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Pontos-chave:

 » O conceito de política pública pode ser entendido como uma ação do 
governo (iniciativa de autoridade legítima), de caráter institucional, 
ou seja, que obedece a procedimentos formais, como elaboração pelo 
poder executivo e tramitação ou aprovação pelos poderes legislativo e 
judiciário. Ela é produzida com base em estratégias (origem, fundamento 
e possíveis resultados) com o objetivo de enfrentar um problema público 
ou promover o desenvolvimento.

 » O Catálogo de políticas públicas é uma plataforma virtual que reúne: 
1) Elementos concretizadores das políticas públicas, nomeados pelas 
normas de criação como: programas, políticas nacionais, ações, planos, 
sistemas, políticas nacionais. 2) Informações sobre políticas públicas 
implementadas pelo governo federal ao longo do tempo, como: datas de 
criação e revogação; objetivos, público-alvo, responsáveis etc.

 » O Catálogo tem como objetivo difundir conhecimento sobre as políticas 
públicas, oferecendo informações que contribuam para pesquisas e para 
o planejamento governamental.
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O Catálogo de Políticas Públicas é a primeira base de dados disponível 
que reúne o conjunto de intervenções estatais nas mais diferentes 
áreas. Ferramenta de sistematização das políticas públicas, tem como 
objetivo promover o conhecimento e dar transparência ao universo 
de políticas do governo federal. Espera-se com isso contribuir para a 
tomada de decisão e para qualificar a gestão das políticas públicas do 
governo federal. 

O Catálogo se concretiza como 
uma plataforma virtual que 
reúne informações sobre as 
políticas públicas ao longo do 
tempo, permitindo a realização 
de consultas, extração de dados 
e geração de análises. A partir do 
material disponibilizado, permite 
a análise da trajetória estatal na 
produção de políticas públicas 
nas mais diversas áreas temáticas, 
assim como suas especificidades 
e pontos de diferenciação entre 
setores governamentais, levando em 
consideração mudanças de contexto 
entre gestões governamentais e de 
orientação do Estado brasileiro ao 
longo das décadas.

O principal público-alvo do Catálogo são os gestores de políticas 
públicas federais, órgãos da administração federal e integrantes da 
sociedade civil.

INTRODUÇÃO

CLIQUE E ACESSE 
A PLATAFORMA

Foi identificada uma lista inicial de 663 políticas públicas para compor 
a primeira versão do Catálogo de Políticas Públicas. Elas foram 
disponibilizadas por:

EVIDÊNCIAS
Dados obtidos a partir de estudos com base em 
evidências mobilizadas em documentos públicos, base de 
dados e revisão da literatura.

https://catalogo.ipea.gov.br/#
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A classificação por 
áreas temáticas é 

essencial para entender 
a trajetória das políticas 

públicas no país.

A identificação do 
ano de criação das 
políticas permite 

análises por período. 

Com base no ano de criação das políticas, foi possível construir 
linhas do tempo para cada uma das áreas de políticas públicas. Essas 
linhas são disponibilizadas na plataforma do  de Políticas Públicas, 
permitindo análises por período.

Linhas do Tempo

Quantidade de políticas públicas identificadas na  
versão inicial do Catálogo por décadas*
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Isso permite identificar temas 
mais ou menos consolidados 
na atuação do Estado e como 
se conectam com mudanças 

de contexto.

* Há uma política identificada em 1953 que, se acrescida às quantidades descritas no 
gráfico, totaliza a soma de 663 (número mapeado inicialmente).



4Áreas temáticas

Todas as políticas públicas identificadas foram organizadas em 22 
áreas temáticas.

Área temática QTD %

Saúde 158 23,83

Agropecuária e Agrária 66 9,95

Assistência Social 56 8,45

 Educação 54 8,14

Infraestrutura 38 5,73

Administração Pública 35 5,28

Direitos Humanos 35 5,28

Meio Ambiente 27 4,07

Indústria e Comércio 26 3,92

Ciência e Tecnologia 23 3,47

Desenvolvimento 
Regional 22 3,32

Cultura 17 2,56

 Habitação e Urbanismo 17 2,56

Justiça e  
Segurança Pública 16 2,41

Turismo, Desporto e Lazer 16 2,41

  Defesa Nacional 14 2,11

Política Econômica 12 1,81

Trabalho e Emprego 12 1,81

 Segurança Alimentar 10 1,51

 Relações Exteriores 5 0,75

Comunicação 2 0,3

 Previdência 2 0,3
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DIAGNÓSTICO

Quanto à duração, 615 (92,8%) das 663 
políticas catalogadas não possuem indicação 
de revogação ou fim da vigência, pelo menos 

não de modo explícito nos documentos 
analisados. Como muitas políticas não estão 

mais em vigor, uma inferência possível é 
que, na prática, ao não serem revogadas, 

perdem relevância na agenda dos governos 
ou são substituídas por outras sem que 
haja um registro consolidado e formal 

dessas mudanças. Ou seja, apesar de serem 
instituídas a partir de um instrumento legal, 

nem sempre o mesmo procedimento é 
adotado para a revogação.

Verifica-se complexificação das demandas e 
das políticas ao longo do tempo, em que grupos 

populacionais têm ganhado visibilidade na 
formulação de iniciativas governamentais.

A despeito da multiplicidade de públicos-alvo 
atendidos, os resultados indicam a prevalência 

de iniciativas voltadas a atender a população em 
geral. Este resultado é esperado tendo em vista o 
caráter geral de várias políticas e seus objetos de 
intervenção. Já a segunda posição é ocupada pela 
população em situação de grande vulnerabilidade, 
refletindo a preocupação existente em diferentes 

políticas de atender públicos afetados por situações 
de precariedade e desigualdades ao longo do tempo.

Diagnóstico baseado nas 
evidências detectadas.

PRÓXIMOS PASSOS
Próximos passos baseados no 
diagnóstico realizado.

Foi identificado um conjunto inicial de 663 políticas públicas para 
compor a primeira versão da plataforma virtual. Dessa forma, 
espera-se que qualquer cidadão possa acessar e realizar consultas 
sobre as políticas públicas implementadas pelo governo federal 
ao longo do tempo.

A plataforma deve manter renovação contínua, por meio de 
revisões periódicas (na data de 16/11/2022 já são 774 políticas 
reunidas), garantindo aderência persistente com a realidade 
das políticas públicas e possibilitando a geração de análises e 
evidências que contribuam para subsidiar os ciclos orçamentários 
e a produção de políticas públicas de maneira mais qualificada.

Para além dos esforços de complementação do rol de políticas 
públicas executadas pelo Executivo federal, pelo menos desde o 
início do século XX, os próximos passos serão no sentido de produzir 
análises que qualifiquem as políticas públicas reunidas no Catálogo.
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EXPEDIENTE
O Catálogo de políticas públicas 
pode ser acessado no endereço: 
https://catalogo.ipea.gov.br

Para saber mais, sobre o projeto, acesse 
“Catálogo de políticas públicas: Primeiros 
resultados e hipóteses de pesquisa”, 
disponível no QRCorde abaixo
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