
Observatório de 

Gestão e Políticas 

Públicas

Marcos Rolim
Vice-diretor da ESGC



















“Um observatório de políticas públicas é um sistema de informações 

que produz, sistematiza, e fornece conhecimento acerca de uma 

temática específica ou mais temáticas que sejam de interesse e 

utilidade para o poder público.” 

Organização dos Estados Americanos – OEA 

Políticas públicas: Processos racionais definidos pelo

Estado para intervenção na realidade, com o objetivo de

resolver problema relevante ou reduzir sua dimensão, em

defesa do interesse público.



Políticas Públicas Baseadas em Evidências 

(PPBE)

Processos racionais definidos pelo Estado para

intervenção na realidade, com o objetivo de

resolver problema relevante ou reduzir sua

dimensão, com fundamento em descobertas

científicas que permitam selecionar alternativas

com mais chances de acerto, em defesa do

interesse público.





Médico húngaro

Ignaz Semmelweis

Em 1846, Semmelweis comparou as taxas de mortalidade

de mulheres pós-parto em um hospital de Viena e em uma

maternidade onde os partos eram feitos por freiras. A taxa

de mortalidade no hospital era três vezes maior.

Ele descobriu que os médicos contaminavam as mulheres,

porque faziam autópsias em cadáveres e, depois, faziam os

partos sem higienizar as mãos.

Semmelweis foi duramente criticado pelos médicos de seu

tempo, foi demitido do hospital, teve sua licença médica

cancelada e morreu em um hospício aos 47 anos.

Medicina Baseada em Evidências (MBE) 



Anualmente, um milhão de pessoas são

picadas por cobras na Índia e 50 mil morrem. O

problema apavorava os britânicos já nos

tempos da colonização (1858-1947).

Em Delhi, os colonizadores passaram a

oferecer uma pequena quantia em dinheiro por

cobra morta. No começo, funcionou. Até que

surgiram os “criadores de cobras”....

Na área da Saúde, o fenômeno costuma ser

descrito como iatrogenia.

O efeito cobra – por que avaliar resultados?



Há alguns anos, ainda quando os “orelhões” eram

muito utilizados, a PM de São Paulo constatou que

cerca de 30% das ligações pelo 190 eram trotes. As

chamadas eram feitas nas proximidades de escolas.

Intervenção: palestras em escolas para a prevenção

do trote.

Método: iniciativa implantada em uma região, em

dezenas de escolas, com definição de grupo de

controle.

Resultado: um mês após as palestras, o percentual

de trotes seguiu o mesmo no grupo de controle, mas

dobrou na região onde foram feitas as palestras.

O caso dos trotes à PM em São Paulo



Exemplo: avaliando a aquisição de livros didáticos

Auditoria do TCE-RS realizada em Município que investiu, em

2019, R$ 200 milhões em Educação. Desde 2014, o gestor

comprava na rede privada livros para o Ensino Fundamental, com

custo de R$ 25 milhões em seis anos.

Essa política funciona?

O auditor Luiz Gilberto Monclaro Mury demonstrou que não.

Na cidade, algumas escolas municipais e estaduais continuaram

recebendo apenas os livros didáticos gratuitos , o que permitiu a

avaliação com a comparação dos dois grupos (30 escolas com

o livro comprado e 20 escolas com o livro gratuito).

O desempenho dos alunos era exatamente o mesmo. O Município

poderia ter utilizado aquele recurso em outras demandas.



Políticas públicas devem ser acompanhadas pela

sociedade civil e pela população.

Accountability - Os gestores públicos devem prestar

contas em público a respeito dos seus atos e permitir

que os concernidos por suas políticas se manifestem

e os questionem.

Transparência - Para que a população seja

protagonista, é preciso que tenha informação

qualificada. Importância, neste particular, da Lei de

Acesso à Informação (Lei 12.527 de 18/11/2011)

.

Controle Social



Centro de Governança e Políticas Públicas

Uma das prioridades da atual gestão do TCE-

RS

1. Contribuir com a criação de uma cultura de

avaliação dos resultados;

2. Auxiliar os gestores públicos no processo de

definição das políticas públicas com base em

evidências;

3. Recomendar mudanças que melhorem a qualidade

do gasto público.


