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Sumário executivo

Este estudo de caso busca compreender como a cultura organizacional afeta a utilização 
de evidências em diferentes instituições públicas no Brasil.

Evidências são indispensáveis para entender problemas de política e para identificar e 
aperfeiçoar soluções potencialmente eficazes. No entanto, é comum que as instituições 
públicas tenham dificuldade em usar evidências em suas rotinas. 

Oito aspectos relacionados à cultura organizacional de uso de evidências foram 
investigados:

1
Uso de evidências: quais os tipos de evidências mais fre-
quentemente usados e em que medida;

2
Barreiras e tendências: quais são as principais barreiras ao 
uso de evidências e como esse debate está evoluindo na 
perspectiva do entrevistado;

3
Crenças e valores: se a evidência é considerada um recurso 
relevante para a tomada de decisão;

4
Abertura para mudança: em que medida a organização 
apoia a investigação crítica e a inovação;

5
Incentivos: se há incentivos institucionais para o uso 
de evidências;

6
Motivações: se as pessoas estão intrinsecamente motiva-
das para usar evidências;

7
Agenda institucional: quais são as prioridades institucionais 
informais e como isso afeta o uso de evidências;

8
Pontos de entrada para mudança: o que pode ser feito para 
promover o uso de evidências.



A investigação baseou-se em seis entrevistas em profundidade com especialistas bra-
sileiros. Todos os entrevistados são servidores públicos, familiarizados com o debate 
sobre políticas públicas informadas por evidências e líderes do uso de evidências em 
suas instituições.

As entrevistas mostram que a cultura de uso de evidências no Brasil ainda é incipiente. 
Algumas novas iniciativas indicam um caminho à frente, e o setor público está cada vez 
mais interessado em usar evidências, mas a desconsideração das evidências em favor 
de outros interesses continua sendo a tendência predominante. A cultura geral do setor 
público não parece valorizar as evidências como um recurso crítico e há muitas lacunas 
para a utilização de evidências em termos de capacidade institucional.

As limitações institucionais para uma cultura de uso de evidências envolvem interesses con-
flitantes, falta de protocolos e recursos, inércia organizacional, falta de incentivos e equipe 
não treinada. Um ponto forte que se destaca é a motivação intrínseca de alguns funcionários.

Diversas estratégias foram apontadas como opções para melhorar a cultura de uso de 
evidências. Isso inclui intervenções para mudar os aspectos estruturais do serviço público 
em geral ou de instituições particulares, o desenvolvimento de iniciativas de “evidências 
para políticas” e, finalmente, recomendações específicas sobre como unidades especia-
lizadas de “evidências para políticas” podem melhorar seus serviços.

Palavras-chave:  políticas públicas informadas por evidências, setor público, cultura 
organizacional, Brasil, estudo de caso, entrevistas
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Introdução 

Este estudo de caso busca compreender como a cultura organizacional afeta a utilização 
de evidências em diferentes instituições públicas no Brasil. 

A formulação de políticas é sempre um processo cheio de incertezas e riscos. Gestores 
e políticos não têm informações completas sobre os problemas que enfrentam, nem 
sobre as melhores opções para enfrentá-los, e muito menos sobre as questões futuras 
que surgirão. Os tomadores de decisão muitas vezes precisam fazer uma aposta. Eles 
precisam considerar rapidamente as demandas das diferentes partes interessadas, os 
objetivos do governo e as limitações institucionais. E isso deve ser feito sabendo que 
eles serão julgados apenas pelos resultados de suas escolhas, independentemente de 
quão sensata uma decisão possa ter sido, dadas as incertezas do passado.

É por isso que usar as melhores evidências disponíveis é fundamental no governo. As 
evidências lançam luz sobre um problema. Ajudam a entender melhor o que está acon-
tecendo e a identificar e melhorar soluções potencialmente eficazes. Também podem 
permitir diferentes formas de compreender o mesmo problema. O uso de evidências 
adequadas não elimina a incerteza na tomada de decisão, mas a reduz quando possível, 
ao mesmo tempo em que torna as incertezas explícitas e transparentes.

No entanto, é comum que as instituições públicas tenham dificuldade em usar evidências 
em suas rotinas. Vários fatores levam a isso, como a complexidade e inescrutabilidade do 
conhecimento técnico, o tempo rápido das políticas públicas em relação aos processos 
de pesquisa, ou a falta de capacidade técnica pelas equipes (Oliver et al., 2014). Muitos 
desses fatores estão presentes no contexto em que operam as instituições públicas. A 
este respeito, o Context Matters Framework (CMF) (Weyrauch et al., 2016) fornece uma 
ferramenta para analisar como uma ampla gama de aspectos contextuais afeta as inte-
rações entre conhecimento e políticas públicas.

Neste estudo de caso, aplicamos o CMF ao contexto brasileiro com o objetivo de investi-
gar como a dimensão contextual da cultura influencia a interação entre conhecimento e 
prática no setor público brasileiro. Até onde sabemos, não há ainda estudos publicados 
que investigaram a cultura de uso de evidências no setor público brasileiro.
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Aplicando o Context Matters Framework

O CMF identifica seis dimensões contextuais que influenciam o uso de evidências: Macro-
Contexto, Intra e inter-relações, Cultura, Capacidade Organizacional, Gestão e Processos 
Organizacionais e Recursos Básicos. Compreender como essas dimensões afetam o uso 
de evidências é fundamental para melhorar a capacidade das organizações públicas de 
usar evidências e, ao fazê-lo, desenvolver políticas públicas eficazes.

Este estudo de caso enfoca especificamente a dimensão da Cultura, entendida como o 
“conjunto compartilhado de pressupostos básicos aprendido por um grupo”1 (Weyrauch 
et al., 2016, p. 23). Cultura refere-se às ideias, valores e comportamentos reforçados 
por uma comunidade, levando a práticas comuns. A cultura de uma organização afe-
tará inevitavelmente o tipo de evidência usada e de que maneira. Por exemplo, uma 
instituição pode valorizar a pesquisa em geral e desenvolver processos para usá-la, 
enquanto outra organização pode desconsiderar a pesquisa como relevante, enfati-
zando o conhecimento experiencial.

Dentro da Cultura, o CMF apresenta quatro subdimensões principais: Valores e crenças; 
Abertura para mudança e inovação; Incentivos; e Motivações. Esses quatro aspectos 
foram explorados diretamente neste estudo de caso. Além disso, também examinamos 
quais evidências são usadas atualmente em diferentes organizações públicas, as bar-
reiras e tendências no uso de evidências, a influência de agendas institucionais tácitas 
e possíveis pontos de entrada para mudanças.

Portanto, oito aspectos foram investigados:

1
Uso de evidências: quais os tipos de evidências mais fre-
quentemente usados e em que medida;

2
Barreiras e tendências: quais são as principais barreiras ao 
uso de evidências e como esse debate está evoluindo na 
perspectiva do entrevistado;

3
Crenças e valores: se a evidência é considerada um recurso 
relevante para a tomada de decisão;

4
Abertura para mudança: em que medida a organização 
apoia a investigação crítica e a inovação;

1. Tradução nossa do original: “set of shared basic assumptions learned by a group”.
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5
Incentivos: se há incentivos institucionais para o uso 
de evidências;

6
Motivações: se as pessoas estão intrinsecamente motiva-
das para usar evidências;

7
Agenda institucional: quais são as prioridades institucionais 
informais e como isso afeta o uso de evidências;

8
Pontos de entrada para mudança: o que pode ser feito para 
promover o uso de evidências.

Embora o foco deste projeto tenha sido investigar a cultura organizacional, todas as 
dimensões contextuais estão intrinsecamente interligadas. Portanto, elementos de 
outras dimensões também são discutidos quando relevantes, como a disponibilidade 
de recursos ou capacidade organizacional.

Neste estudo de caso, nos referimos a evidências como qualquer tipo de informação 
produzida por meio de processos sistemáticos. Exemplos de fontes de evidência são: 
pesquisa acadêmica e científica, resultados de protocolos institucionais para coleta e 
análise de dados, consultas formais com a sociedade civil e outros atores-chave, resul-
tados de monitoramento de políticas e processos de avaliação de políticas.
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Método

Este projeto é um estudo de caso desenvolvido por meio de seis entrevistas em profun-
didade com especialistas. Todos os entrevistados são servidores públicos, familiariza-
dos com o debate sobre políticas públicas informadas por evidências e líderes do uso 
de evidências em suas instituições. Para oferecer uma diversidade de perspectivas, os 
entrevistados vêm do Executivo e do Legislativo, de todos os níveis de governo (federal, 
estadual e municipal) e de diferentes regiões do país (Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste). 
Os seis trabalham em distintas áreas de política pública. Três entrevistados são mulheres 
e três são homens. Mais detalhes sobre os participantes foram omitidos para preservar 
seu anonimato.

Apesar de os entrevistados serem um grupo diversificado, esta não foi uma amostra 
representativa do setor público brasileiro como um todo. Portanto, as conclusões aqui 
apresentadas não devem ser imediatamente generalizadas para outras agências.

As entrevistas foram semiestruturadas e duraram cerca de uma hora cada. Todas as 
entrevistas ocorreram em agosto de 2020. Os entrevistados foram convidados a respon-
der às questões considerando suas unidades específicas, mas também foram incluídas 
na análise reflexões sobre outras unidades em que trabalharam, sua instituição como 
um todo ou outras instituições. O protocolo de entrevista (Anexo I) baseou-se nos oito 
aspectos apresentados acima.

Durante as entrevistas foram feitas anotações com os principais elementos de cada 
resposta. As respostas foram posteriormente categorizadas e sintetizadas. Abaixo, apre-
sentamos um resumo das conclusões. Para preservar o anonimato dos entrevistados, os 
diferentes aspectos institucionais são apresentados de forma agregada ou sem detalhes.
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 Resultados

Uso de evidências nas políticas 
públicas brasileiras 

Em primeiro lugar, investigamos quais tipos de evidências são mais comumente usados em 
cada unidade e em que medida as decisões são informadas por evidências. Esta investigação 
pretendeu fornecer uma visão geral do ecossistema do setor público brasileiro no que se 
refere ao uso de evidências.

As seis unidades investigadas mostraram uma grande diversidade quanto aos tipos de 
evidências utilizadas e forma de utilização. Uma unidade, especializada em evidências para 
políticas, listou vários tipos de evidências que são produzidos por ela, enquanto indicou que 
o uso pelo governo é mínimo. Por outro lado, uma unidade semelhante tem um escopo 
muito mais restrito, trabalhando principalmente com bancos de dados institucionais, mas 
as decisões do governo em geral contam com esses dados como suporte. A pesquisa aca-
dêmica, no entanto, é comumente usada para justificar decisões que já foram tomadas:

“Para dentro a gente usa mais bases institucionais. Para fora, são decisões políticas, a gente 
vai e enche de referências de trabalhos acadêmicos. Mas muito menos como uma forma 
de aprendizado, e mais para apoiar a decisão que já foi tomada.”

Um cenário diferente foi encontrado em uma unidade que está muito exposta poli-
ticamente e precisa reagir continuamente e em pouco tempo a uma pluralidade de 
demandas. Lá, a principal fonte de evidência são as consultas com especialistas, com-
plementadas por algumas explorações rápidas de bancos de dados públicos do governo. 
Essas fontes são usadas para a maioria das decisões relevantes. Ao se referir à influência 
de especialistas, destacou-se que as credenciais são muito importantes, por exemplo, 
se o conselho vem de uma universidade renomada ou das Nações Unidas.

Um entrevistado mencionou que, em uma unidade em que trabalhou anteriormente, 
não havia nenhum uso de evidências:

“Na minha posição anterior, havia uma situação muito dramática em relação ao uso de 
provas. O responsável chegou com uma missão muito clara de apoiar alguns interesses da 
empresas privadas. Os processos participativos eram apenas cosméticos, sem implicações 
políticas reais. Nenhum tipo de evidência era usado para apoiar decisões “

1
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Em outro caso, uma divisão teórica está presente na área de política e na literatura 
conceitual. Isso levou ao alinhamento da unidade a uma perspectiva específica sobre o 
tema, enquanto outros estudos e perspectivas eram totalmente descartados. Um dos 
setores foi descrito como muito fechado a novas ideias ou adaptações de políticas, de 
modo que as evidências são usadas como forma burocrática de monitoramento. Duas 
áreas relataram o uso sistemático de evidências para informar o estágio de formulação 
da política, e nenhuma área relatou o uso adequado de monitoramento e avaliação. 
Finalmente, existem dois setores que dependem fortemente da participação da socie-
dade civil. Em um deles, a sociedade civil é tanto fonte de evidências sobre os atores 
locais quanto fonte de conhecimento acadêmico e técnico. Esses insumos são um fator 
crítico para informar as políticas do setor.

Diferentes áreas de políticas também parecem confiar em evidências em graus muito 
diferentes. Embora no setor de saúde os entrevistados tenham sido mais críticos quanto 
ao nível de uso de evidências, ficou claro que o uso de evidências em saúde está mais 
profundamente arraigado no ciclo de políticas quando comparado a outras áreas.

Barreiras e tendências no uso de evidências 
nas políticas públicas brasileiras

Um segundo tópico investigado foi se os entrevistados perceberam uma tendência no uso 
de evidências em seu contexto e quais barreiras eles identificam. O objetivo foi caracterizar 
o ecossistema brasileiro quanto ao uso de evidências e compreender os demais fatores 
que sustentam a dimensão da cultura, ajudando a situá-la em um quadro mais amplo.

A maioria dos entrevistados percebe uma tendência lenta, mas positiva, no que diz respeito 
ao uso de evidências para informar a política. Quatro entrevistados disseram ter visto 
crescimento na área nos últimos anos. A recente criação de unidades especializadas em 
evidências para políticas foi apontada como um importante indicador disso. Parece que o 
paradigma da política informada por evidências está começando a se espalhar pelo setor 
público brasileiro, embora ainda seja embrionário: 

“A partir de 2016, há uma disseminação do paradigma. As pessoas têm falado mais em política 
baseada em evidências. Porém, em termos de mudança organizacional, ainda é muito limitada.”

Um entrevistado referiu-se a isso como uma consequência natural da consolidação da 
democracia brasileira. Como diferentes atores-chave participam dos processos de formu-
lação de políticas, por meio de mecanismos de governança e transparência, as organiza-
ções públicas precisam de argumentos mais sólidos para defender suas posições, o que 
aumenta a necessidade de evidências de maior qualidade. Relacionado a isso, o crescimento 
do uso de evidências também foi referenciado como uma reação contra o surgimento de 
perspectivas anticientíficas no país. Apenas dois entrevistados não relataram nenhuma 
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mudança positiva nos últimos anos, um até mesmo apontando para um retrocesso em 
seu governo devido a um novo líder político.

Os entrevistados também mencionaram várias barreiras para o uso de evidências em suas 
organizações. Essas barreiras dizem respeito a como as organizações gerenciam seus processos 
e projetos, à disponibilidade de recursos e às capacidades da equipe. As unidades variaram 
significativamente em todos esses aspectos. 

Algumas têm processos bem estabelecidos para usar evidências, enquanto outras lutam 
para desenvolver capacidades básicas:

“O problema é muito mais básico. Estamos falando em produzir pesquisa, mas o pessoal 
não sabe o mínimo. Podemos financiar estudos incríveis, mas de nada adianta se quem 
está implementando as políticas não souber ligar o Excel. É por isso que começamos a focar 
primeiro no treinamento, ao invés de produzir pesquisa.”

Outro entrevistado apontou como a cultura de transparência pode ter um efeito nega-
tivo no uso de evidências:

“O fator político é muito importante. Existe um medo de gerar evidências, e ver o que isso 
pode provocar. Recentemente uma avaliação foi cancelada pelo medo da informação cair 
na imprensa e das consequências disso. Eu fico triste de ver como a necessidade de dar 
publicidade para as coisas, como o princípio da transparência na gestão pública, acaba 
tendo um efeito perverso: ‘como vamos ter que dar publicidade, então melhor nem fazer, 
do que fazer e correr o risco ter um resultado negativo’.”

A inércia organizacional também foi mencionada algumas vezes:  “existe uma dependên-
cia da trajetória, as pessoas falam ‘sempre foi assim, não podemos fazer de outra forma’”.

Em relação à dinâmica organizacional, as principais barreiras apontadas foram: 

> Patrimonialismo;

> Interesses eleitorais, políticos e particulares;

> Pouca atenção ao planejamento e aos objetivos institucionais formais;

> Mudanças e improvisação constantes na formulação de políticas, 
levando a um tempo limitado para a tomada de decisões;

> A cultura não valoriza evidências em geral e muito menos um uso rigo-
roso, sistemático e transparente delas

> Falta de incentivos organizacionais e políticos para o uso de evidências;
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> Falta de demanda e uso de evidências pelos líderes organizacionais;

> Uso restrito de monitoramento e avaliação.

A falta de recursos adequados também foi apontada como uma limitação. Os entrevis-
tados mencionaram:

> Falta de pesquisa sobre problemas de política específicos;

> Acesso restrito a dados relevantes;

> Ausência de pessoal suficiente e qualificado;

> Falta de recursos orçamentários;

> Governança limitada, incluindo a aplicação adequada de ferramentas 
e processos gerenciais;

> Falta de registros institucionais, incluindo:

• •   Bancos de dados

• •   Processos

• •   Planos de política

• •   Memória institucional

> Ausência de procedimentos e protocolos padronizados para o uso de 
evidências e tradução de conhecimento.

Em relação à qualificação necessária dos trabalhadores, as competências destacadas 
como relevantes e ausentes foram:

> Habilidades gerenciais;

> Habilidades de implementação de políticas;

> Alfabetização digital (incluindo uso básico de e-mail e Excel);

> Habilidades de pesquisa;

 >  Habilidades de tradução de conhecimento;

> Comunicação científica.
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Diante desse cenário de mudança no contexto da governança brasileira, fortes interesses 
políticos e recursos humanos e financeiros limitados, nas próximas cinco seções enfocamos 
os aspectos culturais que afetam o uso de evidências nas organizações públicas no Brasil.

Crenças e valores nas organizações públicas

Crenças e valores, neste trabalho, referem-se a se uma organização valoriza as evidên-
cias como um recurso relevante para a tomada de decisões. A maioria das unidades 
investigadas parece valorizar evidências, cada uma dando prioridade a diferentes tipos, 
como dados institucionais ou opiniões de especialistas. Por outro lado, a maior parte dos 
entrevistados relatou que suas instituições, como um todo, não valorizam evidências. 
As decisões são frequentemente tomadas com base nas visões e valores dos tomadores 
de decisão, e a equipe tem pouco treinamento sobre como encontrar, produzir ou apli-
car evidências. Essa diferença entre as unidades dos entrevistados e suas organizações 
como um todo provavelmente pode ser explicada pelo fato dos entrevistados estarem 
ativamente interessados neste debate. Assim eles não só são atraídos para unidades 
que utilizam evidências, como também promovem o uso de evidências internamente, 
mudando a cultura de suas unidades unidade.

Uma maneira que usamos para avaliar o quanto as evidências são valorizadas foi investi-
gando como as pessoas reagem a evidências contrárias às suas crenças anteriores. A este 
respeito, todos os entrevistados, exceto um, destacaram que, como regra, os tomadores 
de decisão estão abertos ao uso de evidências, mas as coisas mudam quando as evidên-
cias conflitam com as agendas políticas. Quando esse é o caso, a evidência é ignorada ou 
aceita parcialmente e com relutância. Em apenas uma unidade as evidências parecem 
ser ativamente desconsideradas, já que a prioridade é cumprir com objetivos políticos 
e, no mais, manter os processos funcionando como sempre. Um entrevistado disse:

“Depende muito do tempo e da política. Por exemplo, agora com a pandemia, é muito difícil 
discutir políticas baseadas em evidências, pois este é um tema politicamente muito sensível.” 

O terceiro tópico de investigação foi se e como as unidades garantem que as evidên-
cias usadas são amplamente representativas de diferentes grupos sociais. A sociedade 
brasileira é permeada por diversas clivagens sociais, com disparidades de gênero, raça, 
educação, classe, região, entre outras. Essas clivagens afetam naturalmente como a 
política é feita e quais evidências são valorizadas. Aqui, todas as unidades relataram 
limitações. A maior parte das evidências é produzida e aplicada por pessoas brancas, 
educadas e de classe média. Em geral, não há procedimentos formais ou informais para 
compensar isso ou para ampliar o escopo das evidências coletadas: 

“Eu não vejo diversidade. Os especialistas consultados no geral têm posicionamento 
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nenhum contato com movimento sociais, por exemplo, o que poderia ser uma fonte de 
perspectivas de pessoas de outras raças e classes sociais.”

Um entrevistado relatou preferência por evidências produzidas internacionalmente, 
especialmente em países de língua inglesa. Há uma unidade que se certifica ativamente 
de incluir pessoas de diferentes grupos sociodemográficos ao coletar dados, mas não 
ao analisá-los e discuti-los. Gênero não foi apontado como barreira no uso de evidên-
cias, exceto para uma unidade, composta em sua maioria por engenheiros, que parece 
resistir às agendas institucionais defendidas por unidades com mais mulheres. Apenas 
uma unidade inclui ativamente representantes de seu público-alvo como colaboradores, 
de forma a garantir que a perspectiva desse grupo social esteja presente em todas as 
etapas da política.

Abertura para mudanças nas 
organizações públicas

A abertura para a mudança descreve em que medida “a cultura organizacional pode per-
mitir a investigação crítica, a curiosidade e apoiar a exposição a riscos e a inovação”2 
(Weyrauch et al., 2016, p. 42). Em relação à abertura para mudanças, a maioria dos 
entrevistados relatou que existe uma disposição parcial. Suas unidades parecem ser 
especialmente abertas quando comparadas ao resto de suas instituições, mas ainda 
assim são limitadas por prioridades políticas e institucionais. Os entrevistados sugeriram 
que suas instituições não estão especialmente interessadas em mudanças informadas 
por evidências, e muitas das mudanças descritas foram devido a outros fatores, como 
interesses políticos ou alternância na gestão. A presença de servidores que atuam nas 
mesmas funções há vários anos, sem incentivos à capacitação continuada, também foi 
identificada como uma barreira à mudança. Por outro lado, para além dos objetivos 
políticos principais, coordenadores, diretores e demais lideranças têm certa autonomia.

“É muito aberto a mudanças. Mas isso tem muito a ver com a liderança que está aqui. E 
como tem muita rotatividade, muda com frequência. Mas hoje em dia o setor está aberto, 
por causa do perfil das lideranças”.

No geral, os entrevistados parecem fazer parte de unidades mais dinâmicas do 
que a média, com chefias que apoiam a inovação e o aprendizado a partir de erros. 
Novamente, isso provavelmente se deve à motivação pessoal dos entrevistados, 
que os faz procurar unidades ativas e desafiadoras para trabalhar. Apenas uma 
unidade pareceu ser fortemente resistente a mudanças.

2. Tradução nossa, do original: “organizational culture may enable critical inquiry, curiosity and 
support risk-taking and innovation”
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Incentivos para funcionários públicos

Os incentivos são recompensas institucionais ou facilitadores que encorajam os tra-
balhadores a agir de determinadas maneiras. Podem ser recompensas monetárias ou 
morais, ou processos que apoiem certas tarefas. A presença de escritórios especializa-
dos em pesquisa e tradução de conhecimento nas instituições foi identificada como um 
importante facilitador do uso de evidências. Capacitações e comunicação de pesquisas 
também foram mencionadas como uma forma positiva de as instituições estimularem 
o uso de evidências. Algumas unidades estão promovendo atividades educacionais 
para melhorar a capacidade de uso de evidências. Estas são direcionadas tanto aos 
servidores das unidades como aos demais trabalhadores de um mesmo órgão, para 
melhoria da cultura organizacional. Em algumas organizações, a gestão de desempe-
nho é aplicada, mas aparentemente não atinge seus objetivos. Isso se dá, por exemplo, 
porque agendas institucionais voláteis tornam a avaliação de desempenho impossível, 
ou porque todos os funcionários recebem a mesma avaliação, independentemente de 
seu desempenho real:

“Em termos de política institucional, a avaliação de desempenho é péssima. Todos os mem-
bros da equipe sempre recebem a pontuação mais alta.”

Apenas um entrevistado relatou a existência de uma unidade em sua organização onde 
as evidências eram sistematicamente utilizadas para informar a política. Embora faltem 
processos institucionais para promover o uso de evidências, a maioria dos entrevistados 
afirmou que, em suas unidades, os funcionários podem questionar seus superiores com 
base em evidências. O conhecimento local e institucional parece ser particularmente 
respeitado. Em alguns casos, principalmente em temas politicamente mais sensíveis, dis-
seram que isso é feito com cautela e apenas na medida do possível. Apenas uma pessoa 
mencionou o caso de alguém ser demitido por desentendimentos com a chefia, e esse 
foi, aparentemente, um caso de divergências radicais que surgiam constantemente. Dois 
entrevistados relataram que seus setores estão focados em “manter as coisas como sem-
pre foram”, o que permite pouco espaço para sugestões da equipe.

Motivações dos servidores públicos

Motivações referem-se aos fatores individuais intrínsecos que levam à ação. Aqui, inves-
tigamos quais aspectos levam o funcionário a se interessar e buscar evidências de forma 
autônoma. O CMF destaca que um ambiente de trabalho que valoriza autonomia, compe-
tência e relacionamento tende a aumentar a motivação intrínseca. A maioria dos entrevis-
tados disse que as pessoas em suas unidades se sentem motivadas a usar as evidências:
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“As pessoas que estão aqui fazem porque gostam. Vejo pessoas muito motivadas aqui, que 
se esforçam muito para desenvolver um bom trabalho.”

Os entrevistados identificaram uma série de aspectos que alimentam essa motivação intrínseca:

> Tempo na organização - as pessoas que ingressaram nas organizações 
mais recentemente parecem estar mais interessadas em usar evidências;

> Nível educacional - quanto maior o nível acadêmico do indivíduo, mais 
ele parece buscar evidências;

> Pressão dos pares - cultura organizacional que usa evidências força as 
pessoas a buscarem evidências;

> Pressão de atores-chave externos, como membros bem informados da 
sociedade civil;

> Vaidade - líderes e técnicos que querem mostrar sua competência 
e realizações;

> Ativismo - pessoas usam evidências para apoiar suas próprias visões 
de política dentro das organizações;

> Ambiente de trabalho que incentiva o pensamento criativo, a colabo-
ração coletiva e o engajamento pessoal nas tarefas.

Apesar da ausência de gestão de desempenho institucional, a maioria dos entrevistados 
indicaram que suas unidades valorizam o desempenho individual, o que muitas vezes 
pode facilitar o uso de evidências:

“Sim, devido ao meu chefe. Há um forte incentivo para eu estar na academia. Isso é 
valorizado. Meu chefe incentiva as pessoas a participarem de congressos, a escrever 
artigos, a consumir pesquisas acadêmicas. Mas esse é um valor do meu chefe atual, 
varia muito de unidade para unidade.”

Um entrevistado referiu-se a uma “meritocracia interna”, que não era uma política organi-
zacional, mas acabou sendo desenvolvida pelos servidores. Novamente, isso parece ser for-
temente influenciado pelo perfil individual das chefias. Se o líder valoriza o desempenho, 
a equipe se adapta a isso. Houve apenas uma unidade mencionada onde a maior parte 
da equipe era fortemente engajada com o trabalho, e era um local onde os funcionários 
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porque agendas institucionais voláteis tornam a avaliação de desempenho impossível, 
ou porque todos os funcionários recebem a mesma avaliação, independentemente de 
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“Em termos de política institucional, a avaliação de desempenho é péssima. Todos os mem-
bros da equipe sempre recebem a pontuação mais alta.”
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processos institucionais para promover o uso de evidências, a maioria dos entrevistados 
afirmou que, em suas unidades, os funcionários podem questionar seus superiores com 
base em evidências. O conhecimento local e institucional parece ser particularmente 
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seram que isso é feito com cautela e apenas na medida do possível. Apenas uma pessoa 
mencionou o caso de alguém ser demitido por desentendimentos com a chefia, e esse 
foi, aparentemente, um caso de divergências radicais que surgiam constantemente. Dois 
entrevistados relataram que seus setores estão focados em “manter as coisas como sem-
pre foram”, o que permite pouco espaço para sugestões da equipe.

Motivações dos servidores públicos
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tigamos quais aspectos levam o funcionário a se interessar e buscar evidências de forma 
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Agendas institucionais nas 
organizações públicas

Além dos objetivos formais e explícitos que toda organização pública tem, também 
existem propósitos organizacionais tácitos que moldam os processos e escolhas institu-
cionais. Nesta seção, discutimos quais são esses outros objetivos e como eles afetam o 
uso de evidências. Os entrevistados apontam muitos fatores que influenciam a agenda 
institucional, além dos documentos formais, como leis, regulamentos e outros processos 
internos. Esses fatores levam a objetivos que podem ser paralelos ou mesmo opostos 
aos objetivos formais explícitos, o que afeta diretamente como as evidências são con-
sideradas. Lobby, interesses eleitorais, objetivos de carreira e patrimonialismo foram 
relatados como conducentes ao uso seletivo de evidências: priorizando informações 
alinhadas com esses outros interesses e dispensando outros dados. Um entrevistado, 
por exemplo, reportou que uma reunião interna foi cancelada por um ator externo que 
detinha muito poder sobre a organização em questão:

“[...] esses interesses políticos afetavam diretamente as políticas. A ponto de agendarmos 
uma reunião para discutir uma política tecnicamente, e essa reunião ser desmarcada por 
um ator chave, porque ele não desejava discutir isso naquele momento, porque poderia 
fragilizar a agenda política.”

Em uma unidade especializada em evidências para políticas, a existência de pesquisadores 
na equipe acrescenta um outro desafio ao uso de evidências: pesquisadores têm incen-
tivos para publicar seus estudos em periódicos acadêmicos, que exigem originalidade. 
Assim, os pesquisadores muitas vezes resistem a que seus estudos se transformem em 
publicações institucionais e sejam abertamente acessíveis.

Embora a falta de controles institucionais permita o uso patrimonialista das instituições 
públicas, ela também permite que equipes engajadas busquem novas formas de atingir os 
objetivos organizacionais. Um entrevistado relatou que é mais fácil ter um uso equilibrado 
das evidências em áreas que não estão no centro das atenções políticas, onde o corpo 
técnico tem mais margem de manobra. Isso se relaciona com outra força que influencia 
as agendas institucionais, a saber, opiniões e preferências políticas pessoais. Os membros 
da equipe muitas vezes podem se tornar ativistas para um objetivo político específico:

“Meu chefe não é político, nem muito voltado para a carreira. Mas ele é muito vaidoso. 
Extremamente vaidoso. [...] Então ele escolheu essa luta [por uma agenda política especí-
fica] como um objetivo pessoal. [...] Para os funcionários mais jovens, por outro lado, essa 
situação criou uma janela de oportunidade para fazer um trabalho interessante, algo mais 
impactante e profissional.”
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Um entrevistado compartilhou como a equipe de sua unidade, motivada por seu envol-
vimento pessoal com a política, estava usando evidências para fortalecer sua capacidade 
de negociação em toda a instituição e aumentar o alcance de seu trabalho. Por outro 
lado, outro entrevistado mencionou casos de pessoas rejeitando as evidências disponí-
veis devido a convicções pessoais sobre como a política deveria ser:

“Existem algumas áreas que não aderem [às evidências] de que não gostam. Houve uma 
situação em que a área pediu evidências para apoiar uma política. Procuramos estudos e 
não encontramos nenhuma evidência. Eles não ficaram satisfeitos com os resultados e nunca 
mais nos procuraram.”

A inércia institucional também foi apresentada como fator que influencia a agenda das orga-
nizações. A mudança organizacional foi relatada como difícil de alcançar. Assim, muitas vezes 
os processos foram perpetuados independentemente de seu desalinhamento com os obje-
tivos atuais e as mudanças contextuais. Pressões de outras instituições, incluindo órgãos de 
controle, outros ramos do governo e a mídia, influenciam de forma semelhante os planos de 
políticas. Algumas providências burocráticas, por exemplo, são exigidas por órgãos de controle, 
embora sejam consideradas ineficientes pela unidade. Em outros casos, o surgimento de um 
problema social na mídia redireciona os recursos para uma nova resposta política.

Pontos de entrada para mudanças

Por fim, investigamos as perspectivas dos especialistas sobre como promover o uso das 
evidências em suas organizações e no setor público brasileiro como um todo.

Os entrevistados listaram várias recomendações. Algumas delas são sobre como lidar 
diretamente com as barreiras listadas acima, como fornecer treinamento em habilida-
des relevantes para membros da equipe e atores-chave, ou avançar na capacidade de 
registro institucional. Para evitar a repetição, não as listaremos novamente aqui. Abaixo 
apresentamos as recomendações que não foram representadas na lista de barreiras.

O primeiro grupo de recomendações diz respeito ao amplo contexto institucional do 
Brasil. Um entrevistado, por exemplo, disse:

“O efeito da participação social me surpreendeu. A participação social qualificada eleva o 
sarrafo para todos. Você não pode ir a uma reunião despreparado e acabar passando ver-
gonha. Ter que apresentar, nos processos participativos, a lógica do que se pretende fazer 
impõe um certo limite [para o quanto você pode estar despreparado], mesmo que seja só 
para evitar constrangimentos. Então, a prestação de contas e a transparência ajudam a 
dar força às pessoas da organização que querem trabalhar com evidências.”
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As principais recomendações relacionadas aos aspectos contextuais foram:

> Aumentar a participação social, accountability e transparência;

> Exigir que projetos de lei sejam informados por evidências;

 >    Investir em uma cultura organizacional mais aberta à inovação e à criatividade;

> Investir na área de pesquisa de políticas públicas informadas por evidências;

> Expandir o uso de pesquisa qualitativa na formulação de políticas.

Outro conjunto de recomendações se concentrou na criação de ações especializadas em 
“evidências para políticas”:

“Uma estrutura, dentro da organização, que tem um grupo de pesquisadores, de mãos 
dadas com a gestão, fazendo a ponte entre a academia e a política. Para que saibam da 
pesquisa, mas também entendam o interesse dos formuladores de políticas.”

As recomendações foram:

> Criação de escritórios e centros de “evidências para políticas”;

> Contratação de consultores especializados - pesquisadores que traba-
lham próximos aos formuladores de políticas;

> Contratação de practitioner-scholars - pessoas com treinamento acadê-
mico para apoiar processos políticos;

> Implementação de estratégias de comunicação científica:

•   Palestras periódicas para servidores públicos com especialistas;

•   Divulgação de pesquisas institucionais;

> Criação de plataformas de tradução de conhecimento, com recursos 
metodológicos e conteúdos para as políticas.

O conjunto final de recomendações abordou mais especificamente as tarefas de unida-
des de “evidências para políticas”. Um entrevistado aconselhou:
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“Quanto mais você se aproxima do gestor e entende quais são as pautas dele, mais você tem 
como vender a produção desses estudos como algo que vai ajudá-lo e aí você potencializa 
o impacto das evidências científicas [...] O gestor fala: ‘esse estudo aqui de 150 páginas, eu 
não vou ler isso não’. No fundo, o que ele está me dizendo? Que eu não estou apresentando 
a evidência direito. Tem que ser em uma página. Ou seja, o que ele está falando? ‘Inove na 
área de tradução do conhecimento’.”

Para melhorar as unidades de “evidência para políticas”, os especialistas sugeriram:

> Dar atenção ao processamento de dados organizacionais e torná-los 
úteis para os tomadores de decisão;

> Buscar “vitórias rápidas”, como apoiar unidades da base da instituição, 
para gradativamente ganhar credibilidade e capital institucional;

> Trabalhar em estreita colaboração com os gestores, para melhor com-
preender suas necessidades e ser capaz de mostrar-lhes como as evi-
dências podem ajudar;  

> Usar evidências para ajudar a enquadrar problemas de políticas de 
diferentes maneiras. Isso pode ajudar os tomadores de decisão a ver 
oportunidades, ou permitir a criação de consenso interno e externo 
sobre um problema;

> Deixar claro os pontos fortes e as limitações metodológicas das evidên-
cias disponíveis;

> Ajudar os formuladores de políticas a pesar as evidências em relação 
a outros fatores ao tomar uma decisão, de forma que, se as evidên-
cias entrarem em conflito com outros aspectos, elas não precisem 
ser totalmente desconsideradas ou adotadas cegamente às custas 
de outras considerações;

> Dar atenção especial à área de tradução de conhecimento - não basta 
entregar um relatório, é preciso customizar os achados de forma que se 
adapte às necessidades, visões, prioridades e capacidades do tomador 
de decisão. A forma de apresentar um estudo é uma parte crucial da 
promoção da adesão entre atores-chave;

> Desenvolver parcerias com a equipe de comunicação institucional.
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Conclusão

As entrevistas com especialistas nos permitem entender melhor o contexto brasileiro. 
Felizmente, parece que o setor público no Brasil está cada vez mais interessado em usar 
evidências e muitos novos esforços nessa direção estão surgindo. No entanto, parece 
haver um choque entre uma tendência crescente, mas ainda limitada, por um lado, e a 
desconsideração das evidências em favor de outros interesses, por outro. A cultura geral 
do setor público não parece valorizar as evidências como um recurso crítico e há muitas 
lacunas para o uso de evidências em termos de capacidade institucional.

À medida que as instituições buscam aprimorar o uso de evidências, elas enfrentam 
limitações, como interesses conflitantes, falta de protocolos, inércia organizacional, 
falta de incentivos e pessoal não treinado. Um ponto forte que se destaca é a motivação 
intrínseca dos funcionários. Os funcionários das unidades dos entrevistados no geral 
foram relatados como engajados ao trabalho e motivados a usar evidências.

Diversas estratégias foram apontadas como opções para aprimorar a cultura de uso de 
evidências no setor público brasileiro. Estas incluem intervenções para mudar aspec-
tos estruturais do serviço público em geral ou de instituições particulares, o desen-
volvimento de iniciativas de “evidências para políticas” e, finalmente, recomendações 
específicas sobre como unidades especializadas de “evidências para políticas” podem 
melhorar seus serviços.
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Apêndice I - Protocolo de Entrevista

1. Estrutura
Estas serão entrevistas semiestruturadas.

O escopo das entrevistas é fixo. As entrevistas investigarão sete dimensões: uso de 
evidências, crenças e valores, abertura para mudanças, incentivos, motivações, agenda 
institucional e pontos de entrada para mudanças.

O texto e a ordem das questões principais também são fixos. O entrevistador terá a fle-
xibilidade de usar perguntas complementares para explorar tópicos relevantes à medida 
que surgem em diferentes conversas. As perguntas complementares podem ser obtidas 
da lista predefinida abaixo ou podem ser improvisadas de acordo com o contexto.

Cada entrevista deve durar cerca de 1:15 horas. Os primeiros cinco a dez minutos de 
cada entrevista cobrirão o “preâmbulo” e o “contexto”. Cada dimensão será discutida por 
cerca de 10 minutos. Para cada dimensão, existem cerca de duas questões principais. Os 
últimos 15 minutos serão usados para as considerações finais ou para fornecer espaço 
de manobra caso uma ou mais dimensões ultrapassem o tempo.

A seguir, na sessão “2.3 Perguntas”, as perguntas principais são numeradas e as per-
guntas complementares são apresentadas em bullet points.

2. Entrevista
2.1. Preâmbulo3

I - Apresentar-se e apresentar o escopo da entrevista

 > Obrigado por concordar em participar desta entrevista

 > Sou um pesquisador independente que desenvolve um projeto em parceria 
com o INASP para investigar como a cultura organizacional afeta o uso de 
evidências no setor público brasileiro.

3. Adaptado a partir de protocolos desenvolvidos para avaliação do programa Research4Life 
(2020) conduzida pelo INASP, https://www.inasp.info/project/research4life-user-review.
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II - Gravação / Confidencialidade / Outras preocupações

 > Posso gravar a entrevista?

 ‣ Se sim: Obrigado. Por favor, me avise se a qualquer momento você quiser 
que eu desligue o gravador ou se quiser que algo que tenha sido dito seja 
retirado da gravação.

 ‣ Se não: Obrigado por me informar. Eu vou apenas tomar notas da 
nossa conversa.

 > Suas respostas são confidenciais. Nosso relatório nunca identificará partici-
pantes individuais ou conterá informações que possam permitir que outras 
pessoas os identifiquem.

 > Você sempre pode me interromper à medida que avançamos, se tiver alguma 
pergunta que gostaria de fazer. Além disso, se a qualquer momento da 
entrevista você desejar parar, me avise.

 > Estamos cientes que estes são tempos diferentes com a pandemia da Covid-19. 
Quando possível, você poderia refletir não apenas sobre sua situação ime-
diata (que pode ter sido afetada pela pandemia), mas também sobre a situ-
ação anterior à pandemia?

 > Você tem alguma dúvida antes de começarmos? [Discuta as perguntas]

2.2. Contexto
Defina evidências e “políticas públicas informadas por evidências”

 > Para o propósito desta entrevista, vou me referir a evidências como qualquer 
tipo de informação produzida por meio de processos sistemáticos. Algumas 
fontes de evidência são, por exemplo: pesquisa acadêmica e científica, resul-
tados de protocolos institucionais para coleta e análise de dados, consultas 
formais com a sociedade civil e outros atores-chave, resultados de processos 
de monitoramento e avaliação de políticas.

 > Alguns exemplos do uso de evidências são: o uso de métodos sistemáticos 
de pesquisa qualitativa, como entrevistas, para compreender as necessida-
des e valores locais; uso de bancos de dados quantitativos para entender as 
principais características de um problema de política; basear uma política 
pública em uma avaliação de impacto, etc.

 > Evidências podem ser usadas para informar as diferentes fases da política 
pública: definição da agenda, diagnóstico de problema, desenho de política, 
implementação, monitoramento e avaliação.

 > Neste contexto, nos referimos a “políticas públicas informadas por evidên-
cias” porque entendemos que as evidências podem ajudar a melhorar as 
decisões, mas há outros fatores que moldam uma decisão política final.
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2.3. Perguntas

I -  Aferindo do uso de evidências

1. Que tipo de evidência sua unidade utiliza?

 > Sistema ou banco de dados para entender e caracterizar seus problemas 
de política?

 > Trabalhos acadêmicos?

 > Investiga a aplicabilidade local das políticas?

 ‣ Investiga as perspectivas, necessidades e valores de atores-chave?

 > Possui protocolos e sistemas monitoramento e avaliação?

 > Quem são os atores chave geralmente responsáveis por trazer evidências 
para processos de decisão?  

 ‣ Você acha que o tipo de evidência usada mudaria se outros atores fossem 
mais ativos nesse papel?

2. Na sua opinião, até que ponto sua unidade usa evidências para informar as 
decisões políticas? Por quê?

 > Até que ponto diferentes fontes de evidência informam cada um dos está-
gios do ciclo de políticas?

 > Sua unidade possui diretrizes claras sobre como produzir e usar evidências? 
(por exemplo: diagnóstico, avaliação de necessidades, opções de políticas, 
desenho, monitoramento e avaliação de políticas, uma unidade de pesquisa)

 > Evidências são usadas de maneira diferente nos diferentes estágios do 
ciclo de políticas?

 > A equipe da sua unidade possui as habilidades necessárias para produzir, 
encontrar, avaliar e usar evidências nos processos de formulação de políticas?

 > Sua organização possui unidades especializadas para tarefas como essas?

 > Você poderia compartilhar alguns exemplos / práticas de uso bem-sucedido 
de evidências em sua unidade?

 > Se uma pessoa está apresentando novas evidências potencialmente relevan-
tes para a política, o gênero, raça, classe ou outras características sociais da 
pessoa afetam como a instituição reage a essas evidências? Como é isso?
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II -  Crenças e valores

3. Na sua opinião, sua unidade valoriza as evidências como um recurso neces-
sário para a tomada de decisões? Como é isso?

 > Que tipos de evidência são mais valorizados? Por que?

 > As pessoas da sua unidade acreditam que são necessárias evidências para 
implementar políticas eficazes?

 > Quais são as percepções sobre aqueles que frequentemente promovem o 
uso de evidências?

 > Existem diferenças entre as unidades da sua organização em relação à forma 
como as evidências são avaliadas? Quais são essas diferenças?

 ‣ Existem diferenças entre os níveis de liderança e operacional? Ou algum 
outro grupo em que você possa pensar?

 > Como você ou sua equipe certificam-se de que as evidências usadas nas 
decisões são amplamente representativas (em termos de gênero, raça, classe 
ou outras características sociais)?

4. Como você acha que as pessoas em sua unidade reagem quando são apre-
sentadas evidências contrárias às suas crenças anteriores?

 > Você já testemunhou alguma situação como essa? Como a pessoa reagiu?

 > Você viu sua unidade adaptando políticas com base em novas evidências?

 > Você viu sua unidade suspendendo ou cancelando políticas com base em 
novas evidências?

 > Existem diferenças entre as unidades da sua organização em relação a como 
as pessoas reagem a evidências contrárias?

 ‣ Existem diferenças entre os níveis de liderança e operacional? Ou algum 
outro agrupamento em que você possa pensar?

 ‣ Como você resolve situações nas quais você tem evidências contrárias?

III -  Abertura à mudança

5. Até que ponto você acha que sua unidade está aberta a mudanças?

 > Como a inovação é apoiada?  

 > Quem geralmente é responsável por liderar os processos de mudança?

 > Sua unidade tem cultura de aprender com seus erros?
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Pergunte se adequado:

 > Você pode compartilhar um exemplo de sua unidade reagindo a erro?

 > Existem exemplos de reflexão e crítica construtiva? 

 > A cultura organizacional de sua unidade permite investigações críticas, curio-
sidade e apoia a tomada de riscos e a inovação?

 ‣ Como isso funciona?

IV -  Incentivos

6. Que tipos de processos ou mecanismos existem para incentivar a produção 
e o uso do conhecimento?

 > Sua organização recompensa ou pune com base no desempenho?

 > Sua organização usa indicadores de gestão por desempenho?

 ‣ Como é isso?

7. Você acha que os funcionários são capazes de questionar as opiniões e deci-
sões de seus superiores com base em evidências?

 > Você acha que os funcionários são capazes de questionar as opiniões e deci-
sões de seus superiores com base em evidências? 

 ‣ Qual foi o resultado?

 > Quais são os incentivos e desincentivos para isso?

V -  Motivações

8. Você acha que as pessoas da sua unidade estão motivadas para usar evi-
dências? Por que?

 > Você acha que os funcionários, em média, sentem que são autônomos?

 > Eles se sentem valorizados pela organização?

 > Isso afeta como eles usam evidências?

9. Na sua opinião, a cultura da organização valoriza a competência e o desem-
penho individual?

 > Você já viu isso afetando como as evidências são aplicadas?

 > Os funcionários produzem ou encontram evidências?
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VI -  Agenda institucional

10. Quais são as atribuições formais da sua unidade?

 > Como as atribuições formais da sua unidade afetam o uso de evidências 
para informar a política?

 > E os procedimentos formais?

 > Existem documentos ou protocolos que sistematizam como usar evidências? 
Quais são eles?

 ‣ Como um protocolo de monitoramento, avaliação e aprendizado ou 
diretrizes sobre quem caracterizar problemas de política e identificar 
opções de política?

11. Como os objetivos informais da sua unidade afetam o uso de evidências 
para informar as políticas?

 > Quais são os objetivos institucionais informais que você pode identificar em 
sua unidade? (por exemplo, interesses eleitorais, gerentes que usam sua 
posição para beneficiar suas carreiras, conformidade com normas proces-
suais, corrupção, sinalização de competência fazendo muito, mesmo que 
não sejam eficazes, etc.).

 > Quais são as prioridades, entre esses objetivos?

 ‣ Como elas afetam o uso de evidências para informar políticas

 > Você reconhece padrões diferentes na maneira como as pessoas valorizam 
e usam evidências em diferentes gêneros, raças, classes sociais ou outras 
características sociais?

 ‣ Por que você acha que existe essa diferença?

VII -  Pontos de entrada para mudança

12. Você observa mudanças nas tendências desse debate na sua instituição?

13.  Quais as principais barreiras que você identifica para o uso de evidências 
no seu contexto?

14. O que poderia ser alterado para aumentar o uso de evidências por sua unidade?

 > Como você abordaria alguns dos problemas que você levantou até agora?
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