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Desafios das Políticas Públicas (em 
momentos de crise ?) e o Papel do 

Controle



Novo regime Novo regime Novo regime Novo regime 
fiscalfiscalfiscalfiscal

Priorização de Priorização de Priorização de Priorização de 
programas capazes programas capazes programas capazes programas capazes 
de gerar resultadosde gerar resultadosde gerar resultadosde gerar resultados

Análise minuciosa Análise minuciosa Análise minuciosa Análise minuciosa 
do orçamentodo orçamentodo orçamentodo orçamento
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Alta Complexidade dos Problemas Alta Complexidade dos Problemas Alta Complexidade dos Problemas Alta Complexidade dos Problemas –––– devemos promover devemos promover devemos promover devemos promover mais bons mais bons mais bons mais bons 
diagnósticos no diagnósticos no diagnósticos no diagnósticos no país e avaliar soluções antes, durante  e depoispaís e avaliar soluções antes, durante  e depoispaís e avaliar soluções antes, durante  e depoispaís e avaliar soluções antes, durante  e depois

Problemas 
complexos

Difícil de 
definir

Soluções  com 
consequências 

inesperadas

Sem soluções 
óbvias

Socialmente 
complexo

Interdepências
e multicausaIS

Diversidade de 
atores

A schematic history of human civilization reflects
a growing complexity of the collective behavior of
human organizations. (Yaner Bar-Yaam)



boa governança boa governança boa governança boa governança e e e e gestão garantem transformações gestão garantem transformações gestão garantem transformações gestão garantem transformações 
(devemos almejar resultados sustentáveis)(devemos almejar resultados sustentáveis)(devemos almejar resultados sustentáveis)(devemos almejar resultados sustentáveis)

Acórdão 3558/2014 - TCU –

Plenário (Turismo): não há

correlação direta entre as

metas definidas com os

indicadores previstos, o que

dificulta a avaliação do

cumprimento dos objetivos

estabelecidos.

Acórdão 1273/2015 – TCU –

Plenário: “metade das

organizações estaduais e

municipais estariam em

estágio inicial de

governança pública”.



Construir Ambientes institucionais Construir Ambientes institucionais Construir Ambientes institucionais Construir Ambientes institucionais 
mais seguros e favoráveis à mais seguros e favoráveis à mais seguros e favoráveis à mais seguros e favoráveis à 

implementação de políticas públicas implementação de políticas públicas implementação de políticas públicas implementação de políticas públicas 
eficientes e efetivas, eficientes e efetivas, eficientes e efetivas, eficientes e efetivas, conforme os conforme os conforme os conforme os 

propósitos propósitos propósitos propósitos eleitos eleitos eleitos eleitos 
democraticamente pela sociedade.democraticamente pela sociedade.democraticamente pela sociedade.democraticamente pela sociedade.



O que encontramos?O que encontramos?O que encontramos?O que encontramos?



UmUmUmUm governogovernogovernogoverno quequequeque............

DestinaDestinaDestinaDestina bilhõesbilhõesbilhõesbilhões dededede reaisreaisreaisreais
anualmenteanualmenteanualmenteanualmente paraparaparapara aaaa reduçãoreduçãoreduçãoredução dededede
desigualdadesdesigualdadesdesigualdadesdesigualdades regionaisregionaisregionaisregionais

MasMasMasMas............

NãoNãoNãoNão estabeleceestabeleceestabeleceestabelece objetivosobjetivosobjetivosobjetivos dededede
longolongolongolongo prazo,prazo,prazo,prazo, nemnemnemnem metasmetasmetasmetas precisasprecisasprecisasprecisas
paraparaparapara cadacadacadacada anoanoanoano



UmUmUmUm governogovernogovernogoverno quequequeque............

InvesteInvesteInvesteInveste bilhõesbilhõesbilhõesbilhões emememem programasprogramasprogramasprogramas dededede
combatecombatecombatecombate aoaoaoao tabagismo,tabagismo,tabagismo,tabagismo, agriculturaagriculturaagriculturaagricultura
sustentável,sustentável,sustentável,sustentável, aoaoaoao sedentarismosedentarismosedentarismosedentarismo eeee aaaa
imobilidadeimobilidadeimobilidadeimobilidade urbanaurbanaurbanaurbana

E,E,E,E, aoaoaoao mesmomesmomesmomesmo tempotempotempotempo............

InvesteInvesteInvesteInveste bilhõesbilhõesbilhõesbilhões emememem subsídiossubsídiossubsídiossubsídios aoaoaoao
cultivocultivocultivocultivo dededede tabaco,tabaco,tabaco,tabaco, usousousouso dededede agrotóxico,agrotóxico,agrotóxico,agrotóxico,
indústriaindústriaindústriaindústria automobilísticaautomobilísticaautomobilísticaautomobilística



UmUmUmUm governogovernogovernogoverno quequequeque............

CriaCriaCriaCria umumumum programaprogramaprogramaprograma eeee definedefinedefinedefine asasasas
organizaçõesorganizaçõesorganizaçõesorganizações públicaspúblicaspúblicaspúblicas
responsáveisresponsáveisresponsáveisresponsáveis porporporpor executáexecutáexecutáexecutá----lolololo

E,E,E,E, aoaoaoao mesmomesmomesmomesmo tempotempotempotempo............

NãoNãoNãoNão asseguraasseguraasseguraassegura alocaçãoalocaçãoalocaçãoalocação dededede
recursosrecursosrecursosrecursos dededede formaformaformaforma eficienteeficienteeficienteeficiente eeee
previsívelprevisívelprevisívelprevisível paraparaparapara aaaa execuçãoexecuçãoexecuçãoexecução



UmUmUmUm governogovernogovernogoverno quequequeque............

ConcedeConcedeConcedeConcede dezenasdezenasdezenasdezenas dededede bilhõesbilhõesbilhõesbilhões aaaa
cadacadacadacada anoanoanoano emememem subsídiossubsídiossubsídiossubsídios paraparaparapara
algunsalgunsalgunsalguns setoressetoressetoressetores econômicoseconômicoseconômicoseconômicos

MasMasMasMas............

NãoNãoNãoNão investeinvesteinvesteinveste emememem avaliaçõesavaliaçõesavaliaçõesavaliações quequequeque
permitampermitampermitampermitam informarinformarinformarinformar custoscustoscustoscustos eeee
resultadosresultadosresultadosresultados àààà sociedadesociedadesociedadesociedade



UmUmUmUm governogovernogovernogoverno quequequeque............

DelegaDelegaDelegaDelega ServiçosServiçosServiçosServiços PúblicosPúblicosPúblicosPúblicos porporporpor
intermédiointermédiointermédiointermédio dededede ParceriasParceriasParceriasParcerias

MasMasMasMas............

NãoNãoNãoNão estruturaestruturaestruturaestrutura agênciasagênciasagênciasagências
reguladorasreguladorasreguladorasreguladoras independentesindependentesindependentesindependentes eeee
eficienteseficienteseficienteseficientes



AAAA acentuadaacentuadaacentuadaacentuada elevaçãoelevaçãoelevaçãoelevação dadadada cargacargacargacarga tributáriatributáriatributáriatributária

nacionalnacionalnacionalnacional observadaobservadaobservadaobservada nasnasnasnas últimasúltimasúltimasúltimas duasduasduasduas décadasdécadasdécadasdécadas nãonãonãonão

correspondeucorrespondeucorrespondeucorrespondeu àààà elevaçãoelevaçãoelevaçãoelevação dodododo IDHIDHIDHIDH nananana mesmamesmamesmamesma

proporção,proporção,proporção,proporção, estandoestandoestandoestando oooo paíspaíspaíspaís nananana últimaúltimaúltimaúltima posiçãoposiçãoposiçãoposição aoaoaoao comparácomparácomparácompará----lolololo aosaosaosaos

paísespaísespaísespaíses dadadada OCDEOCDEOCDEOCDE eeee aosaosaosaos paísespaísespaísespaíses dodododo MercosulMercosulMercosulMercosul....



IDHIDHIDHIDH XXXX CargaCargaCargaCarga tributáriatributáriatributáriatributária –––– PaísesPaísesPaísesPaíses dodododo MercosulMercosulMercosulMercosul



COMO COMO COMO COMO 
MUDAR MUDAR MUDAR MUDAR 
ESSA ESSA ESSA ESSA 

REALIDADE?REALIDADE?REALIDADE?REALIDADE?



Caminho para a Administração PúblicaCaminho para a Administração PúblicaCaminho para a Administração PúblicaCaminho para a Administração Pública

Abordagem sistêmica e integrada Abordagem sistêmica e integrada Abordagem sistêmica e integrada Abordagem sistêmica e integrada 

Visão de longo prazoVisão de longo prazoVisão de longo prazoVisão de longo prazo

Orientação a resultadosOrientação a resultadosOrientação a resultadosOrientação a resultados

Melhoria da governançaMelhoria da governançaMelhoria da governançaMelhoria da governança



� AgendaAgendaAgendaAgenda globalglobalglobalglobal dededede longolongolongolongo prazoprazoprazoprazo

� ConjuntoConjuntoConjuntoConjunto amploamploamploamplo sinérgicosinérgicosinérgicosinérgico eeee coerentecoerentecoerentecoerente dededede objetivosobjetivosobjetivosobjetivos

� AspiraçõesAspiraçõesAspiraçõesAspirações econômicas,econômicas,econômicas,econômicas, sociaissociaissociaissociais eeee ambientaisambientaisambientaisambientais

� DesenvolvimentoDesenvolvimentoDesenvolvimentoDesenvolvimento nacionalnacionalnacionalnacional integradointegradointegradointegrado eeee inclusivoinclusivoinclusivoinclusivo

�AperfeiçoamentoAperfeiçoamentoAperfeiçoamentoAperfeiçoamento institucionalinstitucionalinstitucionalinstitucional estruturanteestruturanteestruturanteestruturante



ODS e ODS e ODS e ODS e AbordagemAbordagemAbordagemAbordagem sistêmicasistêmicasistêmicasistêmica e e e e integradaintegradaintegradaintegrada

Políticas Públicas

CG

Centro de 
Governo

ODS

Estratégia

Coerência

Coordenação

Monitoramento

Avaliação

Políticas Públicas

Políticas Públicas



COMO O TCU COMO O TCU COMO O TCU COMO O TCU 
TEM TEM TEM TEM 

CONTRIBUÍDOCONTRIBUÍDOCONTRIBUÍDOCONTRIBUÍDO
????



Auditorias Relatórios Sistêmicos

NACIONAIS E REGIONAISNACIONAIS E REGIONAIS

SETORIAISSETORIAIS

TEMÁTICOSTEMÁTICOS

PROBLEMAS E 
DEMANDAS 

SOCIAIS

OBJETIVOS DO 
ESTADO E DO 

GOVERNO

PROBLEMAS E 
DEMANDAS 

SOCIAIS

OBJETIVOS DO 
ESTADO E DO 

GOVERNO

Ex.: RePP e Nordeste

Ex.: Previdência

Ex.: Desenvolvimento

INTEGRAÇÃO DE PLANOS E PROCESSOSINTEGRAÇÃO DE PLANOS E PROCESSOSINTEGRAÇÃO DE PLANOS E PROCESSOSINTEGRAÇÃO DE PLANOS E PROCESSOS

Alinhamento dos trabalhos de auditoria e Alinhamento dos trabalhos de auditoria e Alinhamento dos trabalhos de auditoria e Alinhamento dos trabalhos de auditoria e 

de produção de relatórios sistêmicos E AUDITORIAS COORDENADASde produção de relatórios sistêmicos E AUDITORIAS COORDENADASde produção de relatórios sistêmicos E AUDITORIAS COORDENADASde produção de relatórios sistêmicos E AUDITORIAS COORDENADAS

CONVERGÊNCIA PARA RESULTADOS



INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE



INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE

PREVIDÊNCIA- RPPS

MONITORAMENTO ENSINO MÉDIO

SEGURANÇA PÚBLICA

SAÚDE GOVERNANÇA E GESTÃO



TCU pela Agenda 2030TCU pela Agenda 2030TCU pela Agenda 2030TCU pela Agenda 2030

Diretrizes estratégicasDiretrizes estratégicasDiretrizes estratégicasDiretrizes estratégicas

Estratégia para ODSEstratégia para ODSEstratégia para ODSEstratégia para ODS

Relatório de Políticas e Programas de GovernoRelatório de Políticas e Programas de GovernoRelatório de Políticas e Programas de GovernoRelatório de Políticas e Programas de Governo

Diálogo InterinstitucionalDiálogo InterinstitucionalDiálogo InterinstitucionalDiálogo Interinstitucional



Diretrizes estratégicasDiretrizes estratégicasDiretrizes estratégicasDiretrizes estratégicas

Aprimorando a Administração Pública em Aprimorando a Administração Pública em Aprimorando a Administração Pública em Aprimorando a Administração Pública em 
benefício da sociedade por meio do benefício da sociedade por meio do benefício da sociedade por meio do benefício da sociedade por meio do 

controle externocontrole externocontrole externocontrole externo

Promovendo uma Administração Pública Promovendo uma Administração Pública Promovendo uma Administração Pública Promovendo uma Administração Pública 
efetiva, ética, ágil e responsávelefetiva, ética, ágil e responsávelefetiva, ética, ágil e responsávelefetiva, ética, ágil e responsável

Avaliando a Avaliando a Avaliando a Avaliando a 
eficiência eficiência eficiência eficiência e a e a e a e a qualidadequalidadequalidadequalidade

dos serviços públicos dos serviços públicos dos serviços públicos dos serviços públicos 

Combatendo a Combatendo a Combatendo a Combatendo a 
fraude fraude fraude fraude e a e a e a e a corrupçãocorrupçãocorrupçãocorrupção

Avaliando o Avaliando o Avaliando o Avaliando o 
resultado resultado resultado resultado de de de de políticaspolíticaspolíticaspolíticas e e e e 

programas públicosprogramas públicosprogramas públicosprogramas públicos

Promovendo a Promovendo a Promovendo a Promovendo a transparência e a conformidade transparência e a conformidade transparência e a conformidade transparência e a conformidade nananana
Administração Pública FederalAdministração Pública FederalAdministração Pública FederalAdministração Pública Federal



O QUE FAREMOS PARA CONTRIBUIR PARA MELHORIA DOS RESULTADOS DE POLÍTICAS E PROGRAMAS PÚBLICOS ?

CONHECER O 
AMBIENTE

APRIMORAR A 
GOVERNANÇA

MELHORAR OS
RESULTADOS

COIBIR A 
MÁ GESTÃO



Capítulo 1Capítulo 1Capítulo 1Capítulo 1

Quais são os problemas 

estruturantes da atuação estatal 

que impactam os resultados das 

políticas, programas e ações 

governamentais?

Capítulo 2Capítulo 2Capítulo 2Capítulo 2

Quais são os principais 

problemas que afetam o alcance 

de resultados de programas e 

ações fiscalizados? 



EntregarEntregarEntregarEntregar produtoprodutoprodutoproduto capazcapazcapazcapaz dededede apoiarapoiarapoiarapoiar oooo CongressoCongressoCongressoCongresso
NacionalNacionalNacionalNacional nasnasnasnas decisõesdecisõesdecisõesdecisões dededede alocaçãoalocaçãoalocaçãoalocação dededede recursosrecursosrecursosrecursos
orçamentáriosorçamentáriosorçamentáriosorçamentários eeee nononono acompanhamentoacompanhamentoacompanhamentoacompanhamento dededede políticaspolíticaspolíticaspolíticas eeee
programasprogramasprogramasprogramas dededede governogovernogovernogoverno....

Visão de futuro



DiálogoDiálogoDiálogoDiálogo e e e e parceriasparceriasparceriasparcerias

�PoderesPoderesPoderesPoderes ExecutivoExecutivoExecutivoExecutivo eeee LegislativoLegislativoLegislativoLegislativo

�OrganizaçõesOrganizaçõesOrganizaçõesOrganizações dadadada SociedadeSociedadeSociedadeSociedade CivilCivilCivilCivil

�OrganismosOrganismosOrganismosOrganismos internacionaisinternacionaisinternacionaisinternacionais

�IntegraçãoIntegraçãoIntegraçãoIntegração interfederativainterfederativainterfederativainterfederativa



Referencial teóricoReferencial teóricoReferencial teóricoReferencial teórico



Análise FSDAnálise FSDAnálise FSDAnálise FSD

FragmentaçõesFragmentaçõesFragmentaçõesFragmentações SobreposiçõesSobreposiçõesSobreposiçõesSobreposições DuplicidadesDuplicidadesDuplicidadesDuplicidades LacunasLacunasLacunasLacunas



Capacitação em ODS

O papel das Entidades Fiscalizadoras 
Superiores nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável



Guia de 
Avaliação de 
Governança

em ODS

Políticas 
públicas com 
mais:
• Coordenação
• Integração
• Eficiência
• Efetividade





O povo resiste à redução dos seus direitos

O povo resiste a pagar mais tributos

É cada vez mais difícil financiar os déficits estatais

Inglaterra, Anos 1980



TRANSFORMAÇÃOTRANSFORMAÇÃOTRANSFORMAÇÃOTRANSFORMAÇÃO
DA REALIDADEDA REALIDADEDA REALIDADEDA REALIDADE



marcelobg@tcu.gov.br

Tribunal de Contas da União

Coordenação-Geral de Controle Externo de 
Resultados de Políticas e Programas Públicos


