara e organizada, subdivididos por seis questões e suas subques-
tões estratégicas, e possuem grande relevância para o programa 
avaliado, sendo descritos, inclusive, seus efeitos sobre o programa. 
Um exemplo de tal relevância pode ser verificado nos seguintes 
trechos do Relatório:

Verificou-se também que apenas 792 das 2.084 Unidades Móveis 
forneceram dados de produ ção ambulatorial no primeiro semestre 
de 2012, o que resultou em 1.292 Unidades Móveis que não infor-
maram os procedimentos executados nesse período (62%). [...]

Não obstante o fato de não informar a realização de procedi-
mentos no SIA/SUS, as referi das Centrais de Regulação e Unidades 
Móveis continuaram recebendo os recursos de custeio durante o 
período analisado, o que contraria o disposto na Portaria GM/MS nº 
1010/2012, que determina a suspensão dos repasses em caso de 
ausência de alimentação do banco de dados por três competências 
consecutivas. (BRASIL, 2016, p. 52).
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Desse modo foi evidenciada a ausência de rotinas de monitora-
mento, por parte do Ministério da Saúde, da produção das Unidades 
do SAMU 192, bem como a ausência de providências relaciona das 
ao descumprimento, por parte dos gestores locais, da obrigatorie-
dade de alimentar os sistemas informatizados do MS com os dados 
de produção das Unidades do SAMU sob sua responsabilidade. 
(BRASIL, 2016, p. 52). 

Em atendimento às recomendações consignadas no Relatório de 
Auditoria nº 201305858, a Se cretaria de Atenção à Saúde imple-
mentou rotinas de monitoramento das informações inseridas pelas 
unidades do SAMU no SIA/SUS e de notificação dos gestores locais 
em caso de ausência de informações no referido sistema. (BRASIL, 
2016, p. 52).

O ponto de verificação Custos recebeu a avaliação E. Não 
foram encontradas informações no Relatório sobre os custos da 
avaliação, embora a mesma tenha sido elaborada com a partici-
pação de equipes de 26 capitais estaduais e do Distrito Federal, e 
um dos focos principais do Relatório avaliado, em relação ao objeto, 
ser justamente este.

O ponto de verificação Comparações também recebeu a 
avaliação E, uma vez que o Relatório não cita outros programas 
similares ao SAMU, quer seja como alternativa ou como parâmetro 
de comparação dos resultados encontrados.

Por Exportabilidade, Scriven (2015) busca avaliar se o 
objeto é generalizável, ou seja, aplicável a outros contextos. Este 
ponto de verificação foi avaliado como C, porque a avaliação foi 
estruturada com elementos específicos do programa, pouco apli-
cáveis a programas em outros contextos. Como evidência deste 
aspecto, apresenta-se:

Desse modo, estão consignados neste Relatório os resultados 
decorrentes da avaliação das questões estratégicas relativas, 
respectivamente, ao processo de planejamento e definição de 
diretrizes do SAMU 192; ao processo de concessão dos incentivos 
financeiros para implanta ção, habilitação e qualificação de unidades 
do SAMU; à aquisição e distribuição dos veículos da frota do SAMU; 
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ao funcionamento das Centrais de Regulação do SAMU e Unidades 
Móveis de Saúde custeadas com recursos federais; à aplicação dos 
recursos federais transferidos a estados e municípios; e aos meca-
nismos utilizados pelo Ministério da Saúde para monitoramento do 
funcionamento do SAMU 192. (BRASIL, 2016, p. 26).

Conclusão 

O quarto e último componente da Lista de Verificação de 
Scriven (2015) se divide em cinco pontos de verificação: Síntese, 
Recomendações e Explanações, Responsabilidade e Justificativa, 
Relatórios e Apoio, Meta-avaliação. 

O ponto de verificação Síntese foi avaliado com B, dado que 
o Relatório apresenta um Sumário Executivo que reúne as principais 
informações sobre o objeto, a metodologia, critérios e resultados, 
porém não emite um julgamento geral do objeto avaliado.

O ponto de verificação Recomendações e Explanações 
foi avaliado com A, pois o Relatório apresenta recomendações 
detalhadas aos executores do programa avaliado e informa 
medidas adotadas:

Por fim, com vistas a mitigar as falhas apontadas neste Relatório, 
recomenda-se à Secretaria de Atenção à Saúde: [...] 4. Estabelecer 
mecanismos de monitoramento suficientes para demonstrar a 
adequação do funcionamento das centrais de regulação e unidades 
móveis do SAMU. (BRASIL, 2016, p. 15).

O ponto de verificação Responsabilidade e Justificativa 
recebeu a avaliação A, pois estes dois aspectos foram claramente 
estabelecidos no Relatório meta-avaliado, o que pode ser obser-
vado nos seguintes trechos do documento:
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Em atendimento ao disposto no art. 74 da Constituição Federal de 
1988, o MTFC re aliza ações de controle com o objetivo de avaliar o 
cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução 
dos programas de governo e dos orçamentos da União. (BRASIL, 
2016, p. 4).

A escolha do programa de governo para avaliação de sua execução 
se dá por um processo de hierarquização de todos os programas 
constantes da Lei Orçamentária Anual, utilizando-se para esse fim 
critérios de relevância, materialidade e criticidade. [...] A partir de 
então, são geradas ações de controle com o fito de avaliar a efetiva 
aplicação dos recursos destinados ao cumprimento da finalidade 
constante da ação governamental. (BRASIL, 2016, p. 4).

O ponto de verificação Relatórios e Apoio também foi 
avaliado com A, tendo em vista que o Relatório foi disponibilizado 
via Internet e seus resultados divulgados aos clientes, inclusive ao 
longo do processo avaliativo, conforme o próprio Relatório descreve 
em diversos pontos similares ao transcrito:

Assim, diante das falhas apontadas, foi recomendado à Secretaria 
de Atenção à Saúde, por meio do Relatório de Auditoria nº 
201410840, a revisão dos montantes repassados a título de incen-
tivo de custeio do SAMU 192 a todos os entes e a adequação dos 
valores a serem transferidos quando necessário. Em atendimento, 
a SAS/MS promoveu revisão dos valores repassados a 1.502 
municípios, envolvendo todas as 3.201 Unidades Móveis e 185 
Centrais de Regulação do SAMU 192 no País e providenciou as 
adequações dos valores dos incentivos pagos a partir da compe-
tência maio/2015, conforme valores estipulados pela Portaria nº 
1473/2013. (BRASIL, 2016, p. 29).

O ponto de verificação Meta-avaliação foi avaliado com E, 
pois não foram encontradas evidências de que o Relatório tenha 
sido meta-avaliado, e tampouco que tenha sido planejado pela 
avaliação a realização futura de um processo meta-avaliativo, no 
sentido de se aferir a qualidade do trabalho realizado pelos avalia-
dores e transcrito no Relatório.

Os itens da Lista Chave de Verificação da Avaliação 
(SCRIVEN, 2015) e os resultados obtidos na meta-avaliação 
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do Relatório de Avaliação do Programa de Governo Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, estão sintetizados 
no Quadro 1.

Quadro 1 – Meta-avaliação do relatório de avaliação do Programa SAMU 192

Pontos de Verificação
Julga-
mento

Justificativa do Julgamento

P
re

lim
in

ar
es

I. Sumário Executivo A
O resumo dos resultados atendeu 
todos os aspectos necessários.

II. Prefácio A
Explicou bem o conteúdo do Relatório, 

definindo, entre outros, o cliente, os 
usuários e objetivos.

III. Metodologia A
A Seção 3, Escopo da Avaliação 

explicou, objetivamente, como foram 
obtidas as informações.

Fu
n

d
am

en
to

s

1. Antecedentes e 
Contexto

D

Não apresenta as informações 
cruciais, somente alguns detalhes 
quanto à legislação de criação do 

programa.

2. Descrição e 
definições

A
Explica, detalhadamente, do que trata 

o programa, no contexto atual.

3. Consumidores A

Caracteriza bem o impacto e a 
amplitude do programa, definindo os 

usuários e demais elementos atingidos 
direta e indiretamente.

4. Recursos A
É o objetivo central da avaliação, as 

informações são detalhadas de forma 
sofisticada.

5. Valores D
Não se atém a valores, somente define 

a atribuição da MTFC (CGU).
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S
u

b
av

al
ia

çõ
es

6. Processo A

 O processo é detalhadamente 
explicitado nos capítulos 2 (Objetivos 

e abordagem) e 3 (Escopo da 
avaliação).

7. Resultados A

Os resultados são apresentados de 
forma clara e organizada, subdivididos 
por seis questões e suas subquestões 

estratégicas.

8. Custos E
Não há informações sobre os custos 

da avaliação no relatório.

9. Comparações E
Não foram evidenciadas comparações 

com outros programas ou relatórios 
avaliativos.

10. Exportabilidade C
Aplica somente a outros relatórios das 

mesmas divisões avaliadas para o 
Programa.

C
o

n
cl

u
sõ

es

11. Síntese B

Apresenta um Sumário Executivo 
que reúne os principais dados sobre 

o objeto, a metodologia, critérios 
e resultados, porém não emite um 

julgamento geral do objeto avaliado.

12. Recomendações e 
Explanações

A
Apresenta claramente as 

recomendações e explanações sobre 
as mesmas.

13. Responsabilidade 
e Justificativa

A

Apresenta de forma clara a 
responsabilidade e a justificativa para 

o estudo que resultou no Relatório 
meta-avaliado.

14. Relatório e Apoio A

O Relatório foi disponibilizado via 
Internet e seus resultados divulgados 

aos clientes, inclusive ao longo do 
processo avaliativo.

15. Meta-Avaliação E
Não foram encontradas evidências de 
que o Relatório, em todo ou em parte, 

tenha sido meta-avaliado.

Fonte: Os autores (adaptado de SCRIVEN, 2015).
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Conclusões e recomendações

Este estudo meta-avaliou o Relatório de Avaliação da 
Execução de Programa de Governo Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência - SAMU 192, elaborado pela CGU, utilizando como 
ferramenta a Lista Chave de Verificação da Avaliação, conforme 
proposta por Scriven (2015), como parâmetro procedimental e 
teórico para conduzir este estudo. Além disso, teve por finalidades 
permitir um julgamento da qualidade do referido Relatório, propiciar 
a melhoria do processo de avaliação da CGU e possibilitar o apri-
moramento de avaliações e avaliadores profissionais.

Considerando o pensamento formulado por Davok (2006) de 
que a avaliação deve ser compreendida como um processo que, 
planejadamente, coleta dados sobre um objeto e, em função da 
metodologia utilizada, avalia as informações obtidas para identificar 
o valor e o mérito desse objeto, da análise dos resultados obtidos 
chegou-se à constatação de que 11, dos 18 pontos de verificação 
propostos por Scriven foram integralmente atingidos, o que repre-
senta 0,61 do total. Este índice se refere os itens considerados satis-
fatórios, que receberam julgamento A.

Por outro lado, 0,39 dos itens do Relatório deixaram de 
atender de forma satisfatória o que recomendam os pontos de 
verificação, sendo que quatro itens (0,22) atenderam as recomen-
dações de forma parcial, incompleta ou deficiente pois ganharam 
julgamento B, C ou D; e três itens (0,17) não atenderam ao reco-
mendando e lhes foi atribuído julgamento E.

Apesar de existirem itens que receberam julgamentos insatis-
fatórios, o Relatório apresenta um bom padrão de qualidade, eviden-
ciando que a metodologia utilizada pelo CGU produziu avaliações 
com bons níveis de utilidade e precisão, atendendo a maior parte 
dos pontos da lista de verificação utilizada.
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Em face dos resultados obtidos e das respectivas análises 
realizadas, recomenda-se que o órgão avaliador aperfeiçoe a meto-
dologia empregada, no sentido de alcançar a totalidade do atendi-
mento dos pontos de verificação da Lista Chave de Verificação de 
Scriven, caso a inclua como procedimento avaliativo. Em particular, 
recomenda-se incluir também, na metodologia, a apresentação dos 
custos do processo avaliativo, em nome da transparência e alinha-
mento com a missão do órgão avaliador.

E, dada a dimensão, alcance e importância dos programas 
avaliados, que se incluam nos relatórios evidências de que os 
mesmos foram meta-avaliados formativamente, durante a reali-
zação da avaliação, ou se sugira que o processo seja meta-avaliado 
em uma meta-avaliação somativa, por meio da leitura crítica de sua 
documentação, após a avaliação ter sido concluída.
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