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Introdução: 
 

O conceito de avaliação das ações governamentais, assim como o de planejamento, surge 
com as transformações no papel do Estado especialmente devido ao esforço de reconstrução 
após a Segunda Guerra, à adoção de políticas sociais e à conseqüente necessidade de analisar 
os custos e as vantagens de suas intervenções. Mais recentemente, no âmbito do grande 
processo de mudança das relações entre o Estado e a sociedade e da reforma da administração 
pública, que passa do primado dos processos para a priorização dos resultados, a avaliação 
assume a condição de instrumento estratégico em todo o ciclo da gestão pública. (Kettl, 2000). 
 
     A trajetória histórica da avaliação compreende um primeiro estágio, centrado na mensuração 
dos fenômenos analisados, depois avança em direção às formas de atingir resultados, evoluindo 
para um julgamento das intervenções não somente quanto à sua eficácia e eficiência, mas 
também quanto à sua efetividade, sustentabilidade e outros aspectos, como a equidade, por 
exemplo 
 

 As definições de avaliação são muitas, mas um aspecto consensual é a sua característica 
de atribuição de valor. A decisão de aplicar recursos em uma ação pública sugere o 
reconhecimento do valor de seus objetivos pela sociedade, sendo assim, sua avaliação deve 
“verificar o cumprimento de objetivos e validar continuamente o valor social incorporado ao 
cumprimento desses objetivos” (Mokate, 2002).  
 
 O termo “avaliação” é amplamente usado em muitos e diversos contextos, sempre se 
referindo a julgamentos. Por exemplo, se vamos ao cinema ou ao teatro formamos uma opinião 
pessoal sobre o que vimos, considerando satisfatório ou não. Quando assistimos a um jogo de 
futebol, formamos opinião sobre as habilidades dos jogadores. E assim por diante. Estes são 
julgamentos informais que efetuamos cotidianamente sobre todos os aspectos das nossas vidas. 
Porém, há avaliações muito mais rigorosas e formais, envolvendo julgamentos detalhados e 
criteriosos, sobre a consecução de metas, por exemplo, em programas de redução da exclusão 
social, melhoria da saúde dos idosos, prevenção da delinqüência juvenil ou diminuição de 
infecções hospitalares. Essas correspondem à avaliação formal, que é o exame sistemático 
quaisquer intervenções planejadas na realidade, tendo por base procedimentos científicos de 
coleta e análise de informação sobre o conteúdo, estrutura, processo, resultados e/ou impactos de 
políticas, programas ou projetos (Rua, 2000). 
 
A avaliação representa um potente instrumento de gestão na medida em que pode – e deve - ser 
utilizada durante todo o ciclo da gestão, subsidiando desde o planejamento e formulação de uma 
intervenção, o acompanhamento de sua implementação, os conseqüentes ajustes a serem 
adotados, e até as decisões sobre sua manutenção, aperfeiçoamento, mudança de rumo ou 
interrupção. Além disso, a avaliação pode contribuir para a viabilização de todas as atividades de 
controle interno, externo, por instituições públicas e pela sociedade levando maior transparência e 
accountability às ações de governo. Por isso, Mokate (2002) defende que uma das características 
chave da avaliação deve ser sua integração a todo o ciclo de gestão, desenvolvendo-se 
simultaneamente às demais fases, desde o momento inicial da identificação do problema, 
levantamento das alternativas para solução, planejamento, etc até a implementação, controle e 
revisão das atividades. 
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 Além dos objetivos relacionados à eficiência e eficácia dos processos de gestão pública, a 
avaliação é decisiva para o processo de aprendizagem institucional e também contribuiria para a 
busca e obtenção de ganhos das ações governamentais em termos de satisfação dos usuários e 
de legitimidade social e política. Por essas e outras razões, tem sido ressaltada a importância dos 
processos de avaliação para a reforma das políticas públicas, modernização e democratização da 
gestão pública.  
 
 Nos países desenvolvidos os processos de avaliação de políticas vêm se tornando 
crescentemente institucionalizados. Isso exige o empenho das estruturas político-governamentais 
na adoção da avaliação como prática regular e sistemática de suas ações, na regulação das 
práticas avaliativas e no fomento de uma cultura de avaliação integrada aos processos gerenciais 
(Hartz, 2001).  
 
 No Brasil, a importância da avaliação das políticas públicas é reconhecida em documentos 
oficiais e científicos, mas esse reconhecimento formal ainda não se traduz em processos de 
avaliação sistemáticos e consistentes que subsidiem a gestão pública (Hartz et Pouvourville, 
1998). O consenso no plano do discurso, não produz automaticamente a apropriação dos 
processos de avaliação como ferramentas de gestão, pois freqüentemente a tendência é percebe-
los como um dever, ou até mesmo como uma ameaça, impostos por alguma instância de governo 
ou por organismos financiadores internacionais. 
 
 Mokate (2002) identifica algumas das possíveis razões pelas quais a avaliação não seria 
facilmente integrada ao ciclo de gestão:  
 

a) Os paradigmas gerenciais dificultam a apropriação da avaliação pelas equipes de gestão, 
na medida em que focalizam mais as atividades e processos do que os resultados, não 
valorizando a explicitação de metas e objetivos, e a responsabilização pelo seu alcance;  

 
b) As aplicações convencionais do monitoramento e da avaliação têm se realizado de uma 

forma que não favorece sua percepção como ferramentas de gestão, sendo 
freqüentemente realizados apenas pelos avaliadores externos e com a conotação de 
fiscalização, auditoria ou controle, cujos resultados não costumam ser utilizados no 
processo decisório e gerencial;  

 
c) A complexidade dos objetivos e a adoção de estratégias e tecnologias diferenciadas, que 

não necessariamente conduzem ao mesmo resultado, dificultam a avaliação das 
intervenções. A sensibilidade dos problemas sociais a múltiplas variáveis faz com que a 
seleção de estratégias para seu enfrentamento se baseie em hipóteses de relações 
causais. É particularmente difícil atribuir, através da avaliação, as mudanças observadas 
a uma intervenção específica operada sobre um problema, até porque, freqüentemente, 
os efeitos de algumas intervenções só se evidenciam no longo prazo. 

 
A realidade é que toda avaliação tem que enfrentar uma série de desafios. Primeiro, deve 

lidar com as limitações resultantes do fato de que uma das suas principais fontes de informações 
são registros administrativos. Ora, como a avaliação nem sempre é concebida ex-ante, os 
registros administrativos não são elaborados com a perspectiva de prover os dados necessários à 
avaliação. Com isso, o avaliador sempre tem que lidar com lacunas nesses dados e tentar ir além 
delas.  
 

Segundo, uma outra fonte de informações são os beneficiários, dos quais se obtém dados 
diretos. Isso coloca a necessidade de construir instrumentos fidedignos de coleta, bases de dados 
precisas e confiáveis o suficiente para sustentar as apreciações a serem feitas. Assim, quanto 
mais sólido o treinamento metodológico do avaliador, melhor, embora a avaliação não se resuma 
à aplicação de técnicas de pesquisa. 
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Terceiro, é fundamental que sejam avaliados os contextos. Há uma importante pergunta 
neste sentido: porque é que em contextos diferentes as mesmas ações apresentam resultados 
diferentes? Esta indagação dá a medida da relevância do contexto e indica a necessidade de 
métodos próprios para o seu estudo.  
 

Quarto, ao mesmo tempo que a avaliação implica associar meios e fins, é preciso abrir a 
possibilidade de exame de resultados não antecipados. Isto tem sido feito com métodos de 
“avaliação livre dos resultados” ou “avaliação independente dos objetivos”, que permitem 
questionar se há outros processos que podem produzir tais resultados, independentemente dos 
objetivos e atos dos gestores.  
 

Quinto, é preciso que a avaliação seja capaz de captar mudanças através do tempo, 
retroalimentando as políticas, programas e projetos. Isto requer que, ao invés de representar uma 
iniciativa pontual, a avaliação seja concebida como um processo contínuo.  
 

Sexto, é preciso abrir a possibilidade da avaliação orientada para a inovação. Trata-se da 
avaliação que começa com início do ciclo de uma política, quando há pouco conhecimento sobre 
a mesma. Este tipo de avaliação implica uma concepção ex-ante, ou seja, a avaliação que é 
construída anteriormente à própria formulação, a partir da qual se realizam simulações com a 
finalidade de identificar estratégias e propor cursos de ação . Isso, evidentemente, vai requerer o 
estabelecimento de uma base de informação (baseline) e a coleta e análise de evidências 
capazes de sustentar políticas novas.  
 

Além disso tudo, um aspecto essencial diz respeito aos avaliadores, suas habilidades e 
competências, além das habilidades analíticas que aqui são tomadas como dadas. É fundamental 
que os avaliadores tenham capacidade de trabalhar com policy-makers no sentido de estabelecer 
com eles parcerias estratégicas visando o melhor resultado das políticas públicas; isso exige que, 
sem perder a características da independência da avaliação, seja superada a concepção de que 
avaliadores e gestores se situam em campos opostos. Também é essencial que os avaliadores 
sejam capazes de atuar junto aos stakeholders, estabelecendo diálogos, ajudando a construir 
consensos e a gerenciar mudanças. É igualmente necessário que sejam capazes de analisar a 
coerência da política e interpretar resultados com o distanciamento necessário. Finalmente, é 
indispensável que a avaliação tenha conseqüências. E isso requer que os avaliadores sejam 
capazes de formular recomendações de alta qualidade e de elaborar planos de ação visando o 
aperfeiçoamento das políticas, programas e projetos. Essas habilidades são a base para a 
formação e consolidação de uma cultura de avaliação, na qual as falhas sejam vistas como 
oportunidades de aprendizado para fazer mais e melhor em termos de políticas públicas. 
 
 A avaliação representa uma estratégia de mudança do paradigma gerencial. Nesse novo 
paradigma as políticas devem ser avaliadas pelo cumprimento de seus objetivos e os gerentes 
devem ter incentivos naturais para utilizar informação no acompanhamento de seu desempenho 
em relação a esses objetivos. Mokate (2002) aponta quatro desafios prioritários para construir um 
processo de avaliação integrado à atividade gerencial: 
 
1-A definição de um marco conceitual da intervenção que se pretende avaliar, indicando 
claramente objetivos, resultados e as supostas relações causais que orientam a intervenção, pois 
quando não se sabe onde e como se quer chegar, torna-se muito difícil avaliar o desempenho. 
 
2-A superação da lacuna entre o “quantitativo” e o “qualitativo” na definição de metas e objetivos e 
na própria avaliação, gerando complementaridade e sinergia entre eles; 

 
3-A identificação e pactuação de indicadores e informações relevantes, levando em conta o marco 
conceitual e as diversas perspectivas e interesses dos atores envolvidos; 
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4-A definição e manejo gerencial dos fluxos de informação gerada pelo processo avaliativo, 
especialmente aplicando-os à tomada de decisões, e a introdução de estratégias para sua 
disseminação e de incentivos ao uso dessa informação. 
 
 
 
1-Conceitos básicos: monitoramento, avaliação, pesquisa avaliativa, 
acompanhamento. Insumos, pressupostos, produtos, processos, efeitos, impactos. 

 
 

A avaliação de políticas públicas, programas e projetos governamentais tem finalidades 
bastante precisas: (1) accountability, significando estabelecer elementos para julgar e aprovar 
decisões, ações e seus resultados. (2) desenvolver e melhorar estratégias de intervenção na 
realidade, ou seja, a avaliação tem que ser capaz de propor algo a respeito da política que está 
sendo avaliada. (3) proporcionar aos gestores de políticas, programas e projetos empoderamento, 
promoção social e desenvolvimento institucional, significando que a avaliação deve ser capaz de 
abrir espaço para a democratização da atividade pública, para a incorporação de grupos sociais 
excluídos e para o aprendizado institucional e fortalecimento das instituições envolvidas. 

 
Entre as inúmeras definições existentes pode-se sustentar que avaliação formal é (1) um 

julgamento (porque envolve valores) (2) sistemático (porque baseia-se em critérios e 
procedimentos previamente reconhecidos) (3) dos processos ou dos produtos de (4) uma política, 
programa ou projeto, tendo como referência (5) critérios explícitos, a fim de contribuir para (6) o 
seu aperfeiçoamento, a melhoria do processo decisório, o aprendizado institucional e/ou o 
aumento da accountability. 
 
      De maneira bastante sintética é possível definir a avaliação formal de políticas, programas ou 
projetos como o exame de quaisquer intervenções planejadas na realidade, baseado em critérios 
explícitos e mediante procedimentos reconhecidos de coleta e análise de informação sobre seu 
conteúdo, estrutura, processo, produtos, qualidade efeitos e/ou impactos . 
 
 Nessa definição destacam-se duas dimensões da avaliação. A primeira é técnica, e 
caracteriza-se por coletar e analisar segundo procedimentos reconhecidos, informações que 
poderão ser utilizadas nas decisões relativas a qualquer política, programa ou projeto. Esta 
dimensão diz respeito à pesquisa avaliativa, que é um instrumento da avaliação.  
 

A segunda dimensão é valorativa, consistindo no exame das informações obtidas, à luz de 
critérios específicos, com a finalidade de extrair conclusões acerca do valor da política, programa 
ou projeto. A finalidade desse julgamento não é classificar as intervenções “boas” ou “más”, 
“exitosas” ou “fracassadas”. Representa, antes, um processo de apoio ao aprendizado contínuo, 
em busca de melhores decisões e de amadurecimento da gestão. 

 
A avaliação formal permite julgar processos e produtos de vários modos. Primeiro, 

levantando questões básicas tais como os motivos de certos fenômenos (por exemplo: porque 
persistem atitudes predatórias ao meio ambiente na população brasileira?). Este tipo de avaliação 
pode focalizar relações de causa e efeito com a finalidade de recomendar mudanças nas medidas 
adotadas para lidar com o problema. 

 
Em segundo lugar, a avaliação formal pode ser usada para acompanhar políticas ou 

programas de longo prazo. Nesses casos são realizadas várias avaliações em estágios-chave da 
política ou programa, a fim de prover dados confiáveis sobre os seus impactos e sobre como 
podem ser estes mitigados ou melhor explorados. 
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Em terceiro, ao final de um programa ou projeto a avaliação pode indicar o seu sucesso na 
consecução dos seus objetivos e permitir avaliar a sua sustentabilidade, ou seja, a possibilidade 
da sua continuidade através do tempo. 

 
A avaliação formal pode contribuir para aperfeiçoar a formulação de políticas e projetos 

especialmente tornando mais responsável a formulação de metas, e apontar em que medida os 
governos se mostram responsivos frente às necessidades dos cidadãos. Pode mostrar se as 
políticas e programas estão sendo concebidos de modo coordenado ou articulado; e em que 
medida estão sendo adotadas abordagens inovadoras na resolução de problemas que antes 
pareciam intratáveis. Pode indicar como vão sendo construídas as parcerias entre governo central 
e local, entre os setores público, privado e terceiro setor, identificar as condições de sucesso ou 
fracasso dessas parcerias e apontar como podem ser aperfeiçoadas a fim de ganharem 
abrangência e se tornarem estratégias nacionais das políticas de desenvolvimento. 
 
 A despeito dos progressos realizados, a atividade de avaliação formal ainda é recente em 
muitos países, dependendo do grau de modernização dos seus modelos de administração e até 
mesmo do grau de democratização política e social. O fato de a avaliação ser ainda tão jovem 
permite entender o fato de ainda não ter ocorrido a consolidação conceitual nessa área. De fato, 
muito conceitos são usados de maneira vaga e imprecisa, gerando dificuldades ao diálogo, à 
transparência e ao fortalecimento da própria avaliação.  

 
Uma primeira distinção útil é a que se pode estabelecer entre avaliação, monitoramento e 

acompanhamento. Talvez por ser menos freqüente que a avaliação, o monitoramento de 
programas e projetos geralmente tem sido confundido, no nosso país, tanto com a avaliação como 
com o acompanhamento.  

 
O monitoramento diferencia-se da avaliação sob vários aspectos. Primeiro, enquanto a 

avaliação é o exame discreto de processos, produtos, qualidade, efeitos, impactos, das ações 
realizadas, o monitoramento é o exame contínuo de processos, produtos, resultados, impactos, 
das ações realizadas. Devido a essa característica, o escopo dessas duas atividades é diferente: 
enquanto a avaliação deve explorar em profundidade os aspectos sobre os quais incide, o 
monitoramente não tem como alcançar tal profundidade, devido à sua necessidade de celeridade 
dos achados, para que possa subsidiar decisões sobre a condução das políticas, programas e 
projetos. Também pelo mesmo motivo, enquanto a avaliação produz relatórios mais complexos e 
densos, o monitoramento irá produzir pequenos sumários de dados parciais, aos quais costuma 
se incorporar uma ajuda memória ou uma ata de decisões tomadas com base nos achados. Em 
quarto lugar, enquanto a avaliação pode ser usada ou não para subsidiar a tomada de decisões, o 
monitoramento sempre terá que ter essa aplicação. Por isso, diferentemente da avaliação, todo 
monitoramento tem que incluir os procedimentos para a imediata apropriação dos achados 
produzidos e sua incorporação ao processo da gestão. Em quinto lugar, pode-se monitorar 
atividades, processos, produtos e impactos, mas em geral o monitoramento se concentra em 
atividades, processos e produtos e tem como referência o desenho da política, programa ou 
projeto. Já a avaliação não necessariamente tem essa relação com o desenho da intervenção, 
sendo inclusive recomendável o uso de metodologias de avaliação independente de objetivos. 

 
O monitoramento é o exame contínuo dos insumos, atividades, processos, produtos 

(preliminares, intermediários e finais) de uma intervenção, com a finalidade de otimizar a sua 
gestão, ou seja, obter mais eficácia, eficiência e, dependendo do alcance do monitoramento, 
efetividade. De acordo, por exemplo, com o Banco Intermericano de Desenvolvimento (BID), “o 
monitoramento é o procedimento mediante o qual verificamos a eficiência e a eficácia da 
execução de um projeto, mediante a identificação dos seus êxitos e debilidades e, em 
conseqüência, recomendamos medidas corretivas para otimizar os resultados esperados do 
projeto”.  

 
Ou seja, o monitoramento implica a possibilidade de interferir no curso da implementação 
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de uma política, programa ou projeto, caso se perceba que a sua concepção não é adequada à 
solução do problema, por equívoco de planejamento ou por mudança da própria realidade. Por 
isso o monitoramento tem o Plano de Ação ou Execução ou Plano de Atividades como referência, 
mas não deve estar preso a esses Planos, podendo levar à recomendar a sua mudança. Por tudo 
isso, o monitoramento é  uma ferramenta de gestão interativa e proativa, que utiliza informações 
com a profundidade necessária para a sua finalidade (nada além disso, sob o risco de 
comprometer a sua celeridade e tempestividade), e se baseia sempre na análise dos dados (não 
somente no seu registro).  

 
O monitoramento é utilizado para (a) identificar falhas no desenho da política, programa ou 

projeto e/ou no seu Plano de Ação ou Execução, resultantes ou de erros de formulação ou de 
mudanças imprevistas da realidade; (b) estabelecer se a política, programa ou projeto está sendo 
implementada conforme o planejado; (c) examinar continuamente os pressupostos da política, 
programa ou projeto, a fim de identificar os riscos de não serem realizados os objetivos; (d) 
identificar problemas recorrentes que precisam ser solucionados e prever suas conseqüências 
sobre a consecução dos objetivos; (e) recomendar mudanças no Plano de Ação ou de Execução. 
Os resultados do monitoramento são utilizados para aperfeiçoamento do trabalho de equipe e 
para a tomada de decisões e ele deve gerar aprendizagem organizacional.  

 
O monitoramento se diferencia do acompanhamento, que corresponde às atividades de 

registro e documentação do processo de implementação, a fim de assegurar o cumprimento do 
Plano de Atividades ou Plano de Ação, sem questionar a sua pertinência frente ao problema a ser 
solucionado. O acompanhamento caracteriza-se pelas atividades de supervisão, fiscalização e 
controle, não tendo natureza interativa, nem proativa. As informações tendem a ser formais e 
superficiais, e geralmente se limitam a ser registradas e informadas, nem sempre são analisadas. 
Os resultados raramente são compartilhados e são pouco utilizados como ferramenta de gestão. 

 
O monitoramento representa uma ferramenta de uso cotidiano na gestão de políticas, 

programas e projetos. Orienta-se para a busca de respostas às seguintes indagações:  
 
Em que medida são cumpridas as atividades especificadas na programação? Em que medida 
estão presentes os recursos necessários? Com que grau de tempestividade? Em que medida está 
sendo observada a seqüência das ações? Qual o grau de proximidade observado entre a 
quantidade e qualidade das ações, serviços ou produtos planejados e os que estão sendo 
executados? Em que medida a intervenção vem atingindo a população-alvo? Que manifestações 
de queixa ou satisfação ocorrem entre os diversos atores envolvidos na execução da política, 
programa? Onde podem ser identificados pontos de estrangulamento na produção de bens ou 
serviços? Que recursos vem se mostrando sub-utilizados? Que oportunidades existem para 
otimizar a exploração do recurso X? Qual a consistência entre o que foi planejado, a realidade do 
contexto e as necessidades da população-alvo? A estratégia proposta mostra-se adequada aos 
objetivos da intervenção? Existem necessidades de mudança? Quais as dificuldades e riscos que 
não foram previstos e podem comprometer o alcance dos objetivos? Que oportunidades 
inesperadas surgiram e podem ser exploradas em benefício dos resultados?  
 

 
 Alguns conceitos muito presentes às falas dos interessados em monitoramento e avaliação 
assumem uma importância singular porque definem o recorte do objeto a ser avaliado. 
Infelizmente, não são tão precisos quanto deveriam. O primeiro deles é “resultado”, que vem 
sendo utilizado em oposição a “processo”, principalmente no âmbito do debate sobre os novos 
modelos de gestão. O debate, no caso, distingue “o que se obtém com a ação” e “os 
procedimentos adotados na ação”, ou, em outras palavras: fins e meios. A palavra “resultado”, 
porém, é genericamente usada para designar coisas tão diferentes quanto produtos preliminares e 
intermediários, produtos finais, efeitos e até impactos. Por isso, deve-se ou especificar a que se 
refere a mesma, ou procurar uma palavra mais precisa. 
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Um outro conceito muito presente no monitoramento e na avaliação é expresso pela 
palavra “produto”. Esta palavra tornou-se comum na linguagem administrativa principalmente 
devido à influência dos organismos internacionais e às metodologias de planejamento nas quais 
os “produtos” funcionavam como referências de conclusão das etapas de trabalho. Na realidade, 
“produto” é uma tradução da palavra inglesa “output”, expressando uma saída (bens ou serviços) 
de um sistema que processou “inputs” ou insumos. Geralmente os produtos são expressos como 
“metas”, quando se define uma quantidade, de um produto, em um espaço de tempo. 

 
A palavra “output” refere-se a produtos de diferentes níveis de elaboração ou de 

complexidade que um sistema pode gerar, cada um dos quais representa, ao mesmo tempo, uma 
“saída”, mas também um “insumo” para as atividades que irão gerar os produtos subseqüentes, 
de maior complexidade e elaboração. Então, quando nos referimos a produtos, é útil estabelecer 
uma hierarquia de complexidade, identificando produtos preliminares ou iniciais, que serão 
insumos necessários à geração de produtos intermediários, os quais, por sua vez, serão insumos 
para os produtos finais.  

 
O produto final é sempre uma saída direta, objetivamente constatável, da operação de um 

sistema: bens ou serviços como vacinas aplicadas, livros distribuídos, refeições servidas, alunos 
certificados, áreas reflorestadas, etc. Nesse sentido, o produto final diferencia-se do “efeito”, que 
é a sua conseqüência: a mudança desencadeada na realidade pelo produto final. Vacinas 
aplicadas podem ter como efeito a imunização e redução da incidência de uma doença; livros 
distribuídos podem ter como efeito uma melhoria da capacidade de leitura; refeições servidas 
podem ter como efeito uma melhoria da relação estatura/idade das crianças ou uma redução da 
incidência das doenças nutricionais; alunos certificados podem ter como efeito um aumento 
relativo da escolaridade geral da população; áreas reflorestadas podem ter como efeito uma 
redução dos processos de erosão da terra, etc. O termo em língua inglesa para “efeito” é 
“outcome”, que guarda clara diferença de “output”.  

 
O “efeito” está diretamente relacionado com o produto final de uma intervenção (política, 

programa ou projeto) e sempre expressa uma mudança em uma situação pré-existente. Por isso, 
os efeitos pretendidos devem estar expressos como “objetivos”1. Toda a atividade de gestão, 
nos novos modelos de administração, orienta-se para a obtenção de efeitos. Na realidade, os 
modernos gestores executam processos destinados a produzir produtos com a finalidade de gerar 
efeitos, ou seja, transformar a realidade. Relacionada à obtenção dos efeitos, a palavra 
efetividade ganhou especial destaque nos últimos tempos, referindo-se a um dos mais 
importantes critérios de avaliação.  

 
De igual relevância, um conceito pouco preciso, frequentemente usado como sinônimo dos 

efeitos é “impacto”. Enquanto “efeito” é definido no dicionário da língua portuguesa como 
resultado necessário ou fortuito de uma causa , portanto, guardando relação direta com a mesma, 
o significado de “impacto” é outro: é o choque ou abalo ou impressão forte ou profunda causada 
por efeitos diversos. Portanto, o “impacto” é provocado pelo “efeito”, que, por sua vez, resulta de 
uma causa, que, em se tratando de intervenções planejadas na realidade, é um produto. 

 
Aqui cabem algumas considerações. Primeiramente, os efeitos são, por definição, 

previsíveis, devido à sua relação direta com os produtos. Podem ser efeitos positivos (que se 
pretende desencadear) ou negativos (que se deve mitigar), mas são sempre o propósito da 
intervenção.  

 
Já os impactos podem ser previsíveis ou não. Isso resulta do fato de que não se 

relacionam diretamente com o produto ou causa: sua relação é mediada pelos efeitos e pode 
sofrer múltiplas interveniências do ambiente em que se realizou a intervenção. Tanto os impactos 

                                                 
1 Observe-se, porém, que mesmo os objetivos podem ser hierarquizados em objetivos superiores, objetivos de projeto 
(ou gerais) e objetivos específicos. 



 8

previsíveis como os imprevisíveis podem ser positivos ou negativos. 
 
Devido a essa relação indireta e mediada, e suscetível a interveniências diversas, os 

impactos podem variar no tempo e na intensidade e podem se espraiar por áreas muito diferentes 
daquele em que ocorreu a intervenção. Por exemplo, vacinas aplicadas, que podem ter como 
efeito crianças imunizadas, podem ter como impactos uma redução dos gastos do sistema de 
saúde com o tratamento das doenças (que foram evitadas), uma redução da repetência e da 
evasão escolar por ter sido evitada a perda de dias letivos pelas crianças, uma redução das faltas 
das mães ao trabalho evitando a perda de renda das famílias, etc 

 
Essas características dos impactos conduzem à seguinte reflexão: uma intervenção pode 

ter como expectativa certos impactos, mas não pode tê-los como seu objetivo direto, devido ao 
baixo grau de governabilidade que qualquer gestor tem sobre os mesmos, devido às dificuldades 
de evidenciação da cadeia causal entre a intervenção, seu/s produto/s, seus/efeito/s e os 
impactos e devido a fatores que dificultam uma identificação e mensuração clara dos impactos. 
Naturalmente, tudo isso impõe grandes desafios às avaliações de impacto. 
 

De acordo com o argumento aqui apresentado, os impactos são conseqüências dos efeitos 
e estes são gerados pelos produtos. Para que os produtos (de todos os níveis) sejam produzidos, 
são necessários insumos, capacidades e atividades. Isso, porém, não é suficiente: os produtos 
dependem, muitas vezes, de condições externas à governabilidade da política, programa ou 
projeto: por exemplo, a aprovação de um diploma legal pelo Legislativo, um ambiente de 
estabilidade da moeda, etc.  
 

Essas condições externas, essenciais para o êxito na geração de um produto, chamam-se 
“pressupostos”, ou “supostos” ou, ainda, “condições”, ou mesmo, “hipóteses”. Elas se 
diferenciam de pré-requisitos, pois estes são os produtos prévios (preliminares ou intermediários), 
obtidos nas etapas hierarquizadas da execução de uma intervenção, os quais encontram-se sob a 
governabilidade da política, programa ou projeto e seus gestores. A análise dos pressupostos é o 
núcleo da “avaliação de risco”. 
 

Vale igualmente esclarecer o conceito de “qualidade”: consiste na capacidade de um bem 
ou serviço atender às expectativas do seu público-alvo. O problema, nesse caso, é confundir 
avaliação da satisfação do usuário (que é fortemente afetada por fatores subjetivos, como a 
própria situação do usuário previamente ao acesso àquele bem ou serviço) com avaliação de 
qualidade. A avaliação de qualidade baseia-se em critérios relativos a cada tipo de bem ou 
serviço. Um dos critérios pode ser a satisfação dos usuários, mas não é o único.  
 

 
3- Tipologias de avaliação: ex-ante, ex-post, intermediária; externa, interna, mista; 
somativa, formativa e de conformidade. 

 
 
Desde o surgimento das práticas pioneiras nas décadas de 1960 a 1990, foram feitos 

significativos avanços na área de avaliação, tornando-se os conceitos mais precisos, as 
estratégias e as técnicas mais adequadas e os instrumentos de coleta mais acurados. Além disso 
passou-se a distinguir os diversos tipos de avaliação que se pode efetuar. Hoje existem diversas 
tipologias, que permitem discriminar as avaliações segundo o ponto do ciclo da política, programa 
ou projeto em que se realizam(ex-ante, intermediária ou de meio-termo e ex-post); segundo a 
função a ser cumprida pela avaliação (conformidade, somativa, formativa); segundo a origem dos 
avaliadores (externa, interna ou mista); segundo o foco ou objeto (centrada em objetivos X 
independente de objetivos; centrada na administração X avaliação de desempenho; centradas em 
usuários ou consumidores, etc), segundo os envolvidos na avaliação (pares ou especialistas; 
adversários; participantes ou participativa); segundo a lógica que orienta sua concepção (baseada 
na teoria do programa ou baseada na implementação), a ênfase metodológica (quantitativa ou 
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qualitativa) etc. Alguns desses tipos serão brevemente descritos a seguir.  
 

Inicialmente, cabe esclarecer os conceitos de avaliação “ex-ante” e de avaliação ex-post. 
Numa acepção mais generalizada, a avaliação ex-ante expressa uma concepção holística, 
interativa e iterativa, segundo a qual a avaliação se inicia no momento em que se define o 
problema ou a necessidade que justifica a política, programa ou projeto, integra as discussões em 
torno da formulação das alternativas e envolve a tomada de decisão, informando sobre os seus 
riscos e limitações, vantagens a maximizar, consistência entre objetivos e meios, viabilidade e 
suficiência dos insumos, pertinência das soluções à esfera de atuação das organizações 
envolvidas na intervenção pretendida, etc.  

 
Numa outra acepção, mais restrita, a avaliação ex-ante consiste na estimativa prévia de 

eficiência e de impacto do desenho da intervenção. A avaliação ex-ante de eficiência corresponde, 
especificamente, ao cálculo de custos de cada alternativa. Além das categorias básicas2, os 
projetos podem envolver ainda custos adicionais do usuário e custos de oportunidade3. Essa 
modalidade de avaliação ex-ante envolve a construção de uma matriz de custos, que contém 
todos os custos que se espera que uma intervenção requeira em cada período de execução, 
divididos entre as diversas categorias acima mencionadas. Já a avaliação ex-ante de impacto 
consiste na estimação do impacto de cada alternativa, derivado dos objetivos propostos. Essa 
estimação pode basear-se no Método Delphi4 ou pode envolver o cálculo do “custo por unidade de 
impacto”, que corresponde ao custo de realização de 1% do impacto para um determinado 
objetivo, usando uma determinada alternativa, em um período de um ano (por exemplo, a redução 
do índice de mortalidade infantil). Em ambos os casos, a matriz de custos é usada para a tomada 
de decisão, monitoramento e avaliação.  

 
Uma outra lógica corresponde à avaliação ex-post. Em se tratando da perspectiva 

generalizada, refere-se, primeiramente à avaliação que é concebida sem relação com 
planejamento e nem mesmo com o processo de implementação, sendo desenhada quando a 
política, programa ou projeto já se encontra consolidado ou em fase final.  

 
Uma segunda acepção refere-se estritamente ao momento do tempo em que é realizada a 

avaliação, e portanto, ao estágio da intervenção que é submetido à avaliação. Compreende as 
avaliações intermediárias ou de meio-termo quando se trata de intervenções do tipo “atividade” 
(bens e serviços de produção ou prestação continuada) e as avaliações finais, de efeitos e de 
impactos. 

 
Na acepção restrita, a avaliação ex-post não diz respeito ao momento em que se pensa ou 

se planeja a avaliação. O foco, nesse caso recai sobre o que é calculado: o custo efetivo de cada 
alternativa, pelo mesmo processo de análise de custos da avaliação ex-ante, porém tendo como 
referência os valores efetivamente despendidos. Embora usando os mesmos procedimentos de 
cálculo, os impactos são mensurados por meio da comparação entre a situação inicial da 

                                                 
 
2 Estes podem envolver apenas três categorias básicas: custos de capital (aquisição de bens que um projeto utiliza por 
um ano ou mais), custos de manutenção ( compra de serviços e materiais para manutenção de bens de capital) e 
custos operacionais ( compra de bens e serviços com vida útil menor que um ano, podendo ser ou custos diretos, 
quando são indispensáveis; ou custos indiretos, quando não são indispensáveis, mas condicionam a eficiência das 
ações). 
3 O custo adicional do usuário é aquele que recai sobre a população-alvo, por exemplo, no acesso a um serviço escolar 
pode haver um custo de deslocamento que, além do transporte, inclui o custo do tempo gasto esperando o transporte e 
viajando. O custo de oportunidade refere-se às oportunidades de ganho às quais se renuncia para investir em uma 
atividade. Por exemplo, pode-se investir o capital em qualquer atividade lucrativa ao invés de aloca-lo a um projeto 
social; esta renúncia representa o custo de oportunidade. 
4 Em termos bastante simplificados, trata-se de um painel de especialistas que é conduzido na construção de um 
consenso mediante um processo de aproximações sucessivas. Esta técnica é largamente utilizada, mas pode ser 
questionada, especialmente quando o conhecimento científico acumulado pelos “especialistas” é pouco, pois não terão 
outra base para julgamento que não suas experiências próprias.  
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população-alvo (baseline) e a sua situação ao final de um período determinado de tempo. É 
possível comparar os impactos observados também com os impactos estimados na avaliação ex-
ante, para verificar se a seleção de alternativas de intervenção foi ótima. 
 

Quando o foco de análise se transfere para a finalidade ou objetivo da avaliação, é 
possível distinguir os seguintes tipos: Avaliação de Conformidade que corresponde ao exame da 
aderência à lei dos normativos da política, programa ou projeto e também dos atos do gestor na 
condução das suas atividades, inclusive na gestão da “coisa pública”. Este tipo de avaliação 
predomina nas instituições de controle interno e externo e o seu objeto é, precipuamente, o 
processo e não os resultados das políticas públicas. Em oposição, identifica-se a Avaliação de 
Desempenho, que se refere ao que se obtém com uma política, programa ou projeto. 
Compreende dois subtipos: Avaliação de Desempenho Institucional, que tem como finalidade 
apreciar em que medida uma instituição realiza a missão que lhe foi atribuída, mediante a 
consecução dos seus objetivos e o cumprimento de suas metas. E a Avaliação de Desempenho 
individual5, que se destina a averiguar em que medida cada profissional, em uma instituição, 
cumpre suas atribuições e contribui para o alcance dos objetivos e metas da instituição. Também 
focaliza a produtividade do desempenho pessoal e a qualidade dos serviços prestados. 
 

A Avaliação Formativa, também conhecida como “retroalimentadora”, tem por função 
proporcionar informações úteis à equipe gestora da política, programa ou projeto para que possa 
aperfeiçoar o mesmo durante o ciclo da execução, ou aos planejadores, para que possam realizar 
a atualização contínua dos programas/projetos, de modo a maximizar seus objetivos. A avaliação 
formativa pode ocorrer como avaliação ex-ante ou como avaliação intermediária. Sua função é 
subsidiar a tomada de decisão com relação à estrutura ou desenho do programa/projeto, ajustes 
necessários, melhorias da gestão, etc. Tem a natureza de diagnóstico parcial e contextual e leva a 
decisões sobre o desenvolvimento do programa/projeto, inclusive modificações e revisões. Seus 
usuários são as equipes gestoras. Suas perguntas são do tipo: O que tem funcionado? O que 
deve ser melhorado? Como podem ser realizados aperfeiçoamentos? 

 
A Avaliação Somativa tem por função subsidiar decisões sobre continuidade ou não de 

um programa/projeto, redimensionamento do público-alvo, mitigação de efeitos colaterais, etc. 
Pode ocorrer tanto como avaliação intermediária, desde que em estágios avançados, como na 
modalidade de avaliação final, ex-post. Representa tanto um instrumento de gestão, como de 
responsabilização, e, especialmente, de aprendizagem organizacional. Leva a decisões sobre 
implantação, continuidade, encerramento do programa/projeto. Seus usuários são 
administradores, beneficiários, financiadores e supervisores, além da equipe gestora. Suas 
perguntas são: Quais foram os resultados obtidos? Quanto custou? Quais os seus índices de 
efetividade? Houve conseqüências inesperadas? Positivas ou Negativas? Que lições podem ser 
extraídas? 

 
Além disso, as avaliações se diferenciar segundo a origem da equipe que as realiza, 

podendo ser internas, externas ou mistas. As Avaliações Internas são aquelas em que a 
intervenção (política, programa ou projeto) é avaliada por uma equipe envolvida com a sua 
implementação. Não se trata de auto-avaliação, que ocorre quando o objeto avaliado é o 
desempenho da equipe ou de seus membros. Na avaliação interna o objeto avaliado é a 
intervenção, seus processos e produtos, a consecução dos objetivos e metas, etc. A grande 
dificuldade da avaliação interna é a distorção da perspectiva devido à excessiva proximidade com 
o objeto, além de todos os possíveis vícios resultantes da endogeneidade. 

 
As Avaliações Externas são aquelas realizadas por uma equipe que não tem 

envolvimento com a intervenção. Podem ser consultores externos, agentes do controle interno ou 
do controle externo e até mesmo equipes do próprio órgão responsável pela intervenção, desde 

                                                 
5 Distintamente do que costuma ocorrer, a avaliação de desempenho profissional individual não tem por finalidade 
alocar gratificações salariais e só tem valor efetivo quando integrada à avaliação de desempenho institucional. 
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que não estejam diretamente envolvidas com a implementação da política, programa ou projeto. 
Quanto mais distantes da realidade da gestão, mais dificuldades terão os avaliadores externos 
para compreender em profundidade o objeto avaliado. 

 
As Avaliações Mistas são conduzidas por uma equipe interna em parceria com outra, 

externa. As duas formulam o plano de avaliação e constroem os instrumentos juntas. Em seguida, 
se separam para aplicar os instrumentos e analisar os dados. Depois se juntam para comparar as 
conclusões e chegar a um termo comum. Este tipo permite superar tanto as distorções próprias da 
avaliação interna quanto as dificuldades resultantes do distanciamento excessivo que é próprio da 
avaliação externa. Porém. Só se aplica em situações onde seja necessário uma grande exatidão 
das conclusões, devido ao seu elevado custo de execução. 
 
 
 
 
3-Modelos ou abordagens na avaliação: baseada na Teoria do Programa; baseada 
na Implementação; responsiva ou centrada no cliente; focada na utilização; focada 
na decisão; focada em consumidores; focada em objetivos; baseada em análise de 
custo-benefício; avaliação experimental; avaliação quasi-experimental sincrônica e 
diacrônica. 
 
 
A esta altura torna-se bastante clara a distinção existente entre avaliação e “pesquisa 
avaliativa”, que são técnicas de coleta de dados para avaliação. Nesse sentido, a avaliação 
formal pode lançar mão de um conjunto de métodos de diagnóstico e análise, de técnicas de 
coleta de dados como surveys, observação, entrevistas em profundidade, individuais ou em 
grupos focais; e de instrumentos como questionários, formulários, roteiros de observação, etc., do 
arsenal próprio da pesquisa social.  
 
A avaliação formal não possui um método específico, podendo adotar um entre vários, a ser 
selecionado de acordo com o foco da avaliação, a natureza do objeto avaliado, as restrições de 
tempo e custo, etc. Os principais métodos ou abordagens de avaliação são: 
 
1-Avaliação segundo a Teoria do Programa. Parte da proposição de que toda intervenção tem 
por trás uma teoria a respeito de como funcionam os problemas e os meios para solucioná-los. 
Essa teoria definirá o desenho da intervenção e os resultados que poderão ser esperados da 
mesma. Por exemplo, pode-se aventar a teoria de que a causa da evasão escolar é a 
necessidade de as crianças trabalharem precocemente para compor a renda de famílias 
empobrecidas. Nesse caso, a intervenção terá o desenho de um programa de retirada da criança 
do trabalho e sua reinserção da na escola e para isso serão definidos determinados incentivos e 
adotados determinados procedimentos. A Avaliação segundo a Teoria do Programa incide sobre a 
consistência entre a teoria proposta, os procedimentos adotados e os resultados obtidos.A 
avaliação segundo a Teoria do Programa deve compreender tanto a teoria normativa (que 
descreve o programa como ele deve ser, suas metas, resultados esperados, e os fundamento 
lógico destes de acordo com os interessados) e a teoria causativa (dados que descrevem os 
resultados potenciais razoavelmente esperados a partir das características dos clientes, do 
contexto e das atividades do programa).  
 
 
2-Avaliação da Implementação ou da Discrepância. Trata-se de um método de avaliação no 
qual não se questiona a racionalidade do desenho da intervenção, mas sim a lógica da sua 
implementação e a consistência desta com os resultados pretendidos, medida pela distância entre 
os resultados pretendidos, os procedimentos adotados e os resultados obtidos. Além disso, a 
análise da discrepância focaliza também a distância entre os resultados obtidos com certos 
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procedimentos e certos valores de referência (parâmetros externos) relativos ao objeto da 
intervenção. 
 
3-Avaliação focada em objetivos. Tem como ponto de partida a identificação dos objetivos de 
uma política, programa ou projeto. A avaliação concentra-se em apreciar ou mensurar se esses 
objetivos foram atingidos e em que medida. Seu escopo pode ser tão pequeno quanto uma 
reunião de trabalho ou tão amplo quanto o plano estratégico de uma organização ou um plano 
plurianual de governo. Uma das suas modalidades é a Avaliação da Implementação ou da 
Discrepância. As suas deficiências levaram à formulação do método da Avaliação Independente 
de Objetivos, que se concentra em buscar os produtos, efeitos e impactos das intervenções, 
deliberadamente ignorando os objetivos. Somente na fase posterior é que os dados levantados 
são comparados com os objetivos. 
 
4-Avaliação responsiva ou centrada no cliente. Ao invés de partir de objetivos, variáveis, 
indicadores, tipos de decisão, a avaliação responsiva se situa e se desenvolve a partir de 
procupações, controvérsias, proposições em relação ao objetivo da avaliação, numa abordagem 
participativa e construtivista. Em avaliação, cliente é quem solicita ou contrata a avaliação. Esta 
metodologia focaliza os aspectos humanos, sociais, políticos e éticos das políticas, programas e 
projetos, a partir da negociação, com os seus clientes, das perguntas que devem ser respondidas 
e requisitos que devem ser atendidos, de maneira a informar o público interessado durante todo o 
estudo. É uma modalidade de avaliação participativa que envolve o componente de negociação 
dos critérios, indicadores e perguntas avaliativas com os clientes, mas envolve também o seu 
empoderamento, mediante o fortalecimento das suas competências para operar no processo 
avaliativo. 
 
5-Avaliação focada na utilização. Tem por base a concepção de que as avaliações devem ser 
julgadas por sua utilidade e efetiva utilização. Portanto, o seu foco são os seus usuários e o uso 
que pretendem fazer da avaliação. Os avaliadores devem desenhar a avaliação tendo em mente 
que a maneira como ela será feita afetará a sua utilização. Não se trata de pensar os usuários de 
modo genérico e abstrato, mas de identificá-los especificamente, nem como caracterizar seus 
interesses e compromissos para com questões específicas concretas. São os valores desses 
usuários que irão definir a avaliação. Os avaliadores atuam como facilitadores, que desenvolvem 
uma relação de trabalho com os usuários, a fim de ajudá-los a definir que tipo de avaliação 
precisam e como deverá ocorrer o processo de avaliação.  
 
 
6-Avaliação focada em consumidores: Tem como ponto de partida o levantamento dos 
atributos necessários aos produtos para que possam satisfazer aos consumidores (bens e 
serviços). Diversos critérios são usados para avaliar produtos e assim informar aos consumidores. 
Seu critério é a eficácia objetiva e qualidade dos produtos: serviços educacionais, médicos, de 
assistência social, estradas, projetos de desenvolvimento sustentável, etc Gera listas de 
verificação para determinar o valor dos produtos e relatórios de avaliação de produto. 
 
7-Avaliação focada na decisão: Enfatiza o envolvimento dos stakeholders na tomada de decisão 
e no conhecimento das informações coletadas, com foco na accountability ou responsabilização. 
Os stakeholders são levados a identificar as perguntas avaliativas, a providenciar os dados para 
apoiar a tomada de decisões e a produzir registros administrativos confiáveis. São projetadas 
situações de decisão (definição de objetivos, prioridades, público-alvo, escolha entre serviços 
alternativos, alocação de pessoal e de orçamento, etc)que devem ser analisadas levando-se em 
conta os exigências de accountability do programa. A finalidade desta abordagem é proporcionar 
conhecimento e uma base de valor para a tomada de decisões responsáveis que poderão resultar 
no desenvolvimento e prestação de serviços de alto custo-efetividade. 
 

 8-Avaliação de Custo-benefício – corresponde à estimação dos benefícios tangíveis e 
intangíveis de um programa e os custos de sua realização. Por exemplo, num programa de 
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alfabetização, os benefícios tangíveis seriam a redução do analfabetismo, o aumento da 
escolarização global, etc. Os benefícios intangíveis seriam o aumento da auto estima, do exercício 
da cidadania, etc. 
 
Após serem identificados, tantos os custos como os benefícios devem ser transformados em uma 
medida comum, geralmente uma unidade monetária. Evidentemente, há custos que são 
imensuráveis do ponto de vista ético. Porém, ainda assim é útil tentar transformá-los em medidas. 
Por exemplo, é sempre válido o esforço de estimar o custo da violência e/ou o custo da miséria, 
em termos objetivos, de modo a mostrar como são vantajosas as medidas de mitigação. 
 
Uma variante desta análise é a de custo-efetividade, na qual somente os custos são estimados 
em unidades monetárias. Os benefícios são expressos de alguma outra forma quantitativa. Por 
exemplo:  
 
Num programa de distribuição de renda a famílias com crianças carentes o custo-efetividade pode 
ser expresso da seguinte forma: “cada R$ 1.000,00 dispendidos pelo programa aumentam os 
níveis de escolaridade, na média, em 1 ano para cada 100 crianças.” 
 
É importante ter claro que todo programa ou projeto pode apresentar efeitos colaterais ou 
externalidades, ou conseqüências não pretendidas, que podem ser benéficas ou prejudiciais. Tais 
efeitos devem ser incluídos na análise. 

 

 9-Método Experimental e Quasi-Experimental para Avaliação de Impacto  
  

Muitos dos princípios e métodos da avaliação formal foram desenvolvidos nos EUA no final 
dos anos 1960 e início da década de 1970, especialmente a partir do desenvolvimento das 
avaliações na área da educação pública. Um papel igualmente importante coube às avaliações de 
impacto ambiental (AIA). Em 1969 observou-se que, embora fosse possível prever as mudanças 
físicas no meio ambiente, resultantes da construção de um oleoduto no Alaska, não foram 
previstas as mudanças sociais trazidas por tais mudanças físicas e nem o modo como as 
mudanças sociais provocariam novas mudanças físicas6. Em 1973, pela primeira vez, foi usado o 
termo “impacto social” para relatar as mudanças na cultura indígena nativa do Alaska devido ao 
oleoduto. 

 
No início da década de 1980 foi criada a Associação Internacional de Avaliação de 

Impacto, reunindo os interessados em avaliar impactos ambientais, sociais e tecnológicos, e em 
outros tipos de avaliação. O desenvolvimento da avaliação formal, inclusive da avaliação de 
impacto, mudou a maneira pela qual os governantes e a sociedade encaravam o planejamento e o 
desenvolvimento em geral, introduzindo a idéia-chave de que as mudanças podem ser tanto 
positivas quanto negativas e de todas elas devem ser antevistas, acompanhadas e conduzidas. A 
principal ferramenta metodológica para isso foi emprestada das ciências naturais: o método 
experimental. 

 
Destinado a identificar as relações causais entre um estímulo e uma resposta, o método 

experimental baseia-se na comparação dos resultados obtidos em um grupo experimental (que 
recebeu o estímulo ou intervenção) e um grupo de controle (que não os recebeu, mas não tem 
conhecimento deste fato), sendo ambos os grupos equivalentes em tudo o que for relevante. 
Trata-se de um método de difícil aplicação nas ciências humanas, e ainda mais, nas políticas 
públicas, devido aos obstáculos à aplicação dos procedimentos rigorosos de seleção aleatória. Na 

                                                 
6
 A construção do oleoduto não somente provocou mudanças que afetaram os animais da região, mas isso afetou a 

atividade de caça dos nativos, alterando seus modos de vida e sua cultura. As construtoras do oleoduto levaram seus 
trabalhadores para realizar as obras, e estes tinham cultura, língua e modos de vida diferentes. Além disso, muitos 
nativos acabaram precisando trabalhar na construção do oleoduto para sobreviver, já que a caça tinha se tornado 
escassa. Tudo isso gerou uma “bola de neve” de novas mudanças ambientais e sociais. 
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impossibilidade de adoção dos procedimentos próprios do método experimental, adotaram-se 
procedimentos aproximados, que são conhecidos como “método quasi-experimental”. 

 
 Um dos grandes desafios da Avaliação de Impacto é conseguir isolar, em uma situação 

específica, as mudanças "naturais" - por assim dizer - e as mudanças “provocadas”, ou seja: (i) 
resultantes de uma determinada intervenção, cujo impacto se pretende avaliar; e (ii) resultantes de 
outras intervenções. Na tentativa de responder a este desafio podem ser adotados três 
procedimentos quasi-experimentais para avaliar impactos. 
 
O primeiro baseia-se numa abordagem sincrônica. Significa, basicamente, identificar um 
conjunto de situações reais comparáveis (S), dotadas de características similares ou equivalentes, 
de acordo com as variáveis selecionadas para a análise de impacto. Em seguida, separa-se dois 
subconjuntos: o primeiro (S1), composto por situações onde se pretende realizar intervenções, 
corresponde ao grupo experimental; o segundo (S2), constituído de situações onde isso não 
ocorre, corresponde ao grupo de controle. A seguir, tendo início as intervenções (X), acompanha-
se, nos dois subconjuntos, sob perspectiva comparativa, o comportamento das variáveis 
selecionadas. Este procedimento, de lógica sincrônico-comparativa, é também denominado 
"acompanhamento de impactos". 

 
Análise sincrônico-comparativa: acompanhamento de impactos 

S1: T1 ...X...Tn --------------------------- S2: T1 ...Tn 
 
 

Outro procedimento envolve a abordagem diacrônica.  
 
Significa identificar uma ou mais situações-objeto de intervenções. Realiza-se uma 
descrição/mensuração/caracterização de cada uma das situações (diagnóstico) no momento 
imediatamente anterior à intervenção (Tzero), a partir das variáveis selecionadas para a análise 
de impacto. Esse diagnóstico equivale à caracterização da situação como “controle” ou linha de 
base, ou marco zero ou tempo zero.  
 
Em seguida, examina-se os diversos aspectos da intervenção (X). E, por fim, compara-se o 
comportamento das variáveis em Tzero (controle) com o seu comportamento em um momento 
dado, após a intervenção (T1). Nesse caso, é preciso capacidade de isolar outras intervenções 
que não aquela cujos impactos se pretende medir, de modo a evitar interveniências. Este 
procedimento é conhecido como "diagnóstico de impactos".  

 
Análise diacrônica: diagnóstico de impactos 

  X 
Tzero----------------------------T1 

 
 
O terceiro procedimento equivale, por assim dizer, a uma combinação dos dois anteriores. Permite 
comparar situações similares para realizar previsões para o futuro. Se as situações examinadas 
compõem áreas relativamente próximas ou contíguas, permite avaliar o alcance (extensão no 
espaço) dos impactos. E permite re-examinar situações de intervenção para avaliar quais foram 
os impactos efetivos, de modo a medir a consistência entre o impacto previsto e o impacto efetivo. 
É o que se entitula “análise de controle de impactos e análise prospectiva”. 

 
Análise prospectiva: controle e previsão de impactos 

    X   X   X 

S1:Tzero-------------- � T1 -------------- � T2-------------- � T3 
 
S2:Tzero-------------- � T1 -------------- � T2-------------- � T3 
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(passado)       (presente)       (futuro)       (futuro distante) 
       

 
Qualquer que seja o procedimento adotado, entretanto, a primeira tarefa, para o Método 
Experimental e Quasi-Experimental de Avaliação de Impacto é, sempre, selecionar as situações a 
serem examinadas. Os critérios básicos de seleção são similaridade e comparabilidade. Tais 
critérios compreendem algumas dimensões-chave que devem ser contempladas:  
 
(1) unidade sócio-espacial de análise (município, assentamento, etc), pois cada um destes possui 
diversas características próprias; por exemplo, o grau de autonomia e de complexidade de um 
município é muito distinto do de um bairro, e assim por diante. Isto não significa que só se possa 
analisar um tipo de unidade, mas que devem ser selecionados vários exemplares de cada tipo, de 
maneira a permitir a comparação intra-tipos e entre-tipos.  
 
(2) características geográficas e sócio-culturais similares. Vale a mesma observação feita quanto 
às unidades de análise.  
 
(3) projetos de magnitude, metodologia, tipo e finalidades (resultados) similares. Observe-se que 
deve-se compatibilizar esta dimensão (3) com as dimensões (1) e (2). Como princípio 
metodológico deve-se compor grupos homogêneos – tanto quanto possível - de situações a serem 
analisadas, combinando-se estas três dimensões, que se referem à natureza da comunidade e do 
projeto.  
 
As duas outras dimensões referem-se aos dados disponíveis para análise: 
(4) bases de dados com datas similares (horizonte de tempo coberto,);  
(5) fontes de dados comparáveis (variáveis e categorias compatíveis). 
 
A segunda tarefa, na avaliação de impacto é selecionar a(s) perspectiva(s) de análise, porque isso 
estabelece a referência para a elaboração/seleção dos indicadores. Vale assinalar que a clara 
definição da perspectiva de análise é essencial, porque os impactos sociais podem variar 
conforme diversas dimensões.  
 
Para começar, podem variar quanto à escala. Por exemplo, uma determinada intervenção pode 
gerar 50 ou 1000 empregos, etc. Pode alterar a produtividade de uma certo tipo de cultivo em 1% 
ou em 500%. Isto exemplifica a variação de escala do impacto obtido. 
 
Os impactos igualmente podem variar em intensidade. Por exemplo, uma intervenção pode 
transformar radicalmente os padrões de vida, hábitos e comportamentos de um grupo ou 
população ou mudá-los apenas marginalmente. 
 
Os impactos variam, também, conforme a extensão no espaço. Ou seja, determinadas 
intervenções têm impacto localizado, outras têm desdobramentos sobre áreas contíguas, mais ou 
menos amplas, alterando a distribuição da população, provocando migrações, etc.  
 
Os impactos variam, ainda, quanto à duração no tempo. Vale dizer, uma intervenção pode gerar 
empregos em uma área durante curto período de tempo, podendo atrair trabalhadores 
temporários, etc, até se esgotar. Outras têm impacto de maior duração pois geraram atividades 
econômicas dotadas de sustentabilidade, de modo que, quando a intervenção se esgota, 
persistem seus efeitos, que geram novos impactos, e assim por diante. Esta dimensão é 
especialmente delicada para a análise de impacto social, havendo analistas que afirmam que 
somente podem ser efetivamente avaliados os impactos de curta duração, já que é impossível 
isolar os demais.  
 
Ademais, os impactos variam quanto à cumulatividade. Ou seja, podem expressar mudanças que 
se reforçam mutuamente ou, ao invés, que se neutralizam umas às outras. Por exemplo, sabe-se 
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que renda e saúde, interagem e geram impactos cumulativos sobre a qualidade de vida. Mas 
também sabe-se que determinados programas de geração de emprego neutralizam os ganhos em 
saúde porque contêm externalidades como atividades de risco, deterioração ambiental, etc, que 
geram efeitos negativos sobre a qualidade de vida. 
 
Finalmente, os impactos variam quanto à sua racionalidade. Neste caso, inclui-se um componente 
de valor que é a desejabilidade de um impacto frente aos seus custos, às suas possíveis 
consequências e à capacidade do planejador de prever estas últimas. Assim, tem-se as seguintes 
possibilidades: 
 
IMPACTOS Desejáveis Indesejáveis 
Previstos Atendem aos objetivos Custos e renúncias para atingir 

os objetivos 
Não Previstos Ganhos em escala, excedem 

positivamente os objetivos 
Externalidades e efeitos 
perversos 
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4- O planejamento do monitoramento e da avaliação: definição de objetivos e 
metodologia, critérios, perguntas orientadoras, indicadores, coleta de dados 
primários e secundários (fontes, instrumentos e técnicas de coleta e análise) 
 

O planejamento de uma avaliação começa pela identificação dos seus usuários (não do 
programa, mas da própria avaliação). É preciso saber a quem interessa a avaliação. Uma mesma 
avaliação pode ter que produzir diversos relatórios especificamente voltados para as demandas, 
necessidades e objetivos de usuários diferenciados. Os usuários podem ser todos os stakeholders 
ou apenas alguns deles.Evidentemente, quanto maior o número de usuários, mais complexa e 
mais onerosa (e talvez mais conflituosa) se torna a avaliação.  

 Cada programa tem uma estrutura política e social composta de indivíduos e grupos com 
papéis e funções definidas (gerentes, administradores, prestadores de serviços, etc.), 
relacionamentos sociais que, por sua natureza, devem atrair a atenção dos avaliadores, pois 
definem os interesses no processo de avaliação e nos resultados. A relação do avaliador com os 
stakeholders, usuários e patrocinadores é fundamental, pois é a partir daí que serão levantados os 
objetivos da avaliação, seus critérios, métodos, etc. 
 

É possível construir uma matriz na qual se identifiquem esses stakeholders e a utilização 
que possivelmente terão para a avaliação. Porém, esta é uma matriz apenas inicial, não 
esgotando as possibilidades. 
Precisam das  
conclusões para 

Tomar decisões 
políticas 

Tomar  
decisões 
operacionais 

Fiscalizar  
os órgãos 
envolvidos 

Prestar 
contas  

Tomadores de decisão  
e planejadores  

    

Financiadores do programa a 
ser avaliado 

    

Contratantes ou clientes da 
avaliação 

    

Público-Alvo do programa     
Gerentes     
Coordenadores de programa     
Parceiros do programa     
Beneficiários indiretos     
Comunidade de especialistas     
Controle social: conselhos, 
etc 

    

Parlamentares e Controle 
externo 

    

 
O objetivo da avaliação não deve se confundir com o objetivo do programa. Toda avaliação 

tem um ou vários objetivos, dependendo dos interesses dos usuários, do estágio de 
implementação do programa, do contexto político e social, etc 
 

Formular os objetivos de uma avaliação não é simples e muitas vezes os objetivos 
enunciados não traduzem a verdadeira intenção da avaliação. O avaliador deve procurar saber 
quem quer a avaliação, para que e porque da avaliação. Não existe receita pronta para isso, mas 
é recomendado examinar a origem dos documentos, entrevistar informantes-chave, etc 

 
O objetivo da avaliação deve considerar principalmente a melhoria do programa, a 

transparência, a geração de conhecimentos que algumas vezes são muito diferentes do que estão 
em jogo. O objetivo da avaliação define também o tipo de avaliação e o seu método específico: 
somativa, formativa, teoria do programa, teoria da implementação, centrada em objetivos, 
experimental/quase-experimental, etc, etc 
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Se o objetivo é obter informações para aperfeiçoar o programa, a avaliação deverá ser 
formativa. Se o objetivo é a prestação de contas, responsabilização e mesmo decisões sobre a 
continuidade ou interrupção do programa, deverá ser realizada uma avaliação somativa, que 
fornecerá bases confiáveis que garantam a legitimidade dos resultados. Se o objetivo é a geração 
de conhecimento e aprendizagem organizacional, talvez o método a ser adotado seja a avaliação 
segundo a teoria do programa, e as descobertas resultantes das avaliações devem ser 
disseminadas aos patrocinadores, tomadores de decisão, academias, jornal, fornecer informações 
para outras pesquisas e assim por diante. Às vezes o propósito da avaliação é apenas 
impressionar financiadores ou tomadores de decisão. Às vezes ela é contratada para justificar 
uma decisão já tomada ou término de um programa ou ainda como uma protelação tática para 
satisfazer as críticas e postergar decisões difíceis.  

Na definição dos objetivos deve-se levar em conta a estrutura conceitual do programa. Os 
programas são sempre diferentes mesmo que aqueles que fornecem o mesmo serviço. Deve-se 
uma avaliação de situação para moldar um plano de avaliação. Três categorias devem ser 
consideradas pelos avaliadores:  

1) O estágio do desenvolvimento do programa: os programas sociais têm 
diferentes abordagens e por isso diferentes tipos de avaliação no decorrer da sua 
existência. Quando um programa é iniciado, os avaliadores devem examinar com exatidão 
os objetivos, o público-alvo, os resultados esperados. Quando um programa social é novo, 
não se tem muito claro qual vai ser seu resultado e após algum tempo há necessidade de 
se fazer uma avaliação formativa para ajustes necessários. A avaliação de situação dos 
novos programas tem relação com sua implementação.  

 

2) O contexto político e administrativo: o avaliador deve trabalhar em consonância 
com os patrocinadores, tomadores de decisão e outros stakeholders. Como são diferentes 
grupos com diferentes expectativas, surgem conflitos de interesse e os avaliadores devem 
mediar e interpretar o diálogo entre os stakeholders e tentar focar as principais questões 
para a avaliação. Normalmente são os patrocinadores que determinam o foco da 
avaliação, o qual pode inclusive ser rejeitado por outros atores.  
 

3) A concepção e sua estrutura organizacional: na Teoria do Programa deve conter 
o plano de operações, a lógica das atividades que vão fornecer os resultados – o por quê e 
para que. Algumas vezes quando o programa está em andamento, as ações rotineiras e 
operacionais distanciam os stakeholders da lógica e do objetivo do programa. Os 
avaliadores devem sempre levar em consideração a estrutura organizacional do programa 
(publico-alvo, distribuição de serviços, parcerias, etc) e tudo isso influi na avaliação. Se as 
estruturas organizacionais são mais complexas e descentralizadas, é necessário ter uma 
equipe de avaliadores e isso significa mais recurso e tempo. É mais fácil avaliar programas 
que envolvem atividades mais concretas com resultados diretos possíveis de interpretar. 
As intervenções de natureza mais difusa e de longo prazo deixam ambigüidades nos 
resultados e dificuldades na operacionalização.  
 

Um outro fator a ser considerado na definição dos objetivos da avaliação são os recursos 
disponíveis: para conduzir uma avaliação deve pensar além de recursos humanos e materiais, o 
tempo disponível e aceitável da avaliação. É recomendado nas avaliações separar as atividades e 
fazer um detalhamento por etapas (de pessoal, material necessário e recursos financeiros, 
conhecimento e a expertise dos avaliadores, pesquisadores, amostristas, analistas e toda a 
equipe necessária. Finalmente, outro fator a ser considerado é o tempo – a avaliação deve ser 
feita no tempo necessário para tomada de decisão. E, muitas vezes, o cliente deseja adiantar os 
resultados de uma avaliação o que prejudica seu desenvolvimento. Isso significa que os objetivos 
terão que ser negociados, com o claro estabelecimento dos limites da avaliação. 
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Uma vez que estejam definidos os usuários e os objetivos, deve-se passar à negociação dos 
critérios de avaliação, que são um dos temas mais delicados. De fato, uma das dificuldades mais 
recorrentes na avaliação de políticas, programas e projetos públicos tem sido a falta de um 
consenso conceitual mínimo sobre os critérios a serem utilizados. Especialmente os conceitos de 
eficácia, eficiência e efetividade desencadeiam dúvidas diversas, sendo adotadas definições que 
nem sempre tem o necessário poder discriminatório. Dentre esses três conceitos, maior ainda é a 
dúvida quanto à linha demarcatória entre eficácia e efetividade. E há incerteza também sobre a 
possível relação existente entre os três conceitos ou sobre a sua total independência. Algumas 
dessas questões serão tratadas a seguir. 

Em 1998, COTTA apresentou um trabalho sobre metodologias de avaliação de programas 
e projetos sociais, enfatizando análise de resultados e impactos. Ainda que o foco de sua atenção 
fossem programas sociais, a designação utilizada para projeto era: “a unidade mínima de 
destinação de recursos que – por meio de um conjunto integrado de atividades – pretende 
transformar uma parcela da realidade, suprindo uma carência ou alterando uma situação-
problema”. (COTTA, 1998, p. 106), 

 
A autora discutia a avaliação baseada na eficiência (avaliação de custos) e na eficácia 

(avaliação de resultados e impactos), que confronta resultados previstos com resultados 
efetivamente obtidos. COTTA tratava o conceito de eficiência como a relação entre os resultados 
e os custos envolvidos na execução de um projeto. Quando ambos pudessem ser traduzidos em 
unidades monetárias, caberia a Análise Custo-Benefício (ACB).  

 
O conceito de eficiência, especialmente eficiência operacional, na maioria das vezes, está 

associada à análise dos custos e prazos esperados (em relação ao realizado) na implantação de 
uma política, programa, projeto ou atividade. Existe uma zona de consenso bem estabelecida 
quanto ao conceito. Por outro lado, a eficácia, para alguns autores, diz respeito à análise da 
contribuição de um evento para o cumprimento dos objetivos almejados ou do projeto ou da 
organização. Em língua inglesa, pouco se usa a palavra “efficacious” que é encontrada em 
dicionário de língua inglesa da seguinte forma: power to produce desired result 7. Está portanto 
associada a resultado desejado. Porém, na literatura, em geral, são usadas as palavras efficiency 
and effectiveness e pouco se utiliza eficacious. 

 
A visão de eficácia se relaciona não com o custo, mas com o alcance dos resultados 

pretendidos com o projeto, independentemente dos custos implicados (COHEN e FRANCO, 1993: 
102, apud COTTA, 1998, p. 114). A confusão maior está relacionada com o conceito de 
efetividade. LEVIN e McEWAN (2001), analisando custos-benefícios e custos-efetividade de um 
programa na área de saúde afirmam que a efetividade não deve levar em conta externalidades 
nem impactos secundários; e que sim, a Análise de Custos Benefícios deve levar em conta 
externalidades e efeitos secundários. Noutra vertente, STOCKTON (1994), por exemplo, quando 
analisa a Efetividade da Organização em seu Guia para Relatório, considera os efeitos 
secundários de um programa ou projeto um dos doze atributos da efetividade, considerando-o 
como um valor agregado. Ou seja, esses autores conceituam efetividade de forma diferente 
quando abordando distintas realidades:  respectivamente, programas de saúde de um lado, e 
organização, por outro. Segundo STOCKTON (1994): “Historicamente a efetividade tem sido 
considerada como a medida do cumprimento dos objetivos da organização. Porém, 
crescentemente há uma ênfase na habilidade organizacional para desempenhar-se bem num 
amplo espectro de áreas. Esse conceito mais ampliado de efetividade considera a habilidade da 
organização de gerenciar os desafios de uma reforma, de pressões econômicas e de um 
ambiente de mudança social” (STOCKTON, 1994, p. 11, tradução livre)  

 
A considerar esta citação acima de STOCKTON, supõe-se que o conceito de eficácia se 

ampliou e passou a ser denominado também efetividade. Esses exemplos servem para ilustrar a 

                                                 
7 Thorndike, Barnhart , Handy Pocket Dictionary, Permabooks, New York, 1951  
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diversidade dos conceitos, especialmente de eficácia e efetividade que tem sido utilizados de 
variadas formas. Em alguns casos, a eficácia ficou relacionada ao resultado imediato, 
relativamente esperado; e os outros efeitos de espectro mais amplo, chamados de secundários ou 
imprevistos ou colaterais (spillovers), estariam relacionados a efetividade. 

 

MACHADO (2002) em sua tese de doutorado na Universidade de S.Paulo – USP, sobre 
Sistema de Informação de Custo, apresenta o escopo destes conceitos de forma clara, baseado 
em NAKAGAWA (1987), ARRETCHE (2001) e GARCIA (1997). Para NAKAGAWA (1987) a 
eficácia está “associada diretamente com a idéia de ‘resultados’ e ‘produtos’ decorrentes da 
atividade principal de uma empresa, à realização de suas metas e objetivos com vistas ao 
atendimento do que ela considera sua missão e propósitos básicos” (NAKAGAWA, 1987, p. 34, 
apud in MACHADO (2002)); E a eficiência está relacionada a “método, processos, operação, 
enfim ao modo certo de se fazer as coisas e pode ser definida pela relação entre quantidade 
produzida e recursos” (NAKAGAWA, 1987, p. 39, apud in MACHADO (2002)). Avaliação de 
eficiência relaciona-se com a forma como os recursos são geridos: “Eficiência é a relação 
existente entre os produtos resultantes da realização de uma ação governamental programada e 
os custos incorridos diretamente em sua execução” (GARCIA, 1997, p. 10, apud in MACHADO 
(2002)). 

Essa visão indica que uma organização ou uma política8 é eficaz quando alcança os 
produtos e os resultados alinhados com sua missão, e é eficiente quando o faz com o menor custo 
possível (MACHADO, 2002). Segundo ARRETCHE (2001), essa diferenciação é “basicamente um 
recurso analítico, destinado a separar aspectos distintos dos objetivos e, por conseqüência, da 
abordagem e dos métodos e técnicas de avaliação” (ARRETCHE, 2001, in RICO, p. 31, apud in 
MACHADO (2002)). Serve para caracterizar o que são metas e/ou produtos anunciados de uma 
política e discriminá-los de produtos alcançados no âmbito do programa em termos de uma efetiva 
mudança nas condições prévias (efeitos e impactos nas populações atingidas pelo programa sob 
avaliação). Um exemplo para esclarecer a distinção entre eficácia é efetividade é apresentado por 
ARRETCHE (2001): 

 
“Um programa de vacinação muito bem sucedido em termos de eficácia, vale dizer, da 

possibilidade de atingir uma quantidade satisfatória de suas metas de vacinação, por ex., vacinar 
x crianças num prazo dado... Isso não significa necessariamente que o programa seja bem 
sucedido do ponto de vista .... de efetivamente reduzir a incidência da doença que se propunha 
erradicar ou diminuir substancialmente num horizonte de tempo” (ARRETCHE, in RICO, p. 32, 
apud in MACHADO (2002)).   

 
Resumindo, é possível assumir que: 
 

1-Eficácia – relaciona atividades com seus produtos iniciais, intermediários e finais(metas e 
objetivos); 
2-Eficiência – relaciona produtos com seus custos (financeiros, humanos, tempo); 
3-Efetividade – relaciona produtos com seus efeitos na realidade que se quer transformar, ou seja, 
conseqüências. 
 
      Além desses, as avaliações podem usar outros critérios, relativos a processos, como 
economicidade, celeridade, tempestividade, etc. Ou relativos a resultados, como equidade, ou 
seja, a capacidade de contribuir para a redução das desigualdades e da exclusão social. E 
sustentabilidade, vale dizer, a capacidade de desencadear mudanças permanentes, que 
persistem além dos investimentos realizados, e que alteram o perfil da própria demanda por 
políticas/programas, retroalimentando o sistema de políticas públicas. E, nessa dinâmica, fazerem 

                                                 
8 Uma política é executada por meio de programas e ações (projetos e atividades) e todas essas instâncias podem ser 
consideradas para avaliação como uma unidade específica, em seu âmbito.  



 21 

uso racional de todos os recursos necessários, contribuindo para a preservação do patrimônio 
comum da sociedade. 
 
lia Podem ser identificados a partir dos objetivos da avaliação, mas também podem provir da 
literatura na área, das normas legais da sociedade, da orientação governamental, etc. E devem 
ser negociados com os usuários e, eventualmente, com outros stakeholders.  
 
      Para aplicarmos os critérios lançamos mão de indicadores, que são unidades de medida que 
funcionam como sinais de alguma tendência, característica, resultado, comportamento. Para 
chegarmos às conclusões necessárias, estabelecemos padrões que aplicamos aos indicadores de 
cada critério. O padrão designa o nível que o indicador deve atingir para que se possa considerar 
que o critério correspondente foi satisfeito. O padrão permite ao avaliador julgar o resultado. Por 
exemplo, se usamos o critério da equidade de gênero, podemos usar como indicador o percentual 
de mulheres com remuneração equivalente aos homens no exercício da mesma função. O padrão 
para concluirmos pela existência da equidade de gênero seria, digamos, 50%. Tanto quanto os 
critérios, os padrões devem ser negociados com os usuários e stakeholders. Muitas vezes essa 
negociação se dá a partir de padrões pré-existentes ou externamente definidos, que podem ser 
aceitos ou não. Pode se basear, também, nas expectativas dos stakeholders quanto a resultados. 
Ou pode, simplesmente se referir à linha de base dos indicadores e ao planejamento das metas 
do programa. 
 

Uma vez estabelecidos os critérios, deve-se passar à formulação das perguntas 
avaliativas. Juntamente com os critérios, são elas que dão direção e fundamento à avaliação. Sem 
elas, a avaliação fica sem foco.  

 
Tendo em vista o papel fundamental das perguntas avaliativas, é preciso grande cuidado 

na sua formulação. Se perguntas importantes forem desprezadas ou se forem formuladas 
perguntas triviais, o tempo e os recursos financeiros serão gastos e a avaliação não terá cumprido 
sua função. O conhecimento acumulado na área de avaliação sugere haver duas fases na 
identificação e seleção das perguntas avaliativas. A primeira, é a fase divergente, quando 
formulamos um leque de perguntas potencialmente relevantes. Esse leque deve ser o mais 
abrangente e completo possível, com tópicos provenientes das mais diversas fontes, tendo em 
vista os objetivos da avaliação. A segunda fase é chamada convergente. É quando os avaliadores 
selecionam, deste leque, quais as questões mais relevantes para os objetivos da avaliação. 
Durante a avaliação podem surgir novas perguntas, ou pode ser alterada a prioridade entre elas. 

 
Na fase divergente o avaliador deverá realizar uma verdadeira pesquisa exploratória, 

quando poderá recorrer às seguintes fontes: os stakeholders (suas preocupações e seus valores); 
os modelos ou abordagens de avaliação (que perguntas cada um deles poderia endereçar ao 
objeto de avaliação); conclusões ou questões importantes levantadas pela literatura na área 
relativa ao programa; padrões, listas de verificação, instrumentos (como por exemplo, o marco 
lógico) ou critérios profissionais criados ou usados em outras circunstâncias; conhecimentos e 
opiniões de consultores especializados; juízo profissional e experiência do próprio avaliador.  

 
A fase divergente se encerra quando o avaliador chega ao ponto de saturação, ou seja, 

deixam de ser levantadas novas questões. Nesse momento, o avaliador deve organizar as 
perguntas em dimensões, como por exemplo: contexto e pressupostos; processo (insumos, 
capacidades, atividades, seqüência hierárquica e coordenação); produtos. 

 
Na fase convergente são tomadas decisões sobre que perguntas priorizar, já que 

raramente será possível responder a todas elas e realizar uma avaliação exaustiva. A primeira 
questão que emerge, nesse momento, é: quem deve exercer a tarefa de seleção e priorização; e 
como será feito isso. Isso pode ser tarefa do cliente, mas o melhor é que seja negociado com os 
usuários da avaliação. Para que estes não efetuem escolhas arbitrárias, é necessário estabelecer 
alguns critérios. A literatura na área da avaliação inclui diversas propostas, entre as quais se 
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destacam os sete pontos de Cronbach, que podem ser organizados na forma de uma matriz, 
como se segue: 

 
Critérios/PERGUNTAS P1 P2 P3 P4 P5 
A pergunta é de interesse de públicos-chave?Quem vai usar as informações? 
Quem será prejudicado se esta pergunta for excluída? 

     

A resposta à pergunta reduzirá a incerteza? Produzirá informações às quais não 
se tem acesso no momento? 

     

A resposta à pergunta trará informações essenciais?      
A pergunta focaliza dimensões críticas de interesse permanente ou tem apenas 
interesse passageiro? 

     

Se a pergunta for excluída a amplitude ou a profundidade da avaliação será 
prejudicada? 

     

A resposta à pergunta terá algum impacto sobre o curso dos acontecimentos 
relativos ao programa? 

     

A pergunta tem como ser respondida com os métodos e técnicas disponíveis? 
Os custos financeiros e humanos de responder a essa pergunta serão 
compensados pelos benefícios? Haverá tempo suficiente para responder a essa 
pergunta? 

     

 
 
Uma vez que critérios e perguntas avaliativas estejam definidos, o planejamento da 

avaliação passa a focalizar os indicadores. Muitas vezes, os programas já contam com 
indicadores, mas nem sempre estes são adequados à avaliação. 
 

Existem diversos conceitos de indicadores, expressando perspectivas sutilmente 
diferenciadas. Existem também diferentes adjetivos utilizados para caracterizar os indicadores: 
econômicos, sociais, gerenciais, de desempenho, de processo, de produto, de qualidade, de 
impacto, etc – dependendo muito do tipo de intervenção e do aspecto a ser avaliado, da 
metodologia de avaliação e do foco desta, entre outras coisas. Porém, há um consenso em que 
todo tipo de monitoramento e avaliação deve se basear no exame de indicadores.  
 

De uma maneira simplificada, os indicadores são unidades de medida que representam 
ou quantificam um insumo, um resultado, uma característica ou o desempenho de um processo, 
de um serviço, de um produto ou da organização como um todo.  

Os indicadores são uma atribuição de números a objetos, acontecimentos ou situações, de 
acordo com certas regras. Enquanto unidades de medidas, os indicadores referem-se às 
informações que, em termos conceituais, são mensuráveis, independentemente de sua coleta 
obedecer a técnicas ou abordagens qualitativas ou quantitativas. 
 

Indicadores sempre são variáveis, já que podem assumir diferentes valores. Porém, nem 
todas as variáveis são indicadores. Enquanto medidas, os indicadores devem ser definidos em 
termos operacionais, ou seja, mediante as categorias pelas quais eles se manifestam e podem ser 
medidos.  
 

Existem várias tipologias de indicadores. Um indicador pode ser simples (decorrente de 
uma única medição) ou composto; direto ou indireto em relação á característica medida; 
específico (atividades ou processos específicos) ou global (resultados pretendidos pela 
organização como um todo); e direcionadores (indicam que algo pode ocorrer) ou resultantes 
(indicam o que aconteceu). Podem variar conforme os critérios a que se relacionam: indicadores 
de eficácia, de efetividade, de eficiência, de celeridade, de tempestividade, de sustentabilidade, de 
equidade, etc. Podem variar ainda conforme a dimensão do programa ou projeto a que se 
aplicam: indicadores de processos, de resultado ou desempenho, de impacto, etc. 

Entre os indicadores, especial destaque é atribuído aos índices. Estes consistem, na 
realidade, em relações observáveis entre variáveis ou entre uma variável e uma constante, que 
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assumem uma forma padronizada, permitindo indexar os valores obtidos. Por exemplo, o número 
de analfabetos por grupos de 100 indivíduos é uma relação entre uma variável e uma constante. A 
informação proporcionada por este tipo de índice mostra-se mais útil quando é possível 
estabelecer comparações. Já os índices que expressam relações entre variáveis contêm, em si 
mesmos, informações relevantes, ainda que a comparação possa enriquecer a análise. Por 
exemplo, a proporção de alunos aprovados sobre alunos matriculados expressa a relação entre 
duas variáveis e traz informação sobre o desempenho de uma classe, uma escola, um professor, 
uma metodologia, etc 
 

 Alguns dos trabalhos mais significativos no campo da avaliação de mudanças na situação 
social mundial foram realizados em agências da Organização das Nações Unidas (ONU) trazendo 
importantes avanços na construção de índices.  

 
Desses trabalhos duas vertentes de avaliação multidimensional emergiram. Uma primeira 

trabalha ampliando o conjunto de indicadores utilizados com o objetivo de aumentar a precisão 
das avaliações. É o caso, por exemplo, do Índice de Progresso Social (IPS). Este é baseado em 
uma concepção determinada de necessidades sociais e materiais básicas das diversas 
populações mundiais e levanta 44 indicadores considerados relevantes para o bem-estar social 
para compor 11 subíndices, os quais, ponderados, compõem o IPS: Educação (4 pontos), Saúde 
(3 pontos), Condição da Mulher (5 pontos), Esforço de Defesa (1 ponto), Demografia (5 pontos), 
Geografia (3 pontos), Estabilidade Política (5 pontos), Participação Política (6 pontos), Diversidade 
Cultural (3 pontos) e Esforços de Bem-estar Social (5 pontos).  
 

A outra vertente busca a simplicidade na composição dos índices, como é o caso do Índice 
de Qualidade de Vida Física (IQVF), composto por Mortalidade Infantil, Esperança de Vida ao 
Nascer e Analfabetismo entre Adultos.  
 

Esse tipo de índice pode ser criticado porque ignora diversas esferas importantes do bem-
estar humano, mas há razões para se buscar essa simplicidade: índices de baixa complexidade 
minimizam alguns problemas conceituais e metodológicos decorrentes de sua composição, 
podem ser calculados para um grande número de regiões, são facilmente compreensíveis e, 
portanto, podem servir de complemento ou mesmo alternativa às analises baseadas em 
indicadores de produto, como o PIB.  
 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) pertence a esta última vertente. Criado por 
uma das agências especializadas da ONU, o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), o IDH possui componentes referentes à saúde, educação e poder 
aquisitivo que são combinados para a comparação do nível de desenvolvimento dos indivíduos 
nas diversas nações. 
 

A maior parte dos índices multidimensionais enfrenta diversas dificuldades. Uma delas é 
estabelecer a ponderação dada a cada uma das dimensões. Sintetizar a informação de vários 
aspectos da vida humana em um único índice (isto é, criar um indicador sintético) exige a 
definição de uma regra que atribua peso específico a cada uma dessas dimensões. Um índice 
sintético como o IDH, por exemplo, deve combinar indicadores de escolarização, PIB e esperança 
de vida para gerar um resultado (número) único. Ao fazer isso o IDH precisa, em última instância, 
determinar a quantos dólares equivale um ano de vida para, assim, ponderar variações na renda 
em relação às variações na esperança de vida ao nascer9.  

                                                 
9
 Embora índices sintéticos como o IDH sejam amplamente aceitos, é muito pouco provável que a 

comunidade de analistas que o utiliza alcance um consenso razoável se o sistema de ponderação desses 
índices for colocado em debate. Isso, porém, não é motivo para descartar a sua utilidade, especialmente 
quando utilizados em perspectiva comparativa, diacrônica ou sincrônica. 
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Os indicadores são elemento essencial ao monitoramento e à avaliação. É por intermédio 

dos indicadores que se torna possível reconhecer quando uma meta ou um objetivo são atingidos, 
ou não. Na linguagem cotidiana fala-se muito em indicadores de resultados ou de desempenho. 
Estes referem-se aos objetivos e metas. Um indicador de resultado consiste em uma unidade de 
medida numérica específica que indica o progresso de uma intervenção em direção ao resultado a 
ser alcançado. Um indicador de resultado não é a mesma coisa que o próprio resultado, por isso, 
cada resultado que se pretenda mensurar exige um ou mais indicadores. 
 

O processo de seleção dos indicadores envolve alguns cuidados. Primeiramente, deve-se 
aplicar, na sua seleção, a mesma técnica da divergência-convergência. Ou seja, a seleção inicia-
se pela elaboração de uma lista abrangente de modo que se tenha vários indicadores para 
qualquer resultado. Em seguida, cada um deles deve ser analisado, com o cuidado especial de 
verificar se de fato cada um expressa o que se pretende e não outra coisa qualquer. Por exemplo, 
muito frequentemente as avaliações apresentam indicadores de resultado que são apenas 
indicadores de processos, indicadores de impacto que são apenas indicadores de produto final, 
etc. Por fim, para avaliar os indicadores a serem utilizados no monitoramento e na avaliação, 
pode-se submeter cada um deles a um conjunto de indagações: 
1-O indicador é o sinal mais direto e evidente do resultado em si? 
2-O indicador é preciso o bastante para garantir uma avaliação objetiva ( sem que seja necessário 
“interpretar” os resultados)? 
3-O indicador pode ser alimentado com dados mediante procedimentos de coleta rápidos e 
econômicos? 
4-O indicador é suficientemente sensível às mudanças nos resultados? 
5-O indicador é relativamente insensível a mudanças alheias aos resultados? 
6-O indicador permite desagregação? 

 

 Em segundo lugar, deve-se certificar que os interesses dos vários stakeholders/usuários 
da avaliação, seus critérios e objetivos na avaliação, estejam sendo considerados nessa lista.  

Em terceiro, deve-se buscar indicadores que tenham a característica da rastreabilidade, 
vale dizer, sejam passiveis de acompanhamento no passado e no futuro. Porém, ao longo do 
tempo de vida de uma intervenção e de suas avaliações, muita coisa pode mudar e é aceitável 
que novos indicadores sejam incorporados e antigos sejam eliminados. Para eliminar um indicador 
é recomendável que ele tenha sido utilizado (portanto, testado e se mostrado insatisfatório) em 
pelo menos três pontos de avaliação. Por isso, e frente à precariedade dos registros 
administrativos, pode-se trabalhar com indicadores provisórios, até que se tenham constituído 
bases de dados que permitam trabalhar com indicadores permanentes.  

Muitas vezes, não será possível ter os indicadores com a precisão que seria desejável. 
Nesses casos, costuma-se usar indicadores indiretos ou “proxyes”. São unidade de medidas que 
expressam indiretamente a característica medida e que são usados quando se houver 
disponibilidade dos dados destinados a alimentar o indicador direto, ou quando não for possível 
coletar tais dados a intervalos regulares. Ex: O número de televisores (ou outro eletrodoméstico) 
como medida de renda familiar. 

Em algumas áreas de intervenção, além dos indicadores específicos para uma 
determinada política, programa ou projeto, podem ser usados indicadores pré-definidos. São os 
indicadores estabelecidos independentemente do contexto de qualquer país ou de qualquer 
organização e que são muito usados como parâmetro para avaliar desempenho. Ex: mortalidade 
infantil, número de leitos por 1000hab, numero de mortes violentos por 100.000hab., etc. Muitos 
deles são índices sintéticos como o IDH. A maioria deles provém de agências de cooperação 
multilateral: PNUD, BIRD, FMI, etc. Esses indicadores tem diversas vantagens: podem ser 
utilizados em programas/projetos de natureza similar; ajudam a reduzir os custos de construção 
de múltiplos sistemas de M&A, padronizam a discussão dos resultados, permitindo comparar 
conclusões, favorecem o diálogo com financiadores, etc. Mas também têm desvantagens: não se 
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prestam ao exame de metas específicas de um país, não admitem desagregação em micro-
unidades, não permitem a participação dos stakeholders na sua construção.  

Seja como for, o trabalho com indicadores vai exigir alguma sistematização, que pode ser 
obtida mediante a aplicação da matriz abaixo: 

 

Objetivos/Metas Nome do 

Indicador 

Fórmula 

de Cálculo 

Linha de Base Variáveis Fontes  

de Dados 

      

      

      

 

Para que o monitoramento e a avaliação (M&A) possam extrair dos indicadores as 
informações necessárias, será preciso estabelecer sua linha de base. Uma linha de base é um 
dado quantitativo ou qualitativo que fornece informação sobre uma situação no começo do 
processo de intervenção ou imediatamente antes que ela se inicie, ou ainda, no início do 
monitoramento. A linha de base é usada para (a) aprendermos sobre o desempenho prévio do 
indicador, inclusive seus padrões, caso haja séries de dados; (b) planejarmos ou revisarmos 
metas; (c) medirmos o desempenho de uma política, programa ou projeto.  

Quando se trata de indicadores novos, o desafio é pensar como obter dados para compor 
a linha de base dos indicadores selecionados para expressar cada resultado ou desempenho. 
Para construir a informação sobre a linha de base pode-se fazer um pequeno plano: 

Indicador Fonte dos 
dados 

Método de 
coleta dos 
dados 

Quem 
coletará os 
dados 

Frequência  

da coleta 

Custo/ 

dificuldade  

de coleta 

Indicador 1      

Indicador 2      

Indicador 3      

 

Uma vez que tenham sido vencidas todas essas etapas (definição dos usuários, dos 
objetivos e da metodologia, estabelecimento de critérios e padrões, formulação das perguntas 
orientadoras da avaliação, seleção/formulação dos indicadores, inicia-se a fase de coleta de 
dados primários e/ou secundários. 

 

As fontes de dados são as pessoas, instituições ou instrumentos que fornecem os dados. 
Essas fontes podem ser primárias ou secundárias.  

Quando as fontes são primárias, os dados são coletados diretamente pelos interessados 
(equipe de avaliadores, no caso) com a finalidade específica de alimentar aqueles indicadores ou 
de obter informação para o monitoramento ou a avaliação. O uso de fontes primárias requer 
pesquisa de campo: levantamentos, observação direta ou entrevistas. Os informantes podem ser 
stakeholders em geral, o público mais amplo, observadores treinados, etc 

Mas nem sempre é necessário usar fontes primárias. Existem situações em que é possível 
usar dados coletados por outras pessoas ou instituições para outras finalidades. As fontes 
secundárias compreendem bancos de dados de instituições de pesquisa, sistemas corporativos, 
registros administrativos (dados de atendimento ao público, atas de reuniões, correspondência 
interna, estatísticas internas, etc). Podem ser dados escritos em papel ou em meio eletrônico, 
documentos oficiais, medidas e testes, etc. É sempre necessário ter cuidado com o uso de dados 
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secundários: o enunciado das perguntas que deram origem a estatísticas deve ser conhecido, os 
procedimentos de coleta devem ser descritos, se houver procedimento amostral deve-se conhecer 
o tamanho da amostra, as margens de erro e o método de seleção das unidades de informação. É 
essencial efetuar a crítica dos dados secundários antes da sua utilização. 

No caso de fontes primárias, a equipe avaliadora pode ter mais controle sobre os dados. 
Os instrumentos e procedimentos de coleta devem ser rigorosos, mas é preciso ter claro que a 
pesquisa avaliativa não tem a mesma natureza das pesquisas longitudinais, nem se destina a 
produzir conhecimento científico. O objetivo é proporcionar informação tempestiva para apoiar a 
gestão das políticas, programas e projetos e subsidiar a tomada de decisão.  

Quando o universo dos stakeholders (beneficiários e não beneficiários) é muito extenso, 
pode ser útil a utilização de amostras. Existem duas grandes alternativas: amostras probabilísticas 
ou amostras não probabilísticas. Uma amostra é probabilística quando seu tamanho é calcula 
de maneira a que seja representantiva da população e a seleção dos seus integrantes é 
aleatória, ou seja: é feita segundo processos pelos quais cada elemento do universo tem a 
mesma chance dos demais de ser incluído na amostra. Uma amostra não probabilística ou não 
tem tamanho representativo, ou não adota seleção aleatória, ou ambos. 

As amostras probabilísticas compreendem diversas modalidades, dentre as quais se 
destacam as “amostras aleatórias simples”, “amostras estratificadas” e amostras por cluster”. 
Dentre as amostras não probabilísticas admite-se estritamente o uso de “amostras intencionais”, 
quando a natureza das fontes justificar essa modalidade (exemplo: grupos de elite, ou grupos 
desviantes, entre outros); e/ou “amostras por quotas”. 

A lógica da pesquisa quantitativa, por amostragem ou por censo, é de análise de 
magnitudes. Para isso, a complexidade dos fenômenos deve ser reduzida a padrões 
uniformizados. Isso se faz mediante a utilização de instrumentos que padronizam as perguntas e 
as respostas possíveis: questionários com perguntas fechadas, auto-aplicáveis (enviados por 
correio, web-mail, ou ainda na modalidade “clinical research”) ou aplicados por um entrevistador 
(pessoalmente ou por telefone). 

Quando não se trata de pesquisa quantitativa, a lógica é outra: buscam-se regularidades 
dentro de contextos que admitem as manifestações das diferenças entre os informantes. Nesses 
casos, o que interessa é aprofundar as informações, não estimar a magnitude dos eventos. Os 
procedimentos, portanto, serão entrevistas em profundidade, não estruturadas, semi-estruturadas 
ou estruturadas. Essas entrevistas poderão ser realizadas individualmente ou em grupo, inclusive 
em grupos focais. 

Pode-se mencionar alguns instrumentos de coleta de dados bastante usados no 
monitoramento e na avaliação: avaliação rápida (rapid assessment), grupos focais10, estudos de 
caso, surveys pré e pós-intervenção, etc.  

As técnicas de coleta de dados podem ser várias, dependendo da natureza do que será 
avaliado. A seguir são brevemente relatadas algumas das técnicas mais utilizadas.  

1)Avaliação Participativa – procedimentos com a finalidade de incorporar tanto os usuários como 
as equipes de gestores ao processo de monitoramento e avaliação. Existem várias técnicas 
possíveis. Uma delas é bastante conhecida: Participatory Impact Monitoring (PIM), que focaliza as 
percepções individuais dos beneficiários e outros afetados pelas políticas, programas ou projetos, 
não planos ou objetivos formalizados. A sua finalidade é tornar rotineira e amadurecida a prática 
de refletir e analisar as atividades e mudanças introduzidas por uma intervenção em suas vidas e 
na sua comunidade. Consiste nos seguintes passos: (I) debate entre os beneficiários/afetados, 
sobre as suas principais expectativas e receios para o futuro, envolvendo a política, programa ou 
projeto em tela; (II) com os elementos levantados neste debate, a equipe facilitadora constrói 
alguns indicadores, usando o detalhamento, pelos participantes, de exemplos concretos daquilo a 
que se referem. Esses exemplos são generalizados e tomados como indicadores a partir daí. (III) 

                                                 
10 A descrição desta técnica encontra-se em anexo. 
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forma-se uma comissão de observadores que fica encarregada de acompanhar as atividades e 
mudanças priorizadas no debate inicial. Em todas as reuniões regulares esta comissão descreve 
as mudanças constatadas desde a ultima reunião. Esta descrição serve de insumo para o debate 
do grupo, que procede a uma avaliação conjunta da situação e decide possíveis medidas 
corretivas, novas atividades e sugere novos indicadores. 

 

2)Meta Avaliação: É o exame das diversas avaliações de uma política/programa em diferentes 
estágios da sua formulação e implementação. Essas avaliações podem focalizar diversos 
aspectos e informantes. Não podem ser tomadas pelo seu valor de face, mas são examinadas de 
modo a propiciar uma visão da qualidade e do contexto em que a política/programa se 
desenvolveu. Finalidade: situar melhor os gestores sobre a política/programa, identificar 
problemas recorrentes, contradições, etc. Os critérios para apreciar esses relatórios de avaliação 
são: 

• confiabilidade das evidências ou dados nos quais as avaliações se baseiam; 
• período em que foram realizadas, que dá o contexto da avaliação e indica se os dados ainda 

são válidos; 
• qualidade, expertise e independência dos avaliadores; 
• aceitabilidade das recomendações apresentadas; 
• ações que resultaram da avaliação. 

 
Uma técnica aproximada, porém distinta, é a Meta-Análise: que se destina a explorar estudos 
conhecidos sobre um programa ou projeto, visando avançar a partir deles, gerar mais confiança 
nos resultados, qualificando as generalizações. Explora as conclusões comuns dos estudos, seus 
pontos de divergência, submete-os a critérios comuns, compara-os com novos dados para testar 
as conclusões e dar origem a novas recomendações. 

 

3)Mapeamento Organizacional – Focaliza o arranjo organizacional para a decisão/implementação 
de uma política, programa ou projeto. Seus foco são os processos e geralmente se baseia na 
Teoria da Implementação. A análise focaliza como (e se) as agências envolvidas em uma 
política/programa são organizadas de modo a: (a) evitar duplicação ou superposição e assegurar 
que suas ações sejam articuladas e complementares; (b) garantir uma interface consistente e 
facilmente compreensível com os usuários/clientes; (c) atingir um objetivo comum e sustentável; 
(d) a presença dos incentivos adequados e os procedimentos necessários para promover efetiva 
parceria. Este tipo de técnica requer os seguintes passos:[1]Identificar todas as organizações ou 
partes de uma organização que possam influenciar o sucesso ou fracasso da 
política/programa/projeto. [2]Estimar a contribuição de cada agência para a consecução de cada 
objetivo da política, programa ou projeto. (Usar pontuação alto/médio/baixo). [3]Produzir um 
“mapa” organizacional mostrando os vínculos entre as agências e entre estas e os principais 
resultados. [4]Usando tal mapa, avaliar se o envolvimento de cada agência é relevante, 
consistente e complementar. [5]Investigar lacunas aparentes, gargalos, superposições, 
contradições (por exemplo, onde os inputs de uma organização parecem inconsistentes com os 
de outra; onde os mais afetados são incapazes de procurar esclarecimentos porque a interface 
com os clientes não está clara; ou onde o programa com parece incoerente e mal organizado, 
colocando em risco seus resultados e impactos). 

Critérios:  

• compartilhamento de objetivos e metas;  
• clareza da comunicação;  
• compartilhamento dos riscos (e ônus) de não consecução dos resultados;  
• grau de compartilhamento do financiamento do programa;  
• apoio para atuar em conjunto;  
• responsabilização compartilhada.  
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4)Mapeamento Cognitivo – É um instrumento para saber como os indivíduos percebem a 
operação de uma política/programa ou projeto. Possibilita (a) visualizar e esclarecer as 
percepções dos informantes no momento de coleta de dados; (b) focalizar os pontos fortes e as 
fraquezas do programa; (c) focalizar as percepções sobre os outcomes e impactos dos 
programas; (d) compreender os problemas a partir da perspectiva das pessoas envolvidas e 
afetadas pelo programa examinado. Compreende os seguintes passos:[1]Identificar os atores que 
tem maior influência ou que são mais afetados pelo programa examinado.[2]Realizar sessões de 
brainstorming com esses atores, individualmente ou em grupos focais, de modo a formar um 
quadro de como eles percebem o programa em termos de: interesses, incentivos, operação, 
vantagens, fragilidades, outputs, outcomes, impactos.[3]Com os entrevistados, procura-se ordenar 
e representar graficamente suas visões, na forma de um mapa, apontando os fatores que 
exercem influência sobre o funcionamento do programa. [4]Quando são identificadas dificuldades, 
deve-se solicitar aos informantes que digam sob que condições tais dificuldades podem ser 
consideradas aceitáveis ou como podem ser solucionadas. [5]Analisar o mapa completo com o 
foco na identificação de vantagens e desvantagens, lacunas e superposições recorrentemente 
apontadas pelos diversos informantes. 

 

5)Mystery Shopping – é uma técnica observacional, baseada na concepção de que a melhor 
maneira de avaliar um programa ou de compreender os seus efeitos sobre os usuários é 
experimentar a condição de usuário daquele programa. Presta-se também à avaliação de 
serviços. O avaliador assume a condição de um “cliente oculto”, que não revela sua identidade ou 
condição. Esta estratégia requer bastante cuidado na seleção da amostra para assegurar que as 
unidades de observação sejam representativas.  

 

6)Técnicas Delphi – consiste em um procedimento quantitativo que tem por finalidade levar um 
grupo ao consenso, mediante uma série de questionários auto-aplicáveis, enviados sucessivas 
vezes. A primeira série de questionários pede aos participantes que dêem suas opiniões sobre 
algumas questões. As respostas recebidas são sistematizadas e tabuladas e são enviadas aos 
mesmos informantes em rodadas subseqüentes, nas quais as perguntas são refinadas. Os 
informantes podem mudar suas respostas ao examinar os resultados. Essa técnica costuma ser 
usada com especialistas que estão geograficamente dispersos, mas aplica-se a outros tipos de 
informante. 

 

7-Estudo de Caso: é uma técnica que isola uma unidade de análise, com a finalidade de extrair e 
analisar informações em profundidade, mas não de generalizar para a população maior. A 
proposta é descritiva, porém há ênfase na profundidade da descrição. O caso pode ser uma 
pessoa, uma instituição, um programa, uma localidade. Não tem um método específico: 
compreende descrições complexas e detalhadas, combina diversos procedimentos de coleta 
(quanti e qualitativos) 

 

8-Análise de Conteúdo: aplica-se tanto a documentos como a entrevistas individuais e em grupos 
focais. Trata-se de técnica usada para descrever, analisar e resumir tendências observadas nos 
documentos escritos e discursos transcritos de informantes. É uma técnica de análise de 
informação que pode resumir e interpretar textos mostrando sua essência; ou pode quantificar 
elementos do texto de forma objetiva, segundo categorias e regras específicas (semântica 
quantitativa). Podem focalizar o que é dito, a forma como é dito e podem incluir as omissões : o 
não dito. 
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Quaisquer que sejam as técnicas selecionadas, o rigor com os resultados da avaliação 
recomenda que nunca se admitam conclusões baseadas em uma só técnica. Elas devem 
ser combinadas e as conclusões devem ser submetidas as um processo de triangulação. 

 

5-O plano de monitoramento e avaliação: teste, sistematização dos achados, 
elaboração de relatórios. Arranjo institucional para monitoramento e avaliação, 
mecanismos de disseminação de resultados e de aprendizado institucional. 
 
 

Tanto o monitoramento quanto a avaliação devem obedecer a um Plano, que incluirá todos 
os itens detalhados na seção anterior, a saber: 
 
1-Usuários  
2-Objetivos (do monitoramento e/ou da avaliação, não do programa ou projeto) 
3-Tipo/Método de Avaliação 
4-Critérios 
5-Perguntas avaliativas 
6-Indicadores, variáveis, linha de base e padrões 
7-Métodos e Técnicas de coleta e análise de dados 
 
A esses itens devem ser acrescentados: 
 
8-Elaboração e teste dos instrumentos de coleta de dados. 
9-Métodos de consulta aos usuários da avaliação 
10-Matriz de sistematização dos achados 
11-Roteiro para Elaboração do Relatório Final 
12-Arranjo institucional para executar o monitoramento e a avaliação 
13-Mecanismos de disseminação de resultados e de aprendizado institucional 
 
 

Uma vez elaborado o Plano de monitoramento ou avaliação, é preciso formular os 
instrumentos de coleta de dados: questionários, roteiros de entrevistas e de observação in loco, 
matrizes para análise documental, etc. Além disso, caso sejam usadas amostras, será preciso 
construir o desenho amostral. O desenho amostral deve ser submetido a crítica. Os instrumentos 
de coleta devem ser testados com grupos de informantes semelhantes aos informantes definitivos. 
Deve-se avaliar a compreensão, cobertura das questões, abrangência, clareza, tempo de 
aplicação, ordem das questões, etc. Após cada aplicação, deve-se entrevistar o informante para 
colher sua opinião sobre o instrumento testado. Diversos membros da equipe devem realizar o 
pré-teste com diversos informantes e depois o grupo deve discutir as alterações que deverão ser 
efetuadas.  
 

Os usuários do monitoramento e da avaliação deverão ser consultados em diversos 
momentos durante a formulação do Plano de Monitoramento e Avaliação. O primeiro momento 
dessa consulta é quando se definem os objetivos do monitoramento e da avaliação. Depois, eles 
devem ser ouvidos quando da definição dos critérios e das perguntas avaliativas. Além disso, 
devem ser consultados quanto aos indicadores e aos padrões a serem utilizados. Quando a 
primeira versão do Plano ou Matriz de Monitoramento e Avaliação estiver elaborada, com os 
instrumentos e o desenho amostral prontos e testados, deve ocorrer uma discussão mais 
aprofundada com os usuários pois é o momento da decisão definitiva sobre o que será feito. Mais 
tarde, quando houver uma primeira versão dos achados sistematizados na Matriz para 
Sistematização dos Achados, deve haver uma outra discussão, inclusive sobre a necessidade de 
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buscar mais dados, aprofundar análises, ouvir especialistas, etc. O Plano de Monitoramento e 
Avaliação deve prever essas e outras ocasiões de consulta aos usuários. 
 
 O Plano de Monitoramento e Avaliação deve incluir, ainda, uma Matriz para Sistematização 
dos Achados. Essa Matriz destina-se a orientar a análise e estabelecer o que a análise deverá 
permitir dizer. Além disso, essa Matriz deve estabelecer o tipo de desagregação dos dados (por 
idade, sexo, etc), os mecanismos de triangulação dos resultados, as categorias para relatar os 
dados (por unidade organizacional, por regiões, por grupos de beneficiários, etc), e como serão 
realizadas as comparações: (com linha de base, com metas, com outros programas do mesmo 
tipo, padrões externos, etc) 
 

   O Relatório Final deverá ter o seu desenho previsto no Plano de Monitoramento e 
Avaliação. Normalmente, esse Relatório contempla os seguintes itens: 1-Sumário Executivo 
(descrição do problema e dos métodos utilizados, resumo dos principais achados e 
recomendações); 2-Introdução (objetivo da avaliação, seus patrocinadores ou contratantes, 
aspectos relativos ao uso dos achados); 3-Antecedentes do Problema (contexto do problema, 
descrição do programa/projeto, seus objetivos, metas, atividades e efeitos pretendidos, perfil do 
público-alvo. 4-Achados e Recomendações (Fatos empíricos sobre os fatores que influenciaram o 
desempenho do programa/projeto, com foco nas perguntas avaliativas e nos critérios de 
avaliação. As recomendações devem ser baseadas nos achados e devem ser exemplificadas com 
boas práticas); 5-Lições Aprendidas (todas a constatações sobre resultados ruins e sua lógica e 
também sobre êxitos inesperados; tudo o que puder ser extraídos como aprendizado para o 
futuro); 6-Conclusões (Interpretações e julgamentos baseados nos achados. Propostas para 
facilitar a implementação das recomendações, inclusive um cronograma para tal). 

Para a construção de um sistema de monitoramento e avaliação, ou mesmo para a simples 
realização de uma avaliação, diversos profissionais estarão envolvidos, serão mobilizadas 
diversas instâncias institucionais e o sucesso do empreendimento poderá demandar uma série de 
esforços de gestão das pessoas envolvidas.  

Dependendo do objeto a ser avaliado e do objetivo da avaliação, poderá ser necessária 
uma equipe multidisciplinar, sendo cada membros selecionado em função das questões a serem 
avaliadas.  

Esse trabalho será facilitado por uma boa definição das responsabilidades de cada ator 
envolvido no processo de M&A. Em cada nível as responsabilidades precisam estar clara e 
explicitamente definidas e enunciadas para que não haja dúvidas sobre que faz que atividade, em 
que momento e tendo como resultante que produtos. Sem essa definição de competências fica 
impossível realizar o M&A 

O Plano de Monitoramento e Avaliação deve incluir um Diagrama de Gantt que defina as 
responsabilidades de cada um dos envolvidos. Deve-se prever as ocasiões de troca de idéias e de 
informação entre os membros envolvidos.  

O monitoramento e a avaliação não se encerram quando o relatório é concluído. Devem 
ser previstos no Plano de Monitoramento e Avaliação os procedimentos e ocasiões para a 
realização das seguintes atividades: (a) apresentação e debate dos resultados da avaliação com 
parceiros, clientes/beneficiários, representantes políticos no legislativo, entidades de 
representação de cidadãos, etc. (b)preparação e divulgação de uma versão sintética dos achados 
junto às instâncias superiores das instituições envolvidas com o programa/projeto; (c) divulgação 
dos resultados por meios multimídia: boletins eletrônicos, memorandos, artigos em revistas, etc 

 

 

6-Cuidados para assegurar a qualidade da avaliação 
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A experiência tem ensinado que a avaliação ganha precisão quando recorre a dados quantitativos 
e qualitativos, combinando abordagens em extensão e em profundidade. Por outro lado, a mesma 
experiência tem mostrado que há alguns cuidados imprescindíveis à qualidade das avaliações. 
 
1-Incorporação da avaliação ao processo regular de planejamento, sendo assumida como 
disciplina pelos stakeholders. 
 
2-Análise prévia de avaliabilidade. Trata-se de um estudo exploratório a ser efetuado antes de 
começar a avaliação. Nem todos os programas estão prontos para ser avaliados. O objetivo deste 
estudo é definir o que precisa ser feito para preparar o programa para ser avaliado e identificar os 
aspectos/questões que requerem atenção. 
 
3-Definição dos objetivos da avaliação, claramente, de acordo com os usuários da mesma. 
 
4-Seleção do tipo de avaliação e do método de avaliação adequado a tais objetivos.  
 
5-Definição dos critérios de avaliação e dos indicadores consistentemente com os objetivos da 
avaliação. 
 
6-Identificação e inclusão dos stakeholders – quem é afetado pela política/programa, desde os  
gestores até os usuários finais – como interlocutores. 
 
7-Identificação da teoria que orienta a política ou programa a ser avaliado, e que indica as 
condições e ações necessárias para a política ou programa funcionar. 
 
8-Identificação e teste dos métodos de pesquisa avaliativa, que devem ser consistentes com os 
objetivos e tipo e método de avaliação a ser realizada. 
 
7-Apresentação de recomendações práticas, claras, exeqüíveis e consistentes com os custos e 
benefícios esperados. 
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ANEXO 1: A APLICAÇAO PRÁTICA DO MARCO LÓGICO 

       Maria das Graças Rua  

O Marco Lógico, também conhecido como Matriz Lógica, Quadro Lógico, etc, é uma das mais 
difundidas metodologias utilizadas no planejamento, monitoramento e avaliação do programas e 
projetos. O Marco Lógico tem como seu principal produto a Matriz do Marco Lógico (MML) ou 
Matriz de Planejamento do Projeto (MPP), ou ainda Project Design Matrix (PDM). Descritivamente, 
é uma matriz quatro por quatro, começando do nível mais básico (geralmente atividades ou 
insumos) no canto inferior esquerdo e subindo numa hierarquia logicamente organizada, do mais 
simples e parcial, para o mais complexo e global. 

Ou, inversamente, de cima para baixo, a primeira das categorias é a Finalidade ou Objetivo 
Superior ou ainda, Objetivo de Desenvolvimento; segue-se o Propósito do Projeto ou Objetivo do 
Projeto; logo abaixo vêm os Componentes, Resultados ou Produtos do Projeto, ou seja, os 
resultados esperados; e, finalmente, no nível mais baixo, as Atividades. Para cada uma dessas 
categorias elabora-se uma Descrição ou Resumo Narrativo, seus respectivos Indicadores e 
correspondentes Fontes/Meios de Verificação e os seus Pressupostos, Supostos ou Premissas. 
Com isso, tem-se a seguinte matriz de desenho do projeto ou Matriz de Planejamento do Projeto 
(MPP), ou Matriz do Marco Lógico (MML): 

Resumo Narrativo Indicadores  Meios de 
Verificação 

Pressupostos 

Finalidade    
Propósito    
Componentes    
Atividades    

A ampla utilização do Marco Lógico, naturalmente, acabou por ensejar o estabelecimento de 
algumas nomenclaturas próprias, adotadas por órgãos diversos, sem que fosse alterada a sua 
estrutura lógica. No quadro abaixo são apresentadas as equivalências conceituais entre as 
diversas nomenclaturas usadas por alguns dos principais organismos internacionais que utilizam o 
Marco Lógico. 

QUADRO DE EQUIVALENCIA CONCEITUAL DAS CATEGORIAS VERTICAIS DO MARCO 
LÓGICO 
NÍVEIS DE 
REALIZAÇÃO/ 
AVALIAÇÃO 

CRITÉRIOS 
CENTRAIS 

GTZ CEPAL BANCO 
MUNDIAL 

PNUD BID 

Impacto  
(longo prazo) 

Efetividade, 
Sustentabilidade 

Finalidade/ 
Objetivo 
Superior 

Objetivo 
Geral 

Objetivo 
Superior 

Objetivo de 
Desenvolvimento 

Finalidade 

Efeitos  
(médio prazo) 

Efetividade, 
Eficácia 

Objetivo do 
Projeto 

Objetivos de 
Impacto 

Objetivo 
Imediato 

Objetivo Imediato Propósito 

Produtos  
(curto prazo) 

Eficácia, Eficiência Resultados Objetivos de 
Produto 

Produtos Produtos Componentes 

Processos 
(Insumos + 
Atividades) 

Eficiência, 
Aderência ao 
Plano 

Atividades Atividades Atividades Insumos e 
Atividades 

Atividades 

 
QUADRO DE EQUIVALENCIA CONCEITUAL DAS CATEGORIAS HORIZONTAIS DO MARCO 
LÓGICO 
GTZ CEPAL PNUD BID CONTEÚDOS 
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Estratégia do 
Projeto 

Lógica da 
Intervenção 

Sumário 
Narrativo de 
Objetivos 

Objetivos Hierarquia dos níveis de 
realização 

Indicadores 
Objetivamente 
Verificáveis 

Indicadores 
Objetivamente 
Comprováveis 

Indicadores 
Objetivamente 
Verificáveis 

Indicadores Geralmente são apresentadas as 
metas (quantidade, objeto, tempo) 
e na versão GTZ o local e o 
grupo-alvo. 

Meios/Fontes de 
Verificação 

Fontes de 
Comprovação 

Meios de 
Verificação 

Meios de 
Verificação 

São fontes primárias ou 
secundárias, incluindo bases 
estatísticas, registros 
administrativos e documentos em 
geral.. 

Pressupostos 
Importantes 

Suposições 
Importantes 

Riscos ou 
Fatores Externos 

Suposições São condicionalidades essenciais 
à consecução dos objetivos do 
projeto, sobre as quais o próprio 
projeto não tem governabilidade. 

 

Analiticamente, o Marco Lógico consiste em uma estrutura de implicações lógicas de causa-efeito 
com relação a uma situação-problema, e de meios-fins em relação à intervenção proposta para 
mudar a situação-problema. Consiste, portanto, em um conjunto de conceitos inter-relacionados 
que definem as causas de uma intervenção (projeto), bem como o que deve ser feito (estratégia) 
para alcançar o resultado desejado.  

Nesse sentido, mais que uma ferramenta de organização da informação, o ML é um instrumento 
de análise sistêmica e de levantamento e teste das alternativas que irão compor uma proposta de 
intervenção (projeto). Ou seja, o ML apresenta a lógica que justifica a intervenção e o desenho da 
própria intervenção. 

Até o presente, o ML é a primeira metodologia na rede de precedências do ciclo de projeto, após a 
Carta-Consulta. E é a única metodologia efetivamente obrigatória na fase de formulação dos 
projetos.  

A metodologia do ML tem como ponto de partida uma Análise de Situação, que compreende o 
estabelecimento de:  

- uma Árvore de Problemas, consistindo em um sistema hierarquizado de relações causa-
efeito de um problema original; 

- uma Árvore de Objetivos ou Árvore de Soluções, construída a partir dessa cadeia de 
causalidade para propor um conjunto de relações meios-fins como alternativas de solução 
para o problema original;  

- uma Análise de Stakeholders, cuja finalidade é mapear as alternativas de intervenção e as 
estratégias disponíveis conforme os potenciais, limitações e interesses da cada 
stakeholder; e assim contribuir para a análise de riscos de uma intervenção, mediante a 
identificação e avaliação dos seus pressupostos.  

- uma Matriz de Decisão, a partir da qual se passa ao planejamento da intervenção 
propriamente dita;  

O ML é uma metodologia que serve tanto ao planejamento como à preparação e avaliação de 
projetos: estrutura o projeto, estabelecendo categorias de intervenção ordenadas da mais ampla e 
complexa para a mais estrita, simples e específica, cada uma delas com suas respectivas metas 
(que são denominadas impropriamente “indicadores objetivamente observáveis”). O seu output é 
a Matriz de Desenho do Projeto (Project Design Matrix), também chamada de Matriz do Marco 
Lógico (MML) ou Matriz de Planejamento do Projeto (MPP), que é o documento que descreve a 
estrutura lógica da intervenção. 
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Embora seja uma metodologia bastante disseminada, o Marco Lógico, em seus diversos modelos, 
possui alguns pontos que merecem aperfeiçoamento. Primeiramente, enquanto metodologia de 
análise sistêmica e de levantamento e teste das alternativas o ML é fortemente afetado pelas 
perspectivas adotadas pelos seus formuladores. Por isso, sua grande vulnerabilidade reside na 
seleção destes, seja a elaboração restrita aos consultores, especialistas e à equipe de projeto, 
seja realizada segundo uma estratégia aberta à participação dos executores.  

Em segundo lugar, a Matriz do Marco Lógico (MML) perde especificidade ao estabelecer uma 
única coluna para “Indicadores”, sem apontar suas linhas de base e sem distingui-los das metas. 
Metas são compromissos expressos em termos de um objeto a ser realizado, em certa quantidade 
e em certo período de tempo. Indicadores são instrumentos de mensuração, que podem estar 
associados a metas ou não. Indicadores aplicam-se a problemas, pressupostos, insumos, outputs, 
processos, efeitos (outcomes) e impactos. Efeitos e impactos, por exemplo, podem ser positivos 
e/ou negativos, previstos e/ou imprevistos. Metas, por outro lado, são sempre resultados previstos 
e desejáveis, jamais imprevistos e/ou indesejáveis. Se confundirmos metas com indicadores, 
estes perdem uma importante função de “red flags”, ou seja, de sinalizadores de problemas, 
efeitos e/ou impactos indesejáveis. Além disso, para permitir o acompanhamento de médio e 
longo prazo das mudanças, os indicadores devem ser fixos e estáveis, enquanto as metas devem 
ser flexíveis e cambiantes. Por isso, a MML deveria incluir uma coluna especifica para metas e 
outra para indicadores e suas linhas de base. 

Por fim, a MML incorpora os Pressupostos, mas não se refere aos seus indicadores, portanto não 
sinaliza a importância do seu monitoramento. Pressupostos são condicionalidades que se 
interpõem à consecução dos objetivos e metas de um projeto. Situam-se fora da governabilidade 
do projeto, mas admitem a influência do gestor. Por tudo isso, devem ser monitorados a partir de 
indicadores objetivamente observáveis. Recomenda-se que essa coluna passe a denominar-se (e 
a conter) “Pressupostos e seus Indicadores”. 

Embora seja, sem dúvida, uma poderosa ferramenta, o ML tem definição demasiado ampla. Cobre 
quase todo o ciclo do projeto, e freqüentemente substitui ou se superpõe às outras metodologias. 
Por exemplo, há projetos sem Diagnóstico, onde este é substituído pela Árvore de Problemas do 
ML, sem ter a referência empírica que o Diagnóstico ofereceria. São comuns os projetos sem 
sistema de monitoramento e avaliação, que costuma ser substituído pelos indicadores do ML, 
carecendo do arranjo institucional específico, que é essencial para o monitoramento e a avaliação. 

O ML organiza-se a partir de um conceito de “problema” que corresponde a “uma situação que 
apresenta consequências negativas, indesejáveis, injustas, etc e que por isso requer 
intervenção”. Nesse sentido, problema é a defasagem entre uma situação real, insatisfatória ou 
indesejada, e uma situação desejada. Todos os problemas têm que obedecer a dois critérios: ser 
concretos, ou seja, têm que ser reais - não podem estar relacionados com juízos de valor ou 
suposições; e ser sustentados, vale dizer: um problema tem que ter fundamento, sendo baseado 
em dados, estatísticas, ou argumentos que demonstrem que se trata de um problema, e não de 
um falso problema (que não tem conseqüências) e que é relevante. Os problemas devem ser 
redigidos na negativa, expressando situações problemáticas (ausência, carência, obsolescência, 
falta de capacidade, ineficiências, descoordenação, atraso, intempestividade, baixa qualidade, 
baixa confiabilidade, perda, fragilidade, etc). E devem ter conteúdo significativo, descrevendo 
uma situação de modo sintético, em poucas palavras (exemplo: computadores obsoletos, alto 
número de erros, baixos salários, rede congestionada, mau atendimento ao cidadão, etc) 

O primeiro passo na construção do Marco Lógico é a construção de uma Árvore de Problemas. A 
Árvore de Problemas é uma metodologia destinada a relacionar os problemas existentes em uma 
área de forma integrada, obtendo um esquema em que se definem os que são causas e os que 
são consequências.  
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Essa tarefa inicia-se com uma listagem exaustiva dos problemas existentes em uma área em que 
se pretende intervir. Obtida a listagem, será necessário construir uma hierarquia na qual os 
problemas surjam relacionados uns com os outros. O ponto de partida para isso é um processo de 
brainstorming no qual os participantes procurem identificar o problema central, ou seja, o 
problema causado por todos os outros. A pergunta a ser feita para isso é: "Qual destes problemas 
é causado por todos os outros?" Este problema fica posicionado num ponto mais elevado de um 
quadro, acima dos restantes. Em seguida, relativamente aos restantes, coloca-se a seguinte 
questão: "Este problema resulta da existência dos restantes problemas?" Faz-se o mesmo com 
cada um dos restantes até encontrar aquele que é verdadeiramente o problema central.  

A pergunta seguinte é: Quais os problemas que estão na origem do problema central? Ou seja: 
quais os problemas que estão causando o problema central? A idéia é ter um conjunto de 
problemas na parte inferior do quadro, dos quais se poderá afirmar que contribuem para a 
existência do problema que está colocado na parte superior do quadro, ou seja, o problema 
central. 

Para todos os problemas que não o central, a tarefa seguinte é procurar aqueles que estão 
diretamente na sua origem, isto é, os "problemas de 1º nível" . Depois, continua-se a construção 
da árvore procurando as causas diretas dos problemas de 1º nível, que serão os "problemas de 2º 
nível". Para isso, coloca-se a questão: "que problemas contribuem directamente para a existência 
de cada problema de 1º nível? ". E assim por diante, até obter uma árvore. Os problemas de 
primeiro nível são problemas-causa do problema principal. Os problemas de segundo nível são os 
problemas-causa dos problemas de primeiro nível. Os problemas de terceiro nível são os 
problemas-causa dos problemas de segundo nível. E assim por diante, até se chegar ao(s) 
chamado(s) problema-terminal ou causa-raiz. 

Numa Árvore de Problemas o caule ou tronco é o problema central, que é o motivo da 
intervenção. As raízes compreendem o conjunto de suas causas diretas e indiretas, ordenadas 
segundo antecedência temporal ou causal. A copa são as conseqüências do problema principal. A 
finalidade deste processo é identificar um conjunto de relações de causa e efeito, num 
encadeamento hierárquico, no qual múltiplas causas, em diferentes níveis, se combinam para 
produzir um efeito. Pela lógica, a intervenção deverá incidir sobre as causas de modo a solucionar 
o que é o efeito, ou seja, o problema principal. 

Se o problema central.é originado pelos problemas-causa, então, quando estes forem resolvidos, 
o problema central deverá estar sendo solucionado. Se no sentido descendente couber a leitura: 
"O problema A é causado pelos problemas B e C"; no sentido ascendente caberá: "Se 
resolvermos o problema B e C, estamos a resolver o problema A". 

Os únicos problemas que não têm causa são os que estão nas pontas da raiz da árvore - 
problemas terminais ou causa-raiz - são estes os que se deve "atacar". Mas é possível encontrar 
problemas terminais em qualquer nível. Pode haver um problema terminal que origina 
diretamente o problema central. 

Os passos para a realização da Árvore de Problemas são: (1)identificação dos diversos problemas 
em uma área de intervenção; (2) ordenamento temporal dos problemas; (3)classificação dos 
problemas segundo suas relações de causa e efeito em problema central, problemas de primeiro 
nível, segundo nível, etc; (4) classificação dos problemas segundo seu status como condição 
necessária, condição suficiente e condição contribuinte; (5) estabelecimento das correlações entre 
os problemas, com as causas convergindo para um efeito, que é o problema central, e com a 
identificação dos problemas terminais ou causas-raiz. 

Este processo será tão mais rico e preciso quanto maior for o número e melhor for a qualidade 
dos dados à disposição dos envolvidos ou quanto maior ou mais profundo for o seu conhecimento 
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do problema. Porém, o fator decisivo é a capacidade de estabelecer o nexo lógico entre os 
problemas, de modo a constituir uma cadeia de causa e efeito. Para o teste dessa cadeia causal, 
vale a “regra dos por quês”, segundo a qual um nexo causal só é válido se ao se perguntar o 
porque de um problema a resposta for a causa identificada. 

O passo seguinte na formulação do ML é a construção de uma Arvore de Objetivos, na qual as 
relações causa-efeito são reformuladas de maneira a darem origem a relações meios-fins, onde 
cada fim é um problema solucionado, que funciona como meio para a solução do problema 
subseqüente. Uma Arvore de Objetivos ou Arvore de Soluções é sempre construída de baixo para 
cima.  

Uma Árvore de Objetivos não precisa ter nenhum tipo de restrição resultante da análise do 
contexto. Ou seja, é uma construção puramente lógica e não empírica. A consideração à realidade 
empírica é introduzida com a Análise das Alternativas, que consiste em identificar estratégias 
alternativas a partir de diferentes combinações de meios e fins, com base na Arvore de Objetivos. 
A Análise de Alternativas depende da aplicação de um conjunto de critérios e da Análise de 
Envolvimento dos Atores (ver Análise de Stakeholders). São exemplos de critérios para a Análise 
das Alternativas: recursos disponíveis (humanos, tecnológicos, materiais, financeiros); duração do 
projeto; viabilidade política ; sustentabilidade ; impacto ambiental; relação benefício-custo; entre 
outros. O passo seguinte consiste em selecionar uma ou mais alternativas a partir dos critérios 
estabelecidos, utilizando a Matriz de Decisão, pela qual se atribui valor a cada alternativa segundo 
cada critério (admitindo ponderação dos critérios, se for necessário). Após identificar a alternativa 
de maior pontuação, passa-se à construção da Matriz de Planejamento do Projeto (MPP). 

 
 

 


