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Introdução:

• Questão:
• Qual o efeito da implementação na avaliação das poĺıticas públicas?
• Qual a relevância dos objetivos formais na avaliação de uma poĺıtica

pública?

• Observações
“considerar os objetivos
como parâmetros,
inevitavelmente, geraria
avaliações negativas.”

“ É praticamente imposśıvel que um
programa público possa ser

implementado inteiramente de acordo
com o desenho e os meios previstos por

seus formuladores.”

Avaliações:
• Processo:
• Resultado:
• Impacto:

Definições:
• Indentifica obstáculos e facilitadores;
• Verifica a concretização dos objetivos;
• Identifica nexo causal entre resultados e

alterações;
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Seção 02
Administração Geral



Função dos Objetivos:

Coordenação:
• Filtrar interesses;
• Evitar captura;
• Orientar procedimentos;

Os objetivos traduzem a intenção de
transformar os status quo sem ignorar

as condições existentes.

“A racionalidade reside em conectar o
que se quer com o que se pode fazer”

(WILDAVSKY, 2007).

Ambiguidade:
“Nos serviços públicos, os

objetivos são amb́ıguos.”(LIMA
E D’ASCENZI, 2019: 131)

Quanto os objetivos são
nebulosos, alguns elementos se

tornam importantes.

Tarefas (?)
• Imperativos Situacionais;
• Expectativas dos pares;
• Experiência Org.;
• Inércia burocrática;
• Normas profissionais;
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“Nos serviços públicos, os

objetivos são amb́ıguos.”(LIMA
E D’ASCENZI, 2019: 131)

Quanto os objetivos são
nebulosos, alguns elementos se

tornam importantes.

Tarefas (?)
• Imperativos Situacionais;
• Expectativas dos pares;
• Experiência Org.;
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Seção 03
Na Impementação



Função dos Objetivos:

Modelos Top Down:
• Orientar processos;
• Parametrizar avaliação;
• Coordenar;

Controle:
• Police-patrol oversight;
• fire-alarm oversight;
• Agency discretion;
• Administrative Procedure;

Modelos Bottom UP:
Os objetivos de poĺıticas públicas tendem a ser múltiplos, vagos e

conflitantes. (...) Nessa situação, a adaptação do plano ao contexto
assume papel relevante. (WILDAVSKY, 2007).

Outros sentidos:
• Objetivos flex́ıveis;
• Adaptáveis;

• Mutações efetivas;
• Legitimidade efetiva;
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Seção 03
Dilema da Avaliação



Avaliações Ingênuas:

“Na gestão de programas públicos, é grande a distãncia entre os
objetivos e o desenho de programas”.

Para não concluir sempre pelo fracasso da poĺıtica “é prudente, sábio e
necessário, então, admitir que a implementação modifica as poĺıticas

públicas. (ARRETECHE, 2001: 45).

Dilema:
• Foco nos objetivos prescitos;
• Ênfase em adaptações;

Partes Constitutiva:
1. Objetivos;
2. Estratégia;

Estratégia:
Uma das alternativas posśıveis

para alcançar os objetivos.
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• Ênfase em adaptações;

Partes Constitutiva:
1. Objetivos;
2. Estratégia;

Estratégia:
Uma das alternativas posśıveis
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Implicações:

1. Quem decide objetivo e
estratégia ?

2. Maior cadeia decisória
maior separação;

3. A estratégia oficial impõe
algumas restrições;

Cooperação:
• Confluência de ideias;
• Choque de interesses;
• Incentivos Seletivos;

“Qualquer modelo adequado de implementação deve ter relações de in-
centivo, impĺıcitas ou expĺıcitas, como um componente-chave (MITNICK

E BACKOFF, 1984: 68)
————————————————————

Consequências:
• Eficiência e Efetividade vs. Aceitação;
• Cooperações parciais;
• Resultados divergentes;
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Seção 05
Incorporação



Mutação da Implementação:

Modificações:
• Contigenciamento de

recursos;
• Mudanças nas Agências

implementadoras;

• Mudanças nos Stakeholders
(Interesses e Influências);

• Avaliação de anteriores;

Importante:

Distância entre formulação e implementação “é uma contingência da
ação pública”.

Não é uma questão de falta de ética, de vontade poĺıtica ou de interesse
de formuladores e implementadores.



Mutação da Implementação:

Questões Importantes:

1. Os implementadores conhecem o programa?
2. Caso não, eles tendem a eleger outras referências?
3. Os implementadores concordam com os objetivos e as regras

estabelecidas?
4. Caso não, tenderam a colocar suas próprias prioridades;
5. Há condições institucionais para implementação do

programa?
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de Poĺıticas Públicas 5
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