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I - APRESENTAÇÃO
“Para quem não sabe onde ir, qualquer vento é favorável.”
Sêneca
O objetivo deste guia é apresentar o conceito e o funcionamento dos processos de monitoramento e avaliação de
projetos sociais 2. Iremos apresentar as referências básicas
sobre o que é necessário para identificar quais serão os indicadores de monitoramento e também quais são os indicadores de avaliação.
Iremos compreender o processo de construção e aplicação
dos indicadores que são os instrumentos necessários para
que o gestor de projetos consiga apurar os dados de um
projeto para gerar o relatório final contendo as informações
do monitoramento e de avaliação.
Neste guia escolhemos o Marco Lógico como a ferramenta
chave para fundamentar a estrutura lógica de um projeto
social. A partir desta escolha, conseguimos fundamentar
todo o processo de monitoramento e avaliação que será
apresentado. Ressaltamos que o Marco Lógico é considerado pela literatura como uma das ferramentas mais utilizadas por organizações internacionais para a estruturação
da lógica de intervenção que demonstra a hierarquia entre
objetivos, resultados e atividades de um projeto social.
Destacamos também que os principais conceitos utilizados
no guia estão de acordo com o Guia Project Dpro que é a
2-Projetos sociais será o termo genérico utilizado neste guia. Projetos sociais contemplam as áreas de educação, esportes, meio ambiente, advocacy, direitos humanos, moradia, etc.
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principal referência internacional na difusão de um padrão
de conceitos e ferramentas voltadas para o gerenciamento
de projetos de organizações que compõem o Terceiro Setor.
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II – O QUE É AVALIAR NO CONTEXTO
DE PROJETOS SOCIAIS

Para que possamos dar valor a algo, precisamos tomar
como base alguns critérios, ou seja, o que faz com que alguma coisa tenha valor para cada um de nós e que nos permite dizer, por exemplo, se é bom ou ruim?
Quais são os critérios:

● Certo ou errado...
● Bonito ou feio...
● Pouco ou muito...
● Favorável, razoável ou desfavorável...
● Alto, médio ou baixo...
● Forte ou fraco...
● Muito bom, bom, ruim ou péssimo...

Nos projetos sociais não é diferente! Desde o momento em
que se começa a pensar o projeto, sua elaboração e execução, é importante verificar continuamente se as atividades
estão de acordo com o que foi planejado e se está gerando
os resultados que também foram planejados. Orientar nas
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tomadas de decisão quanto à continuidade, ajustes, suspensão de projetos e processos de aprendizagem. É importante responder perguntas-chave como:
● Continuamos?
● Paramos?
● Ajustamos?
● Podemos fazer melhor?
● Como melhorar?

A avaliação de projetos sociais possui características importantes que devem ser observadas pelo gestor de projetos:
● A avaliação tem início desde o momento em que se
define o problema que será enfrentado.
● O enfoque avaliativo é parte do processo decisório e
do planejamento e deve acompanhar todo o processo
gerencial.
● Mais do que um mecanismo de controle, a avaliação
é um instrumento indispensável da gestão e fonte de
aprendizagem.

As informações sobre o projeto incluem a linha de base ou
o marco zero em relação ao problema ou necessidade que
servirá de referência para ser comparada aos resultados
alcançados pelo projeto. A linha de base permite projetar
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uma situação futura. Este tipo de análise tem fundamento
na denominada Teoria da Mudança que demonstra o como e
o por que uma mudança, transformação deve acontecer em
um determinado contexto definido.
Quando encontramos em um projeto o objetivo geral de
contribuir para a melhoria da qualidade de vida em uma determinada comunidade, utilizando-se da Teoria da Mudança,
precisamos organizar uma lógica que explique como serão
realizadas as ações, o que é necessário fazer para que as
mudanças e transformações aconteçam no ambiente/local
de realização do projeto.
Como exemplo, existem diversos projetos que desenvolvem importantes atividades com o público-alvo, mas que,
não são suficientes para explicar todas as transformações
que podem ocorrer na vida das pessoas atendidas, no
ecossistema e demais envolvidos no projeto. O uso de algumas ferramentas 3 facilita este processo como a Árvore
de Problemas, Árvore de Objetivos e o Marco Lógico. Utilizadas de forma integrada, elas permitem a organização de
todas as informações identificadas.
Quando se fala de avaliação temos que considerar o que
definimos como avaliação ex-ante e ex-post. Avaliação ex-ante é o processo de levantamento e análise de dados antes do início do projeto. E, a avaliação ex-post é o processo
de levantamento e análise de dados referente a situação
final após a execução do projeto. A Figura 1 ilustra qual é
a visão que o gestor de projetos deve ter para compreender que o processo de avaliação deve conseguir demonstrar
quais foram os impactos e transformações ocorridas no ambiente/local com as pessoas participantes do projeto:
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3-Consulte o Guia Project Dpro para conhecer mais sobre as ferramentas.

FIGURA 1 – LINHA DE BASE (ANTES E DEPOIS)

Fonte: Adaptado pelo autor.

Na figura 1, podemos fazer uma analogia do crescimento de
uma árvore que passou por diversas etapas e que após um
certo período chegou a perder as suas folhas, o seu verde.
Neste caso, qual é a avaliação que fazemos desta árvore? O
fato de ela estar sem as folhas significa que “o projeto não
deu certo”? Qual foi o objetivo de plantar esta árvore? Melhorar o equilíbrio da vegetação local? Gerar matéria-prima
para fabricação de produtos? Produzir frutos?

Considerando o seu projeto social,
quais são as transformações que você
espera que irão acontecer após a
realização das atividades planejadas?
Você conseguirá mensurar e
demonstrar todas as transformações?
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Planejar e executar processos de monitoramento e avaliação é a forma pela qual o gestor pode demonstrar
se o seu projeto cumpriu os objetivos definidos.
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III - O QUE É MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O primeiro conceito que apresentamos para termos uma
referência básica é o de projeto. Segundo o Guia do Project
Dpro (2020) “um projeto é um esforço temporário realizado
para criar um produto, serviço ou resultado específico”. Considerando o contexto social de atuação dos projetos das organizações do Terceiro Setor, precisamos organizar quais são
estes tipos de produtos ou serviços realizados e quais serão
os resultados gerados em relação ao público atendido.
Segundo Armani (2003), os projetos sociais:
“Sendo bem elaborados e realizados, podem se tornar instrumentos importantes para
a organização da ação cidadã, capazes de aumentar as chances de êxito de uma intervenção social. Neste sentido, os projetos são um recurso técnico útil e necessário para
qualificar a ação social organizada em prol da elevação da qualidade de vida, e do fortalecimento da cidadania dos setores excluídos da sociedade brasileira” (ARMANI, 2003).

Outro ponto importante para ser compreendido é identificar
como o monitoramento e a avaliação são incorporadas às
fases do ciclo de vida de um projeto. Conforme o Guia do
Project DPro (2020), temos 5 fases: Identificação e Definição, Configuração e Aprovação do Projeto, Planejamento do
Projeto, Implementação e Encerramento. Veja a Figura 2:
FIGURA 2 – MODELO DE FASES DO PROJECT DPRO

Identificação e
definição
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Configuração e
aprovação

Planejamento
Implementação

Encerramento

Fonte: Guia Project Dpro (2020)

É importante ressaltar que as fases não ocorrem necessariamente de forma consecutiva, mas elas interagem entre
si. Não se inicia uma fase, interrompe-a e inicia-se a próxima fase. Isso permite mais flexibilidade e adaptabilidade do
modelo de fases em uma variedade de diferentes projetos e
setores (Guia Project Dpro, 2020).
O Modelo de Fases do Project DPro foi projetado com a intenção expressa de garantir que o modelo seja equilibrado
e abrangente, o que é especialmente importante no contexto dos setores humanitário e de desenvolvimento. Com demasiada frequência, as organizações colocam forte ênfase
na concepção e implementação das ações, o que pode ofuscar a importância de outras fases na vida do projeto (Guia
Project Dpro, 2020).
Certamente, um bom desenho e implementação de projetos
é necessário, mas não é suficiente porque esses devem se
comprometer a investir em níveis semelhantes de recursos e
esforços em todas as suas fases (Guia Project Dpro, 2020).
Ao analisar as cinco etapas do ciclo de vida do projeto, não
identificamos uma fase específica de monitoramento e avaliação 4. Na nova edição do Guia do Project Dpro houve uma
alteração que considera o monitoramento e avaliação como
um processo que é incorporado a todas as cinco fases do ciclo de vida do projeto para fornecer orientação e ferramentas relacionadas às ações necessárias para o planejamento,

4- No Guia do Project Dpro foi adotado o conceito de MEAL que significa: monitoramento, avaliação, accountability e aprendizado. Neste guia, iremos focar os processos
de monitoramento e avaliação. Para mais informações consulte o Guia do Project Dpro.
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execução e acompanhamento dos processos referentes ao
monitoramento e avaliação do projeto.
Essa abordagem, mais integrada, articula mais claramente
como o monitoramento e avaliação (MEAL5 ) e o gerenciamento de projetos precisam trabalhar juntos para gerar os
resultados e alcançar os objetivos do projeto. O Quadro 1
apresenta os conceitos de monitoramento e avaliação:
QUADRO 1 – CONCEITO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Fonte: Guia Project Dpro (2020)
5- MEAL – É a sigla das iniciais das palavras: Monitoring, Evaluation, Accountability e
Learning que no Guia do Projeto Dpro são traduzidas como: monitoramento, avaliação, accountability (não tem tradução) e aprendizado.
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Ou seja, o gestor de projetos deve estar atento durante
todas as cinco fases do ciclo de vida de um projeto para
saber identificar processos e situações que necessitam de
definições e ações relacionadas ao monitoramento e avaliação. Veja o Quadro 2 com alguns exemplos:
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QUADRO 2 – EXEMPLOS DE INCORPORAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO NAS ETAPAS DO CICLO DE VIDA DE UM PROJETO

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Matriz de Monitoramento
O gerente de projeto deve ser capaz de desenvolver uma
estrutura para seu monitoramento com base nas informações do Marco Lógico - essencialmente, os indicadores que
orientarão o monitoramento do projeto. Outros pontos a
considerar são a frequência em que o monitoramento será
realizado, a capacidade da equipe que faz o monitoramento
e as ferramentas (pesquisas, grupos focais, etc.) que serão
usadas para coletar os dados (Guia Project Dpro, 2020).

Matriz de Avaliação
As avaliações podem ser caras e exigir tempo e recursos
substanciais. Neste ponto do projeto, é benéfico descrever
que tipo de avaliação (em tempo real, final, ou posterior ao
projeto) você planeja para o projeto. É preciso ter em mente que a avaliação posterior ao projeto (ex-post) exige muito trabalho antes e durante a implementação do projeto e
pode ser bastante cara e com uso de muitos recursos (Guia
Project Dpro, 2020).
Para as organizações de menor porte, que ainda não conseguem mobilizar recursos para a realização de processo
de monitoramento e avaliação, a recomendação é que os
gestores de projetos priorizem os indicadores chaves, que
são relevantes para otimizar esses processos e gerar dados
e informações para a avaliação final e prestação de contas.
Ou seja, mesmo com poucos recursos é possível criar um
padrão mínimo e rigoroso para monitorar e avaliar.
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O gerente de projetos precisa verificar com sua organização, parceiros e doadores as expectativas para a realização
de avaliações para o projeto e determinar se a avaliação
será conduzida por alguém dentro da organização ou se
será necessário um consultor externo.
As avaliações finais geralmente são ordenadas por uma
agência de financiamento ou exigidas pela própria política
de uma organização de desenvolvimento. Abaixo estão perguntas mais comuns que podem ser incluídas:
● O projeto conseguiu alcançar as metas, objetivos e
impacto desejados?
● O projeto foi relevante, eficaz e eficiente?
● O projeto tem potencial para ser sustentável em suas
operações e impacto?
● A teoria expressa no Marco Lógico é mantida?
As avaliações intermediárias oferecem a vantagem de responder a muitas das mesmas perguntas feitas nas avaliações finais, mas também oferecem a oportunidade de fornecer sugestões para melhorar a eficiência e o impacto do
projeto enquanto as atividades ainda estão em andamento.
As avaliações ex-post examinam o impacto do projeto em
um período definido após sua conclusão, às vezes um ano
após o fechamento oficial do projeto. Às vezes, chamada
de avaliação de impacto sustentável, uma avaliação ex-post
mede até que ponto os objetivos e os impactos do projeto
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foram realizados por meio da apropriação dos participantes.
Os resultados da avaliação ex-post podem ser uma maneira especialmente útil de usar evidências para advogar uma
abordagem de desenvolvimento aprimorada.
Se o gerente de projeto estiver conduzindo uma avaliação
como parte do projeto, também precisará planejá-la. São
necessários recursos e fundos substanciais para fazer uma
avaliação, principalmente se um avaliador externo fizer parte do processo. Também é preciso considerar o prazo para a
avaliação ser conduzida e explorar quaisquer restrições que
o avaliador possa ter. O planejamento das avaliações deve
ser feito durante a fase de planejamento e não no encerramento do projeto. O uso do Quadro 3 pode ser útil para
descrever a frequência e o objetivo das avaliações dentro
do seu projeto (Guia Project Dpro, 2020).

QUADRO 3 – RESUMO DA AVALIAÇÃO

20

Agora que já temos os conceitos básicos sobre o que é um
projeto, quais são as fases no ciclo de vida dos projetos e
também qual é a diferença entre monitoramento e avaliação, podemos começar a desenvolver os processos necessários que envolvem a construção dos indicadores que irão
fornecer os dados de monitoramento e de avaliação.
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IV - ESTRUTURA DE UM PROJETO SOCIAL

O Marco Lógico é a ferramenta de referência para organizarmos a lógica de intervenção do projeto, ou seja, quais serão
as atividades que iremos realizar para atingir quais resultados? Atingindo estes resultados, o projeto contribui para
atingir quais objetivos? Utilizando-se a metodologia do Marco
Lógico, temos as seguintes definições:
● A situação futura mais ampla, cuja a realização do
projeto visa contribuir, o Objetivo Geral do Projeto, que
está ligado à sua razão de existir;
● A mudança que o projeto pretende promover, isto é,
uma diferença substancial em relação a situações, hábitos ou comportamentos sociais anteriores, incluindo-se
aqui mudanças de comportamento na atuação dos beneficiários do projeto, visando, ao mesmo tempo, a sustentabilidade do alcançado (Objetivo do Projeto);
● Os resultados (produtos) que a gerência e a equipe
do projeto se comprometem a apresentar no sentido do
alcance dessa mudança (Resultados);
● As atividades consideradas necessárias e suficientes
para o alcance desses resultados (Atividades Principais);
● As informações dadas que permitirão verificar, ao final
do projeto, se tais resultados, mudança e situação fo-

22

ram produzidos/realizados (Indicadores Objetivamente
Comprováveis);
● As fontes nas quais encontrar-se-ão esses dados e
informações (Fontes de Comprovação). São alguns
exemplos: relatórios de pesquisas, relatórios de órgãos
públicos e privados, pesquisas acadêmicas, documentos
como fotos, lista de presença, cópia de contratos;
● Os fatores externos que escapam à influência direta
da gerência do projeto, mas que são importantes para o
êxito da intervenção (Suposições Importantes/riscos); e
● As condições necessárias para a execução do planejado, caso existam (Pré-Requisitos ou Condições Prévias).

O Quadro 4 apresenta um exemplo de um Marco Lógico
preenchido, vejamos:
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QUADRO 4 – EXEMPLO DE UM MARCO LÓGICO – CASO ILPI 60 MAIS

Fonte: Exemplo elaborado pelo autor.
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O Marco Lógico deve ser lido em três perspectivas diferentes, que se complementam:
● Na perspectiva da Lógica da Intervenção que visa
identificar a razão de ser do projeto e o efeito que ele
pretende gerar com a realização dos resultados que se
compromete a produzir, bem como das principais atividades previstas para tanto;
● Na perspectiva da Lógica Horizontal que visa demonstrar que o alcance de resultados e objetivos pode e deve
ser comprovado;
● Na perspectiva da Lógica “Ziguezague” ou, como chamada na literatura especializada, da Lógica Vertical que
visa evidenciar aqueles fatores externos à gerência do
projeto que poderiam colocar em risco o alcance dos
objetivos do projeto.
A Lógica de Intervenção está apresentada na primeira coluna do Marco Lógico, onde são descritos, de forma resumida, os objetivos e os resultados que o projeto visa alcançar,
bem como as atividades necessárias e suficientes para tanto.
A Lógica Horizontal encontra-se representada nas linhas
iniciadas, respectivamente, com Objetivo Superior, Objetivo
do Projeto e Resultados. Ela relaciona cada objetivo ou resultado com os seus respectivos Indicadores Objetivamente
Comparáveis e Fontes de Comprovação
Por fim, a Lógica Vertical é a que faz a relação entre as
linhas iniciadas pelos Objetivos e Resultados do Projeto e a
Coluna Suposições Importantes.
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A aplicação do Marco Lógico sugere uma linguagem específica, a fim de aumentar a precisão das informações e,
com isso, diminuir o risco de interpretações diferentes. Resultados, Objetivos e Indicadores devem ser formulados
como se estivéssemos comunicado a notícia, como algo já
acontecido, e, de preferência, no tempo verbal particípio. O
propósito é chamar a atenção da equipe para a importância
de ser realista na definição dos objetivos e resultados dos
seus projetos. Quando se formula um objetivo ou resultado
como se ele já tivesse sido alcançado, fica mais fácil avaliar
a capacidade que a equipe tem de produzi-lo.
Atividades devem ser formuladas no infinitivo. Suposições/
Pressupostos afirmativamente, de preferência no presente
do indicativo.

Preenchimento do Marco Lógico

● O preenchimento do Marco Lógico deve ser iniciado
pela Lógica da Intervenção.
● O preenchimento da Lógica da Intervenção, no entanto,
pode ser feito, a partir do Objetivo Superior, do Objetivo
do Projeto ou dos Resultados, a critério da equipe.
● Preencher a Lógica da Intervenção a partir dos Resultados pode facilitar o preenchimento mais realista
do Quadro e, consequentemente, uma intervenção em
bases mais realistas, uma vez que os resultados repre-
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sentam aquilo que as equipes se sentem capazes de
produzir, ou seja, a capacidade que as equipes têm de
interferir, de fato, na situação que pretendem modificar.
● Uma vez definida a Lógica da Intervenção, passa-se à
definição dos Indicadores e das Fontes de Comprovação
de cada Resultado, do Objetivo do Projeto e do Objetivo
Superior, e, então...
● À definição das Suposições Importantes, as quais, antes de serem registradas no Quadro, devem passar pela
avaliação descrita adiante.
● Por fim, estabelece-se as Atividades Principais para
cada Resultado.

Suposições/Pressupostos Importantes

Como definido anteriormente, as Suposições Importantes
são fatores externos que escapam à influência direta da
gerência do projeto, mas que são importantes para o êxito
da intervenção, devendo, portanto, ser registradas e monitoradas.
Os procedimentos para elaborar uma Suposição são os seguintes:
1. Identificar os fatores que são importantes para a realização da intervenção, mas que não foram incluídos na
lógico de intervenção;
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2. Avaliar em que nível do Marco Lógico a Suposição
deve ser registrada;
3. Avaliar a relevância da Suposição para o êxito da intervenção, conforme esquema analítico;
4. Controlar a lógica de cada Suposição dentro do quadro.

A Marco Lógico resume-se nas seguintes questões:

● Por que o projeto é executado
● O que o projeto quer alcançar
● Como o projeto vai obter os resultados
● Quais os fatores externos importantes para o êxito do
projeto
● Como se pode/consegue avaliar o êxito do projeto
● Onde vão ser encontrados os dados para a avaliação
do projeto
● Quanto custará o projeto

Ao considerar a estrutura do Marco Lógico, podemos visualizar no Quadro 5 que temos variáveis gerenciáveis e
não gerenciáveis em um projeto. E que, as variáveis do
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Objetivo Geral e Objetivo do Projeto é onde encontramos
os indicadores de avaliação, ou seja, avaliamos um projeto para saber se estamos ou não cumprindo os respectivos
objetivos. As variáveis, resultados esperados e atividades
principais de um projeto é onde encontramos os indicadores
de monitoramento:

QUADRO 5 – IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS DE MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO NO MARCO LÓGICO

Fonte: Adaptado do Guia Project Pro.

Após a identificação dos indicadores no Marco Lógico podemos agora avançar e compreender mais o que é um indicador,
quais são os tipos e como fazer um plano para que o gestor
de projetos consiga realizar o monitoramento e avaliação.
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V - CONSTRUÇÃO DE INDICADORES

Os indicadores são sinalizadores de alcance de uma situação ou estado desejado. Podem ser traduzidos em número,
percentual, descrição de processos ou fatos, ou uma relação
entre duas variáveis que indiquem a mudança qualitativa ou
quantitativa de uma condição específica.
Indicam a realidade, mas não são a realidade. Baseiam-se
na identificação de algum aspecto que varia de estado ou
situação; variação capaz de expressar um fenômeno que
interessa ao projeto.
Os indicadores podem ser divididos em dois grupos: monitoramento e avaliação. E, também, podemos definir o nome
para cada um dos indicadores considerando o Marco Lógico
que possui quatro níveis: objetivo geral, objetivo do projeto, resultados e atividades. Vejamos o Quadro 6:
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QUADRO 6 – GRUPOS E TIPOS DE INDICADORES

Fonte: Adaptado do Guia Project Pro.

Uma ferramenta muito utilizada no gerenciamento de projetos para a análise da qualidade dos indicadores é a SMART.
Ao criar um indicador é necessário verificar se o mesmo
atente os cinco requisitos apresentados pela ferramenta, ou
seja, o indicador é específico? É possível mensurar? É atingível? O indicador é realista? E por fim, poderá ser medido
em um prazo viável? Vejamos a Figura 3:
FIGURA 3 – FERRAMENTA DO SMART

Fonte: Guia Project DPro (2020)
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Vamos definir também qual é a diferença entre indicadores
e índices. Um índice é formado por vários indicadores/variáveis que irão gerar dados para a análise determinada. É
muito comum identificarmos esta falta de clareza nos projetos sociais realizados pelas organizações sociais.
O que caracteriza um indicador é a sua especificidade e os
índices conseguem responder questões mais complexas
relacionadas ao contexto de cada projeto. Veja o Quadro 7
para identificar as diferenças:

QUADRO 7 – DIFERENÇA ENTRE ÍNDICE E INDICADOR

Fonte: Exemplo elaborado pelo autor.

No Quadro 7 analisamos o índice mundialmente conhecido
que é o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano que é
composto por quatro indicadores. Esta mesma lógica pode
ser utilizada para medir:

● Qualidade de vida
● Engajamento
● Autoestima
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● Vínculo familiar
● Etc.

Ou seja, quando informamos no nosso projeto que queremos melhorar a qualidade de vida de um determinado público atendido, quais são os indicadores que compõem o seu
índice de qualidade de vida? Vários projetos colocam como
desejo melhorar a autoestima das pessoas. Como você tem
medido isso em seu projeto? Quais são as variáveis/indicadores que formam o índice de autoestima do seu projeto?
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VI - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Após a definição dos indicadores no Marco Lógico, o gestor
de projetos tem condições de detalhar o planejamento para
o desenvolvimento dos processos necessários de monitoramento e avaliação. O Quadro 8 apresenta uma forma para
que seja elaborado este plano detalhado sobre quais serão
os processos necessários para coletar e como a equipe deverá se organizar para realizar o trabalho.
Como o gestor do projeto já sabe identificar quais são os
indicadores de monitoramento e avaliação, conforme o Marco Lógico, há opção de fazer um único quadro com os principais indicadores do projeto ou então pode-se fazer dois
quadros separando os indicadores de monitoramento e avaliação, conforme a estrutura e equipe da organização. Vejamos o exemplo no Quadro 8:
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QUADRO 8 – PLANO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
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Fonte: Exemplo elaborado pelo autor.

Nesse exemplo, foram apresentados três indicadores. Considerando uma aplicação prática, o gestor de projetos deverá elaborar o plano de todos os indicadores do Marco
Lógico. Caso seja necessário a inclusão de mais uma coluna
nesse modelo de quadro apresentado, como uma coluna
de responsável por indicador, essas adaptações podem ser
realizadas conforme as necessidades de gestão de cada organização.
Com este plano é possível dividir o trabalho na equipe e
também facilitar a comunicação interna e externa entre os
envolvidos (stakeholders) com o projeto para que se tenha
clareza e segurança sobre quais serão os dados coletados
necessários para avaliar o projeto antes, durante e após o
término das atividades.
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VII – RECOMENDAÇÃO DE ESTRUTURA DE PROJETO

Compartilhamos uma estrutura de elaboração de projetos genérica que pode ser utilizada para várias finalidades. A nossa proposta neste guia é demonstrar a importância do gestor de projetos e ter clareza sobre as informações
gerais que devem estar em um projeto social. Vejamos:

Estrutura
1. Contracapa: Responsável
2. Apresentação
3. Justificativa
4. Matriz Lógica:
a. Objetivo Geral
b. Objetivo do Projeto
c. Resultados
d. Atividades
e. Indicadores e pressupostos
5. Metodologia
6. Cronograma
7. Equipe
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8. Parcerias
9. Orçamento
Informações Complementares
• Processos de Monitoramento
• Processos de Avaliação
• Avaliação de Impacto
• Histórico da Organização
• Currículo da Equipe
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VIII – GLOSSÁRIO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO

Selecionamos os principais termos utilizados no monitoramento e avaliação para facilitar a consulta e entendimento.

Avaliação: a avaliação do projeto tende a se concentrar
no acompanhamento do progresso nos níveis mais altos do
marco lógico: objetivo geral e objetivo do projeto.
Avaliação ex-ante: é o processo de levantamento e análise de dados antes do início do projeto. Trata-se da avaliação inicial.
Avaliação ex-post: é o processo de levantamento e análise de dados referente à situação final após a execução
do projeto.
Linha de base: são os dados que representam um ponto
de partida, qual era a situação inicial considerando o escopo
do projeto, o orçamento e cronograma.
Dados: dados são observações documentadas ou resultados
da medição. A disponibilidade dos dados oferece oportunidades para a obtenção de informações. Os dados podem ser
obtidos pela percepção por meio dos sentidos (por exemplo
observação) ou pela execução de um processo de medição
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Indicador: é um instrumento de mensuração de dados de
objetivos, resultados e atividades de um projeto.
Indicador de impacto: Mensura se o objetivo geral do projeto foi alcançado. Os efeitos do problema central foram minimizados? Resolvidos?
Indicador de efetividade: Mensura se o objetivo do projeto foi alcançado. O problema central definido foi resolvido?
Indicador de eficácia: Mensura se os resultados do projeto foram atingidos. As causas que geram o problema central foram resolvidas?
Indicador de eficiência: Mensura se as atividades planejadas foram realizadas adequadamente. Utilizei todos os
recursos financeiros, humanos, materiais, etc?
Informação: é a reunião ou o conjunto de dados e conhecimentos organizados, que possam constituir referências
sobre um determinado acontecimento, fato ou fenômeno.
Gerente de projetos/ gestor de projetos: um profissional na área de gerenciamento de projetos que tem a responsabilidade de planejar, implementar e encerrar projetos
para trazer a conclusão bem-sucedida de impactos, objetivos, resultados e produtos específicos do projeto.
Marco Lógico: é uma ferramenta criada nos Estados Unidos na década de 70 para facilitar a organização e avaliação de projetos de impacto social. É representado por uma
matriz de quatro colunas e quatro linhas que sistematizam
o objetivo geral, objetivo do projeto, resultados, atividades,
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indicadores, fontes de verificação e pressupostos. Dependendo da bibliografia, o Marco Lógico também é conhecido
como Matriz Lógica ou Quadro Lógico.
Marco zero: também conhecida como linha de base. São
os dados que representam um ponto de partida, qual era a
situação inicial considerando o escopo do projeto, o orçamento e cronograma.
Monitoramento: o monitoramento acompanha o trabalho
operacional do projeto: resultados e atividades.
Stakeholders: Em português significa partes interessadas.
São as pessoas e as organizações que podem ser afetadas
por um projeto ou empresa, de forma direta ou indireta,
positiva ou negativamente. Os stakeholders fazem parte da
base da gestão de comunicação e são importantes para o
planejamento e execução de um projeto.
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