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Definição de indicadores é
ponto crucial para atividade
não cair no descrédito

ar
kik pesar de sua grande atualidade, a elabora-

de indicadores para avaliara gestão de
entidades públicas não é um tema novo. Atualmen-
te, dentro do marco da "nova administração públi-
ca", ganham espaço propostas para o desenvolvi-
mento e a implantação desses indicadores, em es-
pedal para a avaliação de políticas públicas.

Uma polca pública pode ser apresentada como

Exemplificando como os indicadores de gestão
podem ser úteis na avaliação de políticas públicas, a
General Accounting Oflice, entidade fiscalizadora su-
perior dos Estados Unidos, executa um programa
de avaliação de funcionamento de políticas, planos e
programas governamentais, para ajudar os repre-
sentantes políticos em suas decisões, no qual se vale
de sistemas de medição de performance. Em seu
último relatório, o Comitê de Orçamento do Sena-
do relacionou 60 programas. projetos. atividades e
planos federais para sua possível eliminação, redu-
ção ou reforma, para os quais propõe o desenvolvi-
mento de indicadores. O documento sugere algu-
mas ações, como a diminuição da presença ameri-
cana no exterior, a reforma do programa de assis
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Ação não pode
ser marcada por
fatores políticos
indesejados

um programa de ação govemamen-
tal para um setor específico da sacie-
dade e, sob esse conceito, teríamos,
por exemplo, uma política de segu-
rança púbkca ou um projeto de esta-
belecimento da bolsa-escola. A im-
plantação de uma política públicavis-
lumbra melhorar a gestão governa-
mental. Essa finalidade prática imedi-
ata de tentar solucionar uma ques-

tência aos deficientes da seguridade
social e a revisão da Lei de Minas, de
1872.

Acreditamos que o Legislativo mi-
neiro, no exercício de seu papel
fiscalizador, deve valer-se de todos
os instrumentos disponíveis para uma
completa avaliação dos programas de
governo implantados pelo Executivo.
Por úítimo, cabe ressaltar que avaliar
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tão geral por meio de propostas estruturadas pode
ser bastante atrativa, tanto do ponto de vista político
como técnico, pois se trata de buscar um melhor
govemo.

De acordo com Hogwood y Gunn (198 1), as
diversas etapas de implantaçãode uma política públi-
ca seriam: formação da agenda de atuação dos po-
deres públicos, definição e classificação dos proble-
mas, previsão, análise de objetivos e prioridades,
análise das alternativas, implantação e seguimento,
avaliação dos programas e manutenção, modifica-
ção ou finalização da política.

O Poder Legislativo pode participar de 'várias des-
sas etapas, cabendo-lhe mais relevância em algumas
delas, como no caso do exercício de fiscalização e
avaliação de programas. No controle de uma polifi-
ca pública, observa-se que sua avaliação pode ser
inespecífica e sem estruturação ou, ao contrário,
rigorosa e analítica. Um enfoque mais analítico pres-
supõe a utilização de várias técnicas de controle,
dentre as quais a utilização de indicadores. Existem
diversas categorias de indicadores em função do
grau de complexidade e da estrutura dos mesmos.
De um modo geral, os indicadores visam relacionar
valores absolutos na obtenção de resultados que
possam ser comparados, por exemplo, em uma
série temporal ou de acordo com metas
preestabelecidas.

um conjunto de medidas que pressupõe uma políti-
ca pública não é algo fácil e, em muitos casos, passí-
vel de interpretações dúbias, positivas ou negativas,
dependendo do objetivo político do avaliador. As-
sim, a clara e a prévia definição das metas desejadas,
dos padrões de medição e dos indicadores utiliza-
dos são pontos cruciais para que a etapa fiscalizadora
não caia em descrédito e não seja marcada por fato-
res políticos indesejados. A contribuição de agentes
externos, como o Tribunal de Contas, poderia con-
tribuir nesse sentido.
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