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RESUMO
Este estudo teve por objetivo desenvolver uma meta-avaliação da Metodologia de
Avaliação Econômica de Projetos Socais da Fundação Itaú Social, por meio da
aplicação dos 30 padrões das cinco categorias (Utilidade, Exequibilidade, Adequação,
Precisão e Responsabilização) adotadas pelo Joint Committee on Standards for
Educational Evaluation. Assim, a estratégia utilizada foi a de meta-avaliar um relatório
de avaliação de projeto social avaliado com a referida metodologia. Para a aplicação
da metodologia do Joint Committee procurou-se contemplar um exemplo prático e
sobre a dinâmica de uma avaliação e seus resultados. No caso, escolhe-se o “Projeto
Mais” desenvolvido pelo Centro de Integração Empresa Escola do Rio de Janeiro. O
desenvolvimento metodológico do estudo incluiu diversas etapas, tais como, uma
busca referenciada sobre o contexto do terceiro setor no Brasil, a importância do
investimento social privado para o terceiro setor, o estudo dos padrões de avaliação
definidos pelo Joint Committee e a busca de um instrumento avaliativo que captasse
as nuances da meta-avaliação planejada e sua adaptação à realidade do contexto da
avaliação meta-avaliada. De acordo com os resultados apresentados, pode-se inferir
que a avaliação da Metodologia de Avaliação Econômica de Projetos Sociais da
Fundação Itaú Social atendeu aos padrões, embora os mesmos fossem
desconhecidos quando do planejamento da avaliação. Desta forma, concluiu-se que
a metodologia avaliada se mostrou alinhada aos padrões do Joint Committee, porém
necessitando de ajustes os quais foram descritos nas recomendações afim de
contemplar e preencher algumas lacunas metodológicas.
Palavras-chave: Avaliação. Meta-avaliação. Avaliação Econômica de projetos
sociais. Projetos sociais. Joint Committee.

ABSTRACT
This study aimed to develop a meta-evaluation of the Methodology of Economic
Evaluation of Social Projects of Fundação Itaú Social, through the application of the
30 standards of the five categories (Utility, Viability, Propiety, Accuracy and
Accountability) adopted by the Joint Committee on Standards for Educational
Evaluation. Thus, the strategy used was to meta-evaluate a social project evaluation
report evaluated with this methodology. For the application of the methodology of the
Joint Committee, a practical example was considered and the dynamics of an
evaluation and its results. In this case, the "Projeto Mais" developed by the Centro de
Integração Empresa Escola do Rio de Janeiro was chosen. The methodological
development of the study included several steps, such as a referenced search on the
context of the third sector in Brazil, the importance of private social investment for the
third sector, the study of the evaluation standards defined by the Joint Committee and
the search for a evaluation instrument that captures the nuances of the planned metaevaluation and its adaptation to the reality of the context of the meta-evaluated
evaluation. According to the presented results, it can be inferred that the evaluation of
the Methodology of Economic Evaluation of Social Projects of Fundação Itaú Social
met the standards, although they were unknown when planning the evaluation. In this
way, it was concluded that the methodology evaluated was in line with the standards
of the Joint Committee, but needed adjustments that were described in the
recommendations in order to contemplate and fill some methodological gaps.
Keywords: Evaluation. Meta-evaluation. Economic evaluation of social projects.
Social projects. Joint Committee.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Quadro 1

Resumo dos resultados da Avaliação de Impacto do Programa
Mais................................................................................................ 35

Quadro 2

Fluxo Escolar Estimado..................................................................

Quadro 3

Descrição dos padrões da Categoria de Utilidade........................... 55

Quadro 4

Resumo dos resultados do checklist quanto a categoria de
Utilidade.......................................................................................... 65

Quadro 5

Descrição dos padrões da Categoria Exequibilidade.....................

Quadro 6

Resumo dos resultados do checklist quanto a categoria
Exequibilidade................................................................................ 72

Quadro 7

Descrição dos padrões da Categoria de Adequação....................... 73

Quadro 8

Resumo dos resultados do checklist quanto a categoria
Adequação..................................................................................... 81

Quadro 9

Descrição dos padrões da Categoria Precisão............................

83

Quadro 10

Resumo dos resultados do checklist quanto a categoria Precisão

92

Quadro 11

Descrição dos padrões da Categoria Responsabilização..............

94

Quadro 12

Resumo dos resultados do checklist quanto a categoria
Responsabilização da Avaliação.................................................... 96

Quadro 13

Visão geral do desempenho da avaliação quanto ao conjunto de
Categorias com seus respectivos Padrões do Joint Committee,
segundo o Checklist definido por Stufflebeam............................
97

40

67

LISTA DE TABELAS
Tabela 1

Distribuição dos gastos do Programa Mais – valores de 2012........... 37

Tabela 2

Gasto Total do Programa Mais para uma turma de 20 alunos - 2008
a 2012................................................................................................ 37

Tabela 3

Tamanho do grupo de tratados para a análise de retorno
econômico......................................................................................... 39

Tabela 4

Salários médios por anos de estudo e intervalos de idade (PNAD
2011).................................................................................................. 41

Tabela 5

Resumo da análise do diferencial de salário.....................................

Tabela 6

Fluxo líquido de benefícios do Programa Mais.................................. 43

42

LISTA DE ABREVIATURAS
ABONG

Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais

CIEE

Centro de Integração Empresa Escola

ETHOS

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social

GIFE

Grupo de Institutos, Fundações e Empresas

IPEA

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas

ONGs

Organizações Não Governamentais

OSC

Organizações da Sociedade Civil

RBA

Rede Brasileira de Avaliação

SUMÁRIO
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
4
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1

O INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO E O TERCEIRO SETOR NO
BRASIL..................................................................................................
QUEM FINANCIA O TERCEIRO SETOR NO BRASIL?........................
AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE PROJETOS SOCIAIS: IMPORTÂNCIA
E REALIDADE.......................................................................................
OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO........................................
QUESTÃO AVALIATIVA........................................................................
A FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL E A METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
ECONÔMICA APLICADA NO PROGRAMA MAIS DO CIEE-RJ..........
A AVALIAÇÃO DE POJETOS SOCIAIS.................................................
O PROGRAMA MAIS DO CIEE-RJ........................................................
Seleção dos beneficiários: como é realizada....................................
Estratégia da avaliação........................................................................
METODOLOGIA UTILIZADA NA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO PROGRAMA MAIS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE RETORNO ECONÔMICO DO
PROGRAMA MAIS...............................................................................

13
17
19
22
24
25
25
27
28
29
33
34
36

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS..............................................
AVALIANDO A AVALIAÇÃO..................................................................
Meta-avaliação somativa.....................................................................
Os padrões de avaliação de programas do Joint Committee e a
meta-avaliação.....................................................................................
ABORDAGEM AVALIATIVA..................................................................
INSTRUMENTOS UTILIZADOS............................................................
O checklist............................................................................................
Roteiro de entrevista...........................................................................
DETALHAMENTO DA META-AVALIAÇÃO...........................................
Análise e interpretação dos dados....................................................

45
45
45

RESULTADOS DO ESTUDO................................................................
ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA AVALIAÇÃO
NA CATEGORIA UTILIDADE.................................................................

54

Resultado da avaliação quanto a categoria Utilidade.......................
ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA AVALIAÇÃO
NA CATEGORIA EXEQUIBILIDADE....................................................
Resultado da avaliação quanto a categoria Exequibilidade.............
ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA AVALIAÇÃO
NA CATEGORIA ADEQUAÇÃO.............................................................
Resultado da avaliação quanto a categoria Adequação.................

46
48
50
50
51
52
52

55
65
66
72
72
81

4.4
4.4.1
4.5
4.5.1
5
5
5.1
5.2

ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA AVALIAÇÃO
NA CATEGORIA PRECISÃO.................................................................
Resultado da avaliação quanto a categoria Precisão.......................
ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA AVALIAÇÃO
NA CATEGORIA RESPONSABILIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO.................
Resultado da avaliação quanto a categoria Responsabilização da
Avaliação...............................................................................................
DESEMPENHO DA AVALIAÇÃO EM RELAÇÃO AOS PADRÕES DE
QUALIDADE DA AVALIAÇÃO DO JOINT COMMITTEE........................

82
92
94
96

CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES...............................................
LIMITAÇÕES DO ESTUDO AVALIATIVO.............................................

97
99
99
102

REFERÊNCIAS.....................................................................................

104

APÊNDICE A – Checklist.....................................................................

109

APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista.................................................

118

13

1 O INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO E O TERCEIRO SETOR NO BRASIL
A cada ano, institutos, fundações e empresas de financiamento de projetos
sociais no Brasil destinam um volume significativo de recursos para áreas como
educação, saúde e meio ambiente, entre outras. Como investidores esses atores
estão interessados em avaliação por diferentes motivos, entre eles a prestação de
contas para seus conselhos de administração e a sociedade, o desejo de produzir
conhecimento, a necessidade de melhorar o desempenho de suas ações, além de
favorecer ações de advocacy1 (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2015b).
Com a consolidação do terceiro setor no Brasil, aliada à necessidade de
geração de informações para fortalecer a ação e a tomada de decisão das empresas
e das organizações da sociedade civil, se fazem imprescindíveis estudos nas várias
áreas de conhecimento abrangidas pela atuação desse setor. A ideia da
aprendizagem pela prática da avaliação é recente e está relacionada à possibilidade
de os indivíduos aprenderem sobre os processos que envolvem seu trabalho, suas
relações com outros membros da organização e sobre si próprio, além de sua relação
com a cultura da organização (VELASCO et al., 2015).
De acordo com Fernandes (1994), a partir da década de 1990, pode-se
observar no contexto brasileiro o surgimento de um forte movimento no sentido de se
formalizar e constituir diferentes organizações de direito privado e interesse público
para compor o que se passou a denominar Terceiro Setor. Com relação a essa nova
instituição social, Mañas e Medeiros (2012, p. 18) sustentam que:

O terceiro setor envolve um conjunto de ações e finalidades que vão
desde a questão filantrópica, abrangem ações de cidadania e defesa
do ser humano, luta em pela inclusão social e o fortalecimento dos
movimentos sociais, além de outras atitudes imprescindíveis para a
sociedade como um todo.

Já Marques, Merlo e Nagano (2005, p. 68) ampliam essa definição afirmando
que:
De uma forma geral, pode-se conceituar as organizações nãogovernamentais como organizações privadas, mas com finalidade
1

O termo advocacy, expressão inglesa que ainda não ganhou tradução literal para o português, se
generalizou ao longo do tempo em função do acelerado crescimento do Terceiro Setor em todo o
mundo. O lobby - ou o advocacy - é a utilização do poder e do status para se comunicar melhor e
conquistar os objetivos pretendidos (ZEPPELINI, 2006).

14

pública e sem fins lucrativos. Geralmente, são associações de direito
privado com atuação voltada para questões de interesse público.
Segundo VAKIL (1997), as ONGs são organizações privadas,
independentes, de caráter não-lucrativo e movidas pela busca de
melhorias na qualidade de vida de pessoas menos favorecidas. Em
síntese, essas organizações não são controladas por nenhum governo
ou órgão público, mas são elementos da sociedade civil, ocupam um
espaço entre os indivíduos e o Estado e oferecem a possibilidade de
uma auto-organização social e ações conjuntas.

Essas instituições, decorrentes de empresas privadas com a finalidade de
investimento social, têm vivenciado uma série de transformações nas duas últimas
décadas. Destacam-se, nesse aspecto, os movimentos históricos que marcaram o
início do citado período e provocaram significativas mudanças políticas e econômicas
no País, influenciando expressivas transformações na forma de organização das
sociedades civis.
Assim sendo, nesse contexto, surgiu esse modo singular de organização que
se caracteriza pelo seu funcionamento sem ligação com o Estado e sem objetivar o
lucro, mas com o forte apelo de atendimento às demandas sociais. Essa nova
instituição organizacional é

composta pelas

chamadas Organizações Não

Governamentais (ONG). Quanto a esse tipo de instituição social, a Comissão sobre
Governança Global (1996 apud MACHADO, 2012, p. 192) define que:

As ONGs constituem um grupo diverso e multifacetado. Suas
perspectivas e suas áreas de atuação podem ser locais, regionais ou
globais. Algumas se dedicam a determinadas questões ou tarefas;
outras são movidas pela ideologia. Algumas visam ao interesse
público em geral; outras têm uma perspectiva mais estreita e
particular. Tanto podem ser pequenas entidades comunitárias cujas
verbas são escassas, como organizações de grande porte, bemdotadas de recursos humanos e financeiros. Algumas atuam
individualmente; outras formaram redes para trocar informações e
dividir tarefas, bem como ampliar seu impacto.

O crescimento no Brasil desse novo campo de ação social é abordado em
pesquisa realizada pelas Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos no
Brasil 2010, que afirma:

Existiam oficialmente no Brasil, em 2010, 290,7 mil Fundações
Privadas e Associações sem Fins Lucrativos - Fasfil. Sua importância
é revelada pelo fato de este grupo de instituições representar mais da
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metade (52,2%) do total de 556,8 mil entidades sem fins lucrativos e
uma parcela significativa (5,2%) do total de 5,6 milhões de entidades
públicas e privadas, lucrativas e não lucrativas, que compunham o
Cadastro Central de Empresas - Cempre, do IBGE, neste mesmo ano.
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012,
não paginado).

Observa-se que o Perfil das Fundações Privadas e Associações sem Fins
Lucrativos no Brasil 2010 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA, 2012) é um estudo, elaborado em parceria com o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), sendo realizado com base no Cadastro Central de
Empresas e teve como referência o ano de 2010. Para Rossetti (2010), os números
citados sustentam o surgimento de instituições organizacionais, conhecidas como
intermediárias da sociedade civil, tais como: (i) Associação Brasileira de Organizações
Não Governamentais (ABONG) 1991; (ii) Grupo de Institutos, Fundações e Empresas
(GIFE) 1995; e (iii) Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social 2001.
Cabe esclarecer que a ABONG congrega 250 organizações de todas as regiões
do Brasil comprometidas com a promoção dos direitos humanos, da democracia, da
justiça social e ambiental, e contra todas as formas de discriminação e de
desigualdades. Um de seus objetivos é trabalhar no sentido de dar maior visibilidade
à atuação das associadas, identificando seus interesses e oferecendo apoio ao seu
desenvolvimento institucional (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ORGANIZAÇÕES
NÃO-GOVERNAMENTAIS, 2014).
Quanto ao GIFE, é uma associação que reúne empresas, institutos e fundações
de origem privada ou instituições que praticam investimento social privado. Além de
trabalhar para o aperfeiçoamento e difusão dos conceitos e práticas do investimento
social privado, o GIFE contribui para que seus associados desenvolvam, com eficácia
e excelência seus projetos e atividades, subsidiando-os com informações qualificadas,
oferecendo capacitação por meio de oficinas, cursos, encontros com especialistas
brasileiros e internacionais, proporcionando espaço para troca de ideias e
experiências, além de estimular parcerias na área social entre o setor privado, o
Estado e a sociedade civil organizada (GRUPO DE INSTITUTOS FUNDAÇÕES E
EMPRESAS, 2002).
Já o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma organização
social civil de interesse público (OSCIP) cuja missão é mobilizar, sensibilizar e ajudar
as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as
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parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável (INSTITUTO ETHOS,
2016). Segundo Deboni (2013), o surgimento de organizações como o GIFE, por
exemplo, fez surgir uma nova forma de relação entre as empresas e a sociedade, se
constituindo em um novo modelo de relacionamento organizacional, voltado para o
desenvolvimento econômico e social do País. O autor afirma que:

O conceito de Investimento Social Privado (ISP), criado nos anos 1990
pelo grupo de líderes empresariais e institutos e fundações que deram
origem ao GIFE, buscava diferenciar a atuação social das empresas e
fundações privadas da forma tradicional de filantropia,
predominantemente assistencialista. (DEBONI, 2013, p. 9).

De tal modo, o GIFE (VELASCO et al., 2015, p. 14) passou a considerar que o
investimento social privado devia ser definido como “o repasse voluntário de recursos
privados de forma planejada, monitorada e sistemática para projetos sociais,
ambientais e culturais de interesse público”. No entendimento de Preskill e Torres
(2000, apud MARINO, 2003), o quadro de emergência e consolidação do terceiro
setor, como um importante agente do desenvolvimento social, aliado à necessidade
de geração de conhecimento para fortalecer a ação das organizações da sociedade
civil, justificava a realização de estudos nas várias áreas de conhecimento abrangidas
pela atuação das organizações que compunham essa importante instituição social.
A temática da avaliação de projetos sociais torna-se urgente, por tratar de
questões como a ética, tomada de decisão e aprendizagem e responsabilização. A
ética está relacionada com a necessidade de prestar contas do uso dos recursos
privados para fins públicos. A tomada de decisão diz respeito à necessidade de o setor
superar a fase da ação com base em informações subjetivas ou com base em
opiniões, passando a considerar em suas decisões as informações obtidas por meio
de metodologias apropriadas (MARINO, 2003). Cabe destacar que no Brasil, a ideia
da aprendizagem pela prática da avaliação é recente e está relacionada à
possibilidade de os indivíduos aprenderem sobre os processos que envolvem seu
trabalho, suas relações com outros membros da organização, e sobre si próprio e sua
relação com a cultura da organização (VELASCO et al., 2015).
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1.1 QUEM FINANCIA O TERCEIRO SETOR NO BRASIL?
A ABONG (2014, p. 10) discute as mudanças que levaram à redução de aporte
de recursos de organismos internacionais para as ONG brasileiras, ilustrando que:

com a mudança no status do Brasil aos olhos da comunidade
internacional. Depois dos avanços sociais e econômicos registrados a
partir dos anos 2000, com queda nos índices de pobreza e
desigualdade por meio de programas governamentais, o país passou
a ser considerado internacionalmente uma “nação de renda média”.
Com isso, as agências internacionais de financiamento passaram a
redirecionar seus recursos para outros países, abrindo um buraco no
financiamento das ONGs brasileiras.

No mesmo estudo ainda consta que a conjuntura da economia internacional,
assolada por uma crise que levou a recessão e o desemprego aos contextos da
maioria dos países europeus nos últimos anos da primeira década do século XXI,
contribuiu para o agravamento desse quadro. Todos esses fatos fizeram diminuir
consideravelmente o volume de recursos recebidos pelo País, considerados
fundamentais para o financiamento de suas ONG (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS
ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS, 2014). É importante se observar que
Rossetti (2010, p. 274) já abordava esse contexto, afirmando que:

Muitas fundações norte-americanas têm-se concentrado mais no seu
próprio país e fronteiras, especialmente com o México. Também o
Haiti tem atraído a atenção e recursos. A Fundação Kellogg fechou
seu escritório no Brasil em agosto de 2009. A Fundação Ford passou
de mais de dez programas para apenas quatro.

Esses fatos levaram o terceiro setor a investir na busca de novos recursos no
contexto interno do País. Em pesquisa realizada pelo Grupo de Institutos, Fundações
e Empresas, em 2014, o volume total investido alcançou a ordem de R$ 3 bilhões,
num crescimento real de 18,44% entre os anos de 2009 e 2014. A título de
comparação, esse valor é próximo ao do orçamento de um ministério pequeno como
o da Cultura que, em 2014, variou em torno de 3,27 bilhões (VELASCO et al., 2015).
Ao analisar as instituições por faixa de investimento, a referida pesquisa destaca que:
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Quase a metade dos respondentes (47%) investe até R$ 5,99 milhões.
As organizações cujos montantes de investimento variam entre
R$ 6 e 19,99 milhões compõem 23% da amostra e aquelas cujo
investimento varia entre R$ 20 e 49,99 milhões, 13%. Os associados
respondentes que realizam investimentos de mais de R$ 50 milhões
correspondem a 12% e, entre eles, 62% são institutos e fundações
empresariais. Os familiares são os que possuem a maior porcentagem
de organizações com orçamento de até R$ 5,99 milhões (58%).
(VELASCO et al., 2015, p. 74).

Diante da responsabilidade que o investimento social privado assume neste
novo contexto, Rossetti (2010, p. 275) afirma que:

A questão subjacente ao investimento social privado brasileiro é como
continuar a desenvolver e profissionalizar o setor e, ao mesmo tempo,
disponibilizar novos recursos para milhares de OSC – criadas e
sustentadas nos últimos 20 anos por fontes que, ou estão saindo do
país, ou estão reorientando suas práticas.

Com a forte tendência de diminuição de recursos provenientes de fontes de
ajuda internacional e o esforço do Governo Federal e dos estados em fazer ajustes
em seus orçamentos fiscais, cresce a relevância e importância do papel que os
investidores sociais têm no financiamento das organizações da sociedade civil. No
entanto, apesar da sua reconhecida importância como agente transformador da
sociedade e do crescimento da consciência das empresas em participar ativamente
na solução dos desafios enfrentados na última década, alguns questionamentos ainda
ameaçam o comprometimento das empresas com o Terceiro Setor. Para o SecretárioGeral do GIFE, André Degenszajn:

Há entre os empresários uma baixa confiança na capacidade das
OSCs de realizarem suas missões. Há uma visão de que as OSCs são
pouco eficientes, pouco transparentes, têm baixa capacidade de
gestão, baixa legitimidade. É um conjunto de fatores que diz respeito
à visão que se tem das ONGs como organizações que promovem
ações voltadas ao interesse público. É uma questão de confiança não
só no sentido de que pode haver desvio de recursos, mas também da
capacidade de realizar as ações a que se propõem. (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DAS ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS,
2014, p. 31).
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Dentro desse processo de consolidação de papéis, tem-se criado pressões
junto aos setores público e privado no sentido de garantir transparência no uso de
recursos e efetividade das ações e programas sociais exercidos nesse contexto.

1.2 AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE PROJETOS SOCIAIS: IMPORTÂNCIA E
REALIDADE
Há mais de uma década percebe-se em muitos países um forte movimento de
estruturação do campo da avaliação de programas sociais. Em diferentes contextos
internacionais, já se vêm estruturando diferentes procedimentos avaliativos no citado
campo de ação social. Entre eles, pode-se citar; a Austrália, a Nova Zelândia, o
Canadá, os Estados Unidos da América, a Inglaterra e a França.
Destaca-se que, nesse mesmo período, não havia registros de nenhum
movimento dessa natureza no Brasil. Recentemente foi iniciado no País um
movimento para a constituição da Rede Brasileira de Avaliação (RBA). Essa
instituição é formada por profissionais e organizações que atuam no campo da
avaliação ou têm interesse no desenvolvimento de conhecimentos e práticas nesse
novo campo do conhecimento social (MARINO, 2003).
No Brasil, em pesquisa realizada pelo IPEA em 2006 para verificar a atuação
social das empresas brasileiras, constatou-se que, na Região Sudeste, a mais
desenvolvida do País, apenas 12% declararam fazer algum tipo de avaliação
documentada sobre o investimento em projetos sociais. Desse universo, em 60% dos
casos a avaliação foi realizada pela própria empresa e em 40% pela instituição
beneficiada. Não houve, portanto, naquele ano, avaliações externas por instituições
ou consultores especializados (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA,
2006). No entanto, considerando-se essa situação, sete anos após a pesquisa do
IPEA, pode-se notar uma melhoria em relação à importância dada à avaliação no
contexto brasileiro. Em relatos de estudiosos da área que participaram do II Seminário
Internacional, “Avaliação para o Investimento Social Privado: Metodologias”, afirmouse que:

Nos últimos anos, no entanto, houve avanços expressivos na
compreensão sobre avaliação, que se deslocou para um espaço mais
central na atuação de investidores sociais. É indicativo desse
movimento que 96% dos associados do GIFE declarem realizar
avaliação de resultados. Pode-se dizer que uma cultura de avaliação
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está instaurada e que há um amplo reconhecimento de sua
importância na qualificação dos investimentos. (FUNDAÇÃO ITAÚ
SOCIAL, 2013a, p. 13).

Assim sendo, constatou-se em pesquisa sobre o perfil de atuação de 113
respondentes do Censo GIFE que 99% deles passaram a realizar avaliações ao final
dos projetos que implementam. As ações de avaliação de impacto (voltada à
mensuração das mudanças produzidas pela intervenção dos programas) já são
efetivadas por 41% dos respondentes, o que chama a atenção devido à alta
complexidade desse tipo de prática (VELASCO et al., 2015). Em relação a esse
aspecto, Tavares (2009, p. 3) sustenta que:

As avaliações de projetos tornam-se fundamentais para a sua
continuidade no sentido de evidenciar a justificativa dos esforços
empenhados e a relevância da sua atuação para a comunidade. Estas
avaliações devem gerar informações não apenas vinculadas aos
insumos utilizados, ao custo, a eficiência e a eficácia desses projetos,
como devem informar sobre as mudanças provocadas pela sua
intervenção na comunidade. Portanto, não ficam restritas a um
processo de mensuração de resultados, correspondem a uma ação de
qualificação dos resultados, dos processos e dos impactos.

Destaca-se que o Censo GIFE é uma pesquisa quantitativa, realizada a cada
dois anos, tendo como objetivo apresentar um amplo panorama do investimento social
privado no Brasil, possuindo como base a rede de organizações associadas ao GIFE.
Essa rede é, atualmente, composta por cerca de 140 institutos, fundações e
empresas, constituindo-se em uma amostra significativa do investimento social no
País, apontando características e tendências da destinação de recursos privados para
ações de interesse público (GRUPO DE INSTITUTOS FUNDAÇÕES E EMPRESAS,
2016). Em relação a esse aspecto e, também, considerando os dias atuais, Jannuzzi
(2013) afirma que:
Avaliação refere-se ao conjunto de procedimentos técnicos para
produzir informação e conhecimento, em perspectiva interdisciplinar,
para desenho ex-ante (prévio), implementação e validação ex-post
(posterior) de programas e projetos sociais, por meio das diferentes
abordagens metodológicas da pesquisa social, com a finalidade de
garantir o cumprimento dos objetivos de programas e projetos
(eficácia), seus impactos mais abrangentes em outras dimensões
sociais, ou seja, para além dos públicos-alvo atendidos (efetividade) e

21

a custos condizentes com a escala e complexidade da intervenção
(eficiência).

No entanto, os modelos de avaliação que são utilizados atualmente, nem
sempre são adequados às avaliações de projetos e programas do terceiro setor, pois
as dimensões e interesses das partes envolvidas com projetos e programas são
distintos e muito específicos se comparados entre si. Para suprir as lacunas
metodológicas existentes nos processos avaliativos econômicos de Projetos Sociais,
a metodologia aplicada pela Fundação Itaú Social, pode ser considerada como um
instrumento capaz de contrapor melhor a este tipo de deficiência na opinião de Peixoto
et al. (2016).
Considerando esse aspecto, Peixoto et al. (2016), sustentam que a avaliação
econômica de projetos sociais se apresenta como uma ferramenta relevante no auxílio
ao processo de investimento e gestão dos recursos. Por meio da metodologia
empregada é possível medir o retorno econômico de um projeto, comparando custos
e benefícios, permitindo uma gestão eficiente e uma melhor tomada de decisão.
Cabe ressaltar que ao avaliar economicamente um projeto social, ganham
todos os atores envolvidos. Ganha a instituição executante do projeto com os
subsídios que lhe permitem avaliar a eficiência destes projetos e apresentar uma
melhor prestação de contas ao investidor social e a sociedade, ganha o investidor
social que tem uma melhor visão e analise da eficácia dos recursos disponibilizados
e investidos e, também, ganha a sociedade em virtude da otimização dos recursos
destinados a gerar benefícios sociais (SCHOR; AFONSO, 2007).
A preocupação com a avaliação de projetos sociais tem ganhado força na
medida em que a sociedade brasileira sente a necessidade de usar seus recursos na
área social da melhor forma possível. Afinal, vários programas e políticas em diversas
áreas são lançados todos os anos, existindo a necessidade de se conhecer o real
efeito desses programas na vida das pessoas. Da mesma forma, o trabalho
desenvolvido no terceiro setor, principalmente na área social, precisa prestar contas
à sociedade e para os seus financiadores, mostrando que os recursos estão sendo
gastos da melhor forma possível.
Atualmente no Brasil o conhecimento acumulado sobre avaliação está
concentrado em avaliação de políticas públicas nas áreas de educação e saúde, já
que esta prática foi retomada no país a partir da década de 80 do século XX, durante
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o processo de redemocratização. Como já citado, de acordo com Peixoto et al. (2016),
os modelos que são utilizados atualmente nem sempre são adequados a avaliações
de projetos e programas do terceiro setor, pois as dimensões e interesses do setor
com projetos e programas são distintos e muito específicos.
A metodologia de Avaliação Econômica de Projetos Sociais, atualmente
divulgada e aplicada pela Fundação Itaú Social, se apresenta como um instrumento
capaz de contribuir para que essa deficiência seja atenuada ou mesmo suprimida.
Peixoto et al. (2016) afirma que a avaliação econômica de projetos sociais se
apresenta como uma ferramenta relevante no auxílio ao processo de investimento e
gestão dos recursos. Por meio da metodologia empregada é possível medir o retorno
econômico de um projeto, comparando custos e benefícios, contribuindo-se, dessa
forma, para uma gestão mais eficiente e uma melhoria nos processos de tomada de
decisão.

1.3 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
Este estudo avaliativo teve por objetivo realizar uma meta-avaliação da
Metodologia de Avaliação Econômica de Projetos Sociais desenvolvida pela
Fundação Itaú Social. A referida Metodologia encontra-se descrita no Relatório de
avaliação do Programa Mais desenvolvido pelo Centro de Integração Empresa Escola
do Rio de Janeiro (CIEE–RJ).
Desta forma, por meio do estudo do citado Relatório, pretendeu-se identificar o
mérito e o valor da avaliação realizada, no sentido de se identificar seus pontos fortes,
suas limitações e os aspectos que necessitam de melhoria na metodologia avaliativa
objeto deste estudo. Procurou-se com isso, contribuir, por meio de análises,
conclusões e recomendações disseminadas neste estudo, para a melhoria dos
processos implementados, objetivando promover uma contribuição para as futuras
avaliações que utilizem a metodologia usada pela Fundação Itaú Social.
Cabe ressaltar que por ser um meta-avaliador externo, segundo conceituação
expressa por Yarbrough et al. (2011), este autor não participou do programa avaliado
com a metodologia da Fundação Itaú Social, possibilitando com isso a elaboração de
uma visão meta-avaliativa objetiva, com o fornecimento de uma perspectiva prática,
reflexiva, procurando-se trazer um novo modo de se pensar o mérito e o valor da
avaliação estudada.
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No entanto como forma de aprofundamento a respeito do conhecimento da
metodologia aqui avaliada, este autor participou, entre os meses de maio e junho de
2016, do Curso de Gestores oferecido pela Fundação Itaú Social (2015a), cujo
objetivo foi o de capacitar pessoas para aplicação de metodologia específica da
aludida instituição em seus processos avaliativos internos. Essa experiência foi muito
importante por permitir um aprofundamento nos conhecimentos sobre o assunto, além
de possibilitar trocas de informações enriquecedoras sobre as práticas implementadas
no citado processo avaliativo.
A escolha da avaliação realizada no Programa Mais CIEE-RJ para este estudo
meta-avaliativo se deu pela relevância do processo avaliativo no campo de ação social
da instituição filantrópica, que é mantida pelo empresariado nacional, de assistência
social, sem finalidades lucrativas e que trabalha em prol da juventude estudantil
brasileira. Além disso, por ter sido realizada na cidade do Rio de Janeiro, o estudo foi
facilitado pelo fácil acesso aos gestores do projeto. Esse fato contribuiu para o pronto
esclarecimento de questões surgidas no processo de análise do Relatório da
avaliação objeto deste trabalho.
Cabe destacar que a meta-avaliação foi concebida para se possibilitar o
conhecimento de eventuais problemas como vieses, questões administrativas e
possíveis erros técnicos nos processos avaliativos. É por meio dela que se pode
conhecer, também, os pontos fortes da avaliação, além daqueles que necessitam de
melhoria. Assim sendo, a necessidade de se conhecer e avaliar instrumentos eficazes
e eficientes utilizados nos processos de avaliação de programas e projetos sociais é
um fator que justifica a realização deste estudo.
É também relevante se observar que a meta-avaliação possibilita um maior
aprofundamento nos conhecimentos relativos aos princípios e diretrizes que orientam
as melhores práticas avaliativas reconhecidas internacionalmente e que possam ser
aplicadas no Brasil. Destaca-se que essas práticas se encontram em conformidade
com padrões de qualidade já consagrados em países que apresentam elevados níveis
de qualidade na realização de processos avaliativos de programas de seus contextos
sociais.
Espera-se que as informações geradas, além das comparações realizadas,
possam contribuir para possíveis aperfeiçoamentos na metodologia de avaliação
social do Instituto Itaú Social, além de auxiliar na validação de sua eficácia, e, também,
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contribuir para a melhoria de outras metodologias de estudos similares já
implementadas ou a serem implementados no País.

1.4 QUESTÃO AVALIATIVA
Como sustentam Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), a questão avaliativa
objetiva orientar a avaliação no processo do alcance de seu objetivo, lhe oferecendo
suporte em relação ao que será investigado e julgado. Os citados autores, que
seguem o pensamento de Cronbach (1980), asseguram que o avaliador não deve
objetivar, apenas, trabalhar no sentido de identificar as variáveis que serão
analisadas. Mas, principalmente, possuir conhecimentos próprios sobre o tipo do
fenômeno investigado.
O avaliador deve, também, procurar conhecer o pensamento de outros
especialistas sobre o tema em questão, procurando se aprofundar nos conhecimentos
de problemas semelhantes ao investigado, conhecendo suas características e
histórias, visando a identificar os sempre indesejáveis efeitos colaterais que, de
alguma forma, possam causar possíveis danos no processo avaliativo. Dessa forma,
a formulação da questão avaliativa torna-se fundamental, pois complementa e
direciona o processo investigativo, permitindo que o autor mantenha o foco da
avaliação. Assim, ao final deste processo avaliativo pretende-se responder a seguinte
questão norteadora desta meta-avaliação:
Em que medida a Metodologia de Avaliação Econômica de Projetos Sociais da
Fundação Itaú Social aplicada ao Programa Mais CIEE-RJ atendeu aos padrões de
qualidade da avaliação de programas recomendados pelo Joint Committee on
Standards for Educational Evaluation?
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2 A FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL E A METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
ECONÔMICA APLICADA NO PROGRAMA MAIS DO CIEE-RJ
2.1 A AVALIAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS
A Fundação Itaú Social é a organização responsável pelas ações ligadas à
responsabilidade social do Grupo Itaú Unibanco. Possui como atividades centrais a
formulação, a implantação e a disseminação de metodologias voltadas a melhoria de
políticas públicas na área educacional. Sua atuação abrange todo território nacional,
sendo realizada por meio de parcerias com governos locais, setores privados e
organizações não governamentais. Suas ações são definidas em quatro eixos
estruturados: educação integral, gestão educacional, mobilização social e avaliação
econômica de projetos sociais (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2013a).
As ações da Fundação Itaú Social buscam desenvolver e compartilhar
competências na busca de melhores práticas de gestão e de obtenção de resultados,
bem como no monitoramento e na avaliação de resultados de ações sociais que a
citada instituição apoia e desenvolve. Cabe destacar que, em 2004, a Fundação Itaú
Social lançou o Programa Avaliação Econômica de Projetos Sociais, acreditando que
a avaliação é uma importante ferramenta de suporte a gestão. Diante dessa iniciativa
inovadora no contexto brasileiro, foram desenvolvidas diversas ações tais como
cursos e seminários tendo como objetivo disseminar a cultura da avaliação
(FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2015a).
Ressalta-se que as avaliações são instrumentos fundamentais para qualificar
investimentos sociais realizados tanto por organizações públicas quanto privadas,
sendo institucionalizadas no sentido de verificar a efetividade das iniciativas dessa
natureza e seus impactos sociais. Assim sendo, podem ser classificadas como
ferramentas importantes e essenciais, que orientam as escolhas das instituições em
relação aos seus investimentos sociais, fornecendo respostas objetivas e
mensuráveis sobre os recursos investidos frente aos resultados alcançados
(FUNDAÇÃO ITAU SOCIAL, 2015b).
A avaliação econômica de um projeto social é, via de regra, composta de duas
partes, a avaliação de impacto e a avaliação do retorno econômico do projeto. Assim,
ao se avaliar o impacto de um projeto dessa natureza, busca-se estimar se o mesmo
alcançou os objetivos iniciais propostos e, caso afirmativo, qual a magnitude deles.
Portanto, a avaliação do retorno econômico busca complementar a avaliação em seu
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sentido mais amplo, de forma a mensurar em que medida os benefícios gerados a
partir do impacto alcançado são superiores aos custos do projeto.
A avaliação de impacto está relacionada, de maneira intuitiva, ao impacto que
o programa tem sobre um público-alvo previamente escolhido. De forma um tanto
quanto simplificada, pode-se dizer que a avaliação de impacto tem por objetivo
primordial responder à seguinte questão: o programa atinge seus objetivos? Assim,
ao avaliar o impacto de um projeto, busca-se respostas que esclareçam de que forma
o público alvo desse projeto foi atingido pelas ações e objetivos do mesmo. Esse tipo
de avaliação permite estabelecer e quantificar as relações causais entre as ações
efetuadas no projeto e as alterações verificadas nos indicadores escolhidos. Entendese por relações causais, relações de causa e efeito. Ou seja, a avaliação de impacto
permitirá dizer se foi de fato o projeto o responsável pelas alterações observadas no
indicador de interesse. Em outras palavras, na ausência do projeto, as alterações
observadas no indicador de interesse não teriam acontecido (SCHOR; AFONSO,
2007).
Desta forma, ao se avaliar o impacto torna-se capaz de se estabelecer uma
relação de causa e efeito entre as ações e os indicadores estabelecidos para avaliar
o projeto. Assim, pode-se instituir uma avaliação que indique em que medida o projeto
promoveu mudanças que não ocorreriam sem sua intervenção. Com os resultados
obtidos os gestores podem decidir pela continuidade ou não daquelas ações, ou a
replicação das mesmas em outros locais, bem como realizar ajustes e correção de
objetivos.
No caso da avaliação de retorno econômico o que se deseja é responder a
outros tipos de perguntas: Os resultados do programa, diante de seus custos, são
razoáveis? Qual a efetividade do programa, comparativamente a outras alternativas?
Essas perguntas são importantes porque, muitas vezes, embora o projeto tenha
impacto positivo, ele não é grande o suficiente diante dos custos incorridos em sua
implementação. Dito de outra forma, pode ser que outros programas alcançassem
resultados semelhantes, mas com um custo menor. Assim sendo:

A transformação do impacto estimado em beneficio é uma das maiores
dificuldades da avaliação de retorno econômico. Ela exige a
associação de um valor monetário a um impacto, muitas vezes, não
monetário. A única exceção são os projetos para geração de renda,
em que o indicador de impacto é a renda, ou seja, já é estimado em
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valor monetário, não exigindo nenhuma transformação. (PEIXOTO et
al., 2016, p. 149).

Neste sentido, a avaliação de retorno econômico adiciona insumos para a
divulgação dos resultados obtidos e assim pode garantir a continuidade dos projetos
e a manutenção da organização social. Diante destes esclarecimentos pode-se inferir
que, por seu caráter objetivo e mensurável, a avaliação econômica possibilita
responder especificamente se o projeto atingiu seu público-alvo, se teve o impacto
almejado, se produziu retorno econômico e se os recursos foram gastos do modo mais
eficiente (FUNDAÇÃO ITAU SOCIAL, 2015b).
Sendo assim, o foco de uma avaliação econômica está menos relacionado ao
entendimento de como o programa funciona em profundidade e mais interessado em
medir seu impacto e seu retorno econômico. Além disso, essa metodologia permite o
cálculo da taxa interna de retorno de diferentes projetos que, desse modo, podem ser
comparados. Para esse fim, são utilizadas técnicas simples de matemática financeira,
que são muito usadas para calcular o retorno de outros tipos de investimentos.
Considerando-se os dois tipos de processos avaliativos, pode-se ajuizar ser ou
não viável a replicação do projeto ao comparar os benefícios alcançados em relação
ao investimento total. Ou seja, a avaliação econômica pode ser uma ferramenta
importante na administração eficiente dos recursos escassos e na tomada de decisões
com relação à operacionalização de projetos. Nesse aspecto, é importante se
observar que em vários países de regiões com elevado nível de desenvolvimento, as
técnicas e os conceitos de avaliação econômica estão sendo largamente difundidos
entre as organizações do terceiro setor que atuam em seus contextos (SCHOR;
AFONSO, 2007).

2.2 O PROGRAMA MAIS DO CIEE-RJ
O Programa Mais teve início em março de 2004 e seu principal objetivo é
promover o acesso ao Ensino Superior gratuito e de qualidade, para estudantes da
sociedade carioca que enfrentam situações de vulnerabilidade. O CIEE-RJ é o
responsável por operacionalizá-lo. Seu público alvo é formado por jovens com idade
entre 16 e 24 anos, prioritariamente afrodescendentes, provenientes de classes
menos favorecidas socialmente, que tenham concluído o Ensino Médio na rede
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pública e que estejam interessados em uma formação acadêmica e profissional. O
Programa possui dois módulos: o Módulo I e o Módulo de Acompanhamento. O
Módulo I é a porta de entrada para o programa e o foco de análise desta avaliação.
As ações do Módulo I abrangem encontros no CIEE-RJ e aulas no curso prévestibular. O objetivo das duas ações, como já colocado, é de promover o acesso e
permanência dos jovens no ensino superior. Nesse sentido, os encontros no CIEE-RJ
atuam para o desenvolvimento de habilidades e competências comportamentais
(pessoais, profissionais e culturais) e buscam contribuir com o processo de orientação
profissional e desenho do plano de carreira (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2013a). Além
dos encontros, os selecionados também assistem aulas regulares no curso Prévestibular Comunitário Almirante Negro, parceiro do projeto, resultando na realização
de 160 encontros ao ano.

2.2.1 Seleção dos beneficiários: como é realizada
Conforme informa a equipe do Programa Mais, ocorre ampla divulgação ao
início de cada processo seletivo com informação sobre vagas disponíveis e demais
informações, por meio de anúncios em jornais de grande circulação na cidade do Rio
de Janeiro. São também utilizadas mídias sociais tais como Facebook, alguns Blogs
e uma revista institucional editada pelo CIEE-RJ. Ao tomar conhecimento, os
interessados podem realizar a inscrição para o processo seletivo tanto por telefone ou
pessoalmente, com liberdade para escolha da data que melhor se encaixe em sua
agenda dentro do cronograma de seleções oferecido pela instituição. A título de
informação, em 2012 foram recebidas 158 inscrições (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL,
2013a).
Segundo informações constantes no Relatório de avaliação, o processo
seletivo é feito em três etapas: “1ª etapa) Apresentação do Programa Mais – pela
equipe do CIEE-RJ; 2ª etapa) Preenchimento da ficha de inscrição; e, 3ª etapa)
Encaminhamento dos selecionados na 2ª fase para uma dinâmica de grupo.”
(FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2013a, p. 14).
O Relatório descreve que, na primeira etapa, são passadas informações a
respeito do projeto e o comprometimento que se espera dos alunos, entre outros
aspectos. Neste primeiro passo, os candidatos são questionados do seu real interesse
em participar do projeto. Na segunda etapa, um questionário com dados pessoais e
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socioeconômicos é preenchido, e os candidatos são convidados a elaborar uma
redação sobre a importância do projeto para a conquista de acesso à universidade,
além de participar de uma entrevista coletiva, ocasião em que se apresentam. Por
último, na terceira etapa, os selecionados na segunda etapa participam de uma
dinâmica de grupo, oportunidade na qual os seus perfis são avaliados pela equipe do
projeto. Dessa forma, se pode constatar que o objetivo da equipe é selecionar, dentre
os candidatos que preenchem os critérios socioeconômicos, os que se apresentam
mais motivados para ingressar no Módulo I. Em média, são selecionados um número
entre 20 e 25 jovens por ano (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2013a).

2.2.2 Estratégia da avaliação
A avaliação do Programa Mais teve como objetivo, avaliar o impacto da
execução da 1ª etapa do Programa Mais, que abrangeu as ações do Módulo I que
compreende os encontros semanais e as aulas do curso preparatório para o
vestibular. A avaliação teve seu foco centrado nos indicadores de acesso e
permanência dos alunos no Ensino Superior e na avaliação das variáveis nãocognitivas relacionadas ao comportamento dos jovens.
Os alunos que compuseram o grupo dos tratados foram os beneficiados pelo
Programa Mais, entre os anos de 2008 e 2012, perfizeram um total de 77 jovens. A
escolha dos tratados do ano de 2008 em diante se deu devido às mudanças que
ocorreram no conteúdo programático, na forma de seleção e formato dos encontros
desde o início do projeto em 2004. Sobre esses aspectos, a Fundação Itaú Social
(2013a, p. 15) expõe que:

Assim os tratados nessa avaliação serão os indivíduos selecionados
para o programa que participaram integralmente do projeto (do início
ao fim). Ou seja, embora o projeto selecione 25 para participar, não
são todos efetivamente que permanecem até o fim do projeto.
Inclusive, um dos grupos de controle utilizado na avaliação é formado
por jovens selecionados que desistiram de participar logo no início.

Com intuito de incentivar a permanência dos alunos, é fornecido vale-transporte
e uma bolsa-alimentação, que é depositada a cada mês para aqueles que
comparecem a 75% dos encontros do pré-vestibular e do CIEE-RJ. Acrescenta-se,
ainda, que o projeto atende adolescentes e jovens oriundos de escolas públicas e
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prioriza na seleção afrodescendentes. Como não é possível observar esses mesmos
jovens na situação de não ter passado pelo programa, para medir o impacto causal
do Programa Mais, se faz necessário a identificação de grupos de comparação
(controle).
Trata-se de grupos de participantes (tratados) que sofreram a intervenção do
projeto em questão e de não participantes (na linguagem de avaliação de não
tratados), que tenham as mesmas características dos participantes, trata-se de uma
situação ou evento que não aconteceu, mas poderia ter acontecido. O evento
contrafactual faz parte de um mundo possível, o que teria acontecido com o públicoalvo caso o projeto nunca tivesse sido realizado. Enquanto o evento atual faz parte do
mundo atual (a situação ou evento que aconteceu é chamada de atual).
Como estratégia para o bom desempenho da avaliação foram definidos como
tratados os jovens que foram beneficiados pelo Programa Mais, entre os anos de 2008
e 2012.
Foram escolhidos três grupos de comparação (controle):
 Grupo de controle I: 41 jovens selecionados para participar do Programa
Mais, mas que desistiram de participar logo no início;
 Grupo de controle II: 29 estudantes que frequentaram o Pré-vestibular
Comunitário Almirante Negro; e
 Grupo de controle III: 50 estudantes de cada uma das duas unidades Praça
XI e Santa Cruz, que frequentaram o Pré-vestibular Comunitário oferecido pela ONG
Ser Cidadão.
Como não é possível observar o público-alvo do projeto em dois contextos
diferentes ao mesmo tempo, ou seja, com os efeitos do impacto do projeto e sem os
efeitos do impacto do projeto, são utilizados grupos de controle de forma a simular o
contrafactual (FUNDAÇAO ITAÚ SOCIAL, 2013a). Nesse aspecto, destaca-se que os
grupos de controle respondem a contrafactuais diferentes:
a) Grupo I: como estariam os participantes do Programa Mais caso esses não
tivessem participado do projeto – nem das aulas do pré-vestibular Almirante Negro e
nem dos encontros no CIEE-RJ.
b) Grupo II: como estariam os participantes do Programa Mais caso esses não
tivessem participado dos encontros semanais do CIEE-RJ, mas tivessem assistido às
aulas do cursinho Almirante Negro.
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c) Grupo III: como estariam os participantes do Programa Mais caso esses não
tivessem participado dos encontros semanais do CIEE-RJ, nem das aulas do
Almirante Negro, mas tivessem participado de outro programa semelhante ao
Programa Mais.
Na escolha de cada grupo são apontadas vantagens e desvantagens. O
grupo I tem a vantagem de estar mais próximo do grupo de tratamento com relação
às variáveis não observadas em termos de motivação. A escolha dos tratados
apresenta segundo os avaliadores, um forte viés no sentido de escolha dos que se
apresentam mais motivados para participar do projeto. Apesar de terem sido
selecionados para participar do projeto, esses jovens desistiram e segundo o
Relatório, “eles desistiram por uma razão não relacionada à motivação – podem ter
arrumado um bom emprego e, por conta das condições econômicas mais adversas,
acabaram aceitando e desistindo do Programa Mais.” (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL,
2013a, p. 6). Já a desvantagem reside no fato de que ao fazer a comparação com o
grupo de tratamento, obtém-se um efeito total do Programa Mais de forma que não
seja permitido analisar somente o impacto dos encontros no CIEE-RJ, que é a
característica principal do projeto.
A vantagem em se trabalhar com o grupo II é a comparação com o grupo de
tratamento, fato que possibilita o conhecimento dos efeitos das reuniões, que é a
característica principal do Programa Mais. Porém, uma desvantagem neste grupo é
que, segundo o Relatório de avaliação o mesmo,

Não passou por todas as etapas de seleção do Programa Mais - então,
não há tanto controle sobre os aspectos motivacionais. No entanto,
acredita-se que esse problema não seja tão preocupante, visto que
ambos (Programa Mais e Pré-vestibular) atendem ao mesmo público
alvo. (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2013a, p. 6).

Uma outra desvantagem a ser considerada neste grupo de controle, se deve à
sua grande dimensão (ao seu tamanho, considerando o número de participantes),
somente, 29 delas puderam ser utilizadas, sendo todas relativas aos anos entre 2008
e 2012. Assim sendo, devido a esse extravio das fichas ocorrido com o grupo de
controle II, foi reduzido significativamente o tamanho da amostra. Desse modo,
buscou-se privilegiar o grupo de controle III (jovens que passaram pelo cursinho da
ONG Ser Cidadão) que, dentre uma de suas vantagens, está o tamanho populacional
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por ele abrangido, 100 jovens atendidos por ano em cada uma das suas duas
unidades. Ao decidir pelo grupo III como grupo de controle o Relatório deixa claro que:

O ponto aqui é que a ONG Ser Cidadão promove oficinas que mexem
com variáveis não-cognitivas (lócus de controle e autoestima), como o
Programa Mais. Ou seja, a comparação com esse grupo, de fato, é a
comparação de duas entidades que oferecem um mesmo tipo de
pacote de serviços para seus beneficiários. (FUNDAÇÃO ITAÚ
SOCIAL, 2013a, p. 7).

O Projeto Ser Cidadão Universitário, da ONG Ser Cidadão, é desenvolvido em
dois módulos. O Módulo I é voltado para a Formação Geral, onde são trabalhados
conceitos de identidade, integração, grupo, comunicação, cidadania, sexualidade,
mundo do trabalho, projeto de vida, oficina de português, oficina de raciocínio lógico
e matemática básica. O Módulo I apresenta as mesmas características e
especificidades relacionadas com as oficinas do CIEE-RJ.
Como as características do Módulo II, é o da Formação Específica, esse
módulo abrange os conteúdos do vestibular: Língua Portuguesa/Redação, Literatura,
Língua Estrangeira, História, Geografia, Física, Química, Biologia e Matemática. Esse
módulo apresenta similaridades com as aulas que os jovens do Programa Mais
assistem no Pré-vestibular Almirante Negro, Além de realizar reuniões mensais com
os pais dos jovens, ou seja, um cuidado importante com o entorno do jovem, como
também ocorre no Programa Mais CIEE-RJ (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2013a). No
processo de seleção dos jovens como grupo de controle:

Optou-se por escolher jovens das duas unidades de atendimento do
Ser Cidadão (Santa Cruz e Praça XI), em função justamente da
localização das unidades. Em geral, as unidades atendem os jovens
que moram no seu entorno. A unidade da Praça XI, nesse sentido, tem
no seu entorno uma maior oferta de serviços culturais (públicos ou
não), que pode também ter impacto sobre o acesso ao ensino superior.
(FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2013a, p. 7).

2.3 METODOLOGIA UTILIZADA NA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS
No intuito de avaliar o impacto do Programa Mais foi definido um conjunto de
variáveis de controle. São elas: idade, gênero, raça, estado civil, bairro de moradia,
escolaridade dos pais e indicação se a família do(a) jovem é beneficiária de algum
programa social do governo. Essas variáveis foram relacionadas aos indicadores de
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interesse no objeto da avaliação e estão distribuídas tanto no grupo de tratamento
quanto no de controle. Para os avaliadores, a não inclusão dessas variáveis poderia
levar a estimativas enviesadas do verdadeiro impacto do programa (FUNDAÇÃO ITAÚ
SOCIAL, 2013a). Destaca-se que essas variáveis de controle estão diretamente
associadas a construção dos indicadores de impacto que, por sua vez, são
construídos para a avaliação do programa.
Na construção dos indicadores de impacto foram relacionadas quatro
categorias referentes às variáveis de resultado de interesse. São elas: (i) acesso ao
ensino superior: acesso (aprovação e matrícula), acesso com qualidade (aprovação
em instituição pública) e permanência; (ii) mercado de trabalho: empregabilidade e
salário recebido; (iii) habilidades não-cognitivas: autoestima (percepção que os
indivíduos têm sobre sua própria capacidade) e locus de controle (crença da pessoa
a respeito de como ela acha que seu comportamento influencia seus próprios
resultados futuros); e (iv) externalidades geradas para a família dos beneficiários:
efeito sobre a educação dos outros membros da família (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL,
2013a, p. 7).
Já em relação aos dados, segundos os avaliadores da Fundação Itaú Social
(2013a, p. 8),

Foram obtidos em pesquisa de campo realizada pela empresa
Overview, em outubro de 2013 (com pré-teste em agosto de 2013). O
questionário aplicado teve seis blocos. São eles: Bloco 1Características Gerais – sexo, idade, região de residência, etc. Bloco
2-Caracteristicas Socioeconômicas – escolaridade dos pais, situação
de emprego, etc. Bloco 3- Histórico Escolar – ano em que terminou o
ensino médio, inserção no ensino superior, etc. Bloco 4- Programa
Mais – ano em que participou, módulos que cursou, etc. Bloco 5Percepções I (locus de controle). Bloco 6- Percepções II (autoestima).

Foi relatada a ocorrência de dificuldade em se obter contato com os jovens que
passaram pelo programa, resultando em 84% de entrevistas realizadas em relação as
242 que foram inicialmente planejadas.

2.4 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO PROGRAMA MAIS
Os resultados obtidos ao fim da avaliação demonstram que os jovens que
passaram pelo programa até o fim têm em média uma maior probabilidade de
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sucesso, ou seja, aprovação no acesso às instituições públicas de ensino superior e
uma maior probabilidade de fazer matrícula. Tudo em relação aos jovens do grupo de
controle do CIEE-RJ, aqueles que não frequentaram as reuniões/oficinas do CIEE-RJ
e, a princípio, também não frequentaram nenhum outro cursinho pré-vestibular.
Quando realizada análise do indicador de permanência, o resultado também se
mostrou favorável para o grupo de tratamento frente ao grupo de controle do CIEERJ na análise, não-condicional (com todos os jovens). Nesse caso, a Fundação Itaú
Social (2013a, p. 9) sustenta que:
Na análise condicional, ou seja, quando a comparação foi restrita aos
jovens que fizeram matrícula, não houve diferença no indicador de
permanência entre os jovens tratados e os do grupo de controle do
CIEE. Esse resultado, no entanto, não deixa de ser favorável ao grupo
de tratamento quando se adiciona à análise a evidência de que mais
jovens tratados fazem matrícula.

Pode-se inferir que mesmo ingressando um maior número de jovens
integrantes do grupo de tratamento no ensino superior, a probabilidade de
permanecerem estudando nesse grupo não é significativamente diferente da
observada no outro grupo, onde um número menor de jovens ingressou no ensino
superior. Continuando a análise dos indicadores de desempenho no vestibular, a
Fundação Itaú Social (2013a, p. 10) afirma que:

Quando a comparação foi com os grupos de controle do Ser Cidadão,
os resultados indicaram não haver diferenças entre os grupos. Embora
a análise condicional tenha indicado impacto favorável a esses grupos,
tais resultados não se mantêm nas estimativas não-condicionais e
também não se mantém nas comparações alternativas que foram
realizadas. Sendo assim, a conclusão é de que não há diferença.

Como a comparação se deu entre duas instituições que oferecem um mesmo
tipo de pacote de serviços para seus beneficiários, pode-se concluir que os dois
pacotes têm impactos semelhantes sobre os indicadores de desempenho no
vestibular. Na análise de impacto dos indicadores de mercado de trabalho e
externalidade sobre a família, não foram encontradas diferenças significativas entre
os grupos. Já com relação ao impacto do Programa Mais sobre os indicadores de
lócus de controle e autoestima, os avaliadores afirmam que:
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Os resultados também não indicaram que haja um impacto. Em se
tratando desses últimos dois indicadores, a melhor comparação era
com o grupo de controle do CIEE, em função do processo seletivo do
Programa Mais que já procura selecionar para participar do programa
os mais motivados. (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2013a, p. 11).

Quando analisadas as variáveis de acesso a bens culturais foram encontrados
resultados não favoráveis para o grupo de tratamento. O grupo de controle do CIEERJ apresenta resultado favorável frente ao grupo de tratamento no item número de
livros, jornais e revistas lidos nos últimos 30 dias. A variável “idas ao cinema”
apresentou um resultado favorável para o grupo de controle da unidade Praça XI. A
comparação do grupo de tratamento, jovens do Programa Mais com os jovens do
Projeto Ser Cidadão, mostrou desempenho semelhante nas variáveis relacionadas ao
desempenho no vestibular, dessa forma:
A conclusão é de que o Programa Mais tem eficiência igual à de outros
programas voltados para propiciar o acesso de jovens de classe de
renda mais baixa ao ensino superior. A avaliação presente também
mostra a importância do Programa Mais, visto que jovens que não
passam por programas desse tipo, tem claramente desempenho
inferior em termos de acesso e permanência no ensino superior.
(FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2013a, p. 11).

O Quadro 1, a seguir, apresenta um resumo dos resultados alcançados pelo processo
avaliativo posto em prática no Programa Mais.

Quadro 1 - Resumo dos resultados da Avaliação de Impacto do Programa Mais
Sucesso
Sucesso em público

Fez matrícula

Desempenho no Vestibular
Não foram encontradas diferenças entre os grupos.
Foram encontradas diferenças favoráveis
frente ao grupo de controle do CIEE;
confirmado em todas as análises.
Foram encontradas diferenças favoráveis
frente ao grupo de controle do CIEE;
confirmado em todas as análises.

para o tratamento
este resultado é
para o tratamento
este resultado é

(Continua)
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(Conclusão)

Frequenta ou concluiu

Trabalha ou não
Salário-hora
Autoestima
Lócus de controle

Número de vezes que foi
ao cinema nos últimos 30
dias
Número de livros e
revistas lidos nos últimos
30 dias
Irmão mais novo
frequenta escola

Desempenho no Vestibular
Foram encontradas diferenças favoráveis para o tratamento
frente ao grupo de controle do CIEE; este resultado só não
está presente nas regressões condicionais.
Também foi observada uma diferença favorável para os
grupos de controle do Ser Cidadão frente ao tratamento; esse
resultado, no entanto, aparece na análise condicional por
mqo e nas estimações logísticas; não se mantém na análise
não- condicional por mqo e também não se mantém nas
comparações alternativas (seja por mqo ou por modelo
logístico).
Mercado de Trabalho
Não foram encontradas diferenças entre os grupos.
Não foram encontradas diferenças entre os grupos.
Habilidades não Cognitivas
Não foram encontradas diferenças entre os grupos.
Foi encontrada pequena diferença favorável para o grupo da
Praça XI relativamente ao grupo de tratamento. Resultados
são confirmados na abordagem alternativa de comparação.
Acesso a Bens Culturais
Apenas na especificação binomial negativa, encontra-se
resultado favorável para todos os grupos de controle que não
o CIEE frente ao grupo de tratamento (explicado pelo grupo
de controle Praça XI); na análise por mqo esse resultado não
apareceu.
Diferença favorável ao grupo de controle do CIEE frente ao
grupo de tratamento; resultado é confirmado em todas as
análises, inclusive, pelo modelo binomial negativo.
Externalidade
Não foram encontradas diferenças entre os grupos.

Fonte: O autor (2017) adaptado de FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL (2013a).

2.5 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE RETORNO ECONÔMICO DO PROGRAMA
MAIS
Em relação ao retorno econômico do Programa Mais implementada pela
Fundação Itaú Social, foi feita primeiramente uma análise dos custos do Programa;
em seguida foi realizada análise dos benefícios do Programa, tendo por base os
resultados da avaliação de impacto. Com base nos dois fluxos (custos e benefícios),
será apresentada a taxa interna (anual) de retorno do Programa Mais.

Custos e benefícios econômicos
Há diversos custos relacionados à execução do Programa Mais. A Tabela 1
apresenta o resumo dos custos para o ano de 2012, para uma turma de 20 alunos.
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Tabela 1 - Distribuição dos gastos do Programa Mais – valores de 2012
Resumo

Preço Total (R$)
11.953,64
3.801,00
1.750,00
2.325,00
1.087,42
3.000,00
28.800,00
21.600,00
26.424,00
100.741,06

Custo de pessoal
Custo c/material pedagógico / escritório
Custo oficinas - prof. Externos
Custo c/material p/beneficiários kit estudantes
Palestras para o pré-vestibular
Contrapartida para o pré-vestibular
Vale transporte
Bolsa alimentação
Outros
Custo total
Fonte: FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL (2013a).

A estrutura de custos não sofreu alteração entre os anos, assim sendo, se optou
por calcular a média dos últimos cinco anos e usar essa média como sendo o gasto
total do Programa Mais. “Primeiramente, trouxemos todos os valores para preços de
2011 (os benefícios, conforme explicaremos à frente foram calculados com preços de
2011) e, então, calculamos a média do valor gasto, que corresponde a R$ 92.893,26.”
(FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2013a, p. 44). A Tabela 2 apresenta os gastos para uma
turma de 20 alunos nos diferentes anos. Para fins de simplificação e sem comprometer
os resultados, foi assumido que os gastos são feitos uma única vez e no início do
programa.
Tabela 2 - Gasto Total do Programa Mais para uma turma de 20 alunos - 2008 a 2012
Ano
2008
2009
2010
2011
2012
Média

Valor*
92.303,51
91.669,63
90.848,54
94.460,96
95.183,67
95.183,67

Fonte: FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL (2013a).
Nota: *preços de 2011.

Portanto, observa-se que o Programa Mais teve um impacto importante sobre
variáveis escolares de jovens que passaram pelo Programa. Quando os jovens que
passaram por todas as etapas do Programa são comparados com os jovens do grupo
de controle do CIEE-RJ, os jovens tratados demonstram maior probabilidade de fazer
matrícula e de concluir o curso de ensino superior em que foi aprovado e matriculado.
Conforme relatam os avaliadores:
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O objetivo na presente análise será utilizar como benefícios
econômicos derivados do Programa Mais, os maiores salários, obtidos
em função dessa maior escolaridade. Vamos dividir essa análise em
dois momentos: primeiro, cálculo do diferencial de escolaridade dos
jovens tratados frente aos não-tratados; segundo, cálculo do
diferencial de salário em função desta diferença de anos de estudo.
(FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2013a, p. 10).

Cálculo do diferencial de escolaridade
Quanto ao Cálculo do diferencial de escolaridade, os avaliadores esclarecem
que:
Para o cálculo do diferencial de escolaridade, foram utilizados os
resultados obtidos quando comparamos o grupo de tratamento com o
grupo de controle do CIEE. Os resultados não indicam diferença na
probabilidade de aprovação (sucesso), mas indicam que os jovens
tratados têm 27,1 pontos percentuais a mais de chance de fazer
matrícula e 21,8 pontos percentuais a mais de chance de concluir (ou
de estar ainda frequentando) o curso em que foi aprovado.
(FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2013a, p. 11).

Buscou-se desta forma pensar o fluxo escolar dos jovens tratados, depois de
passarem pelo Programa Mais, desde o momento de sua matrícula em um curso no
Ensino Superior até sua saída, completando ou não o curso. O primeiro procedimento
tratou de determinar o tamanho da amostra (tamanho do grupo de tratamento) para a
análise, ou seja, tratados que efetivamente concluíram o Programa Mais. Para isto os
avaliadores fizeram a seguinte análise:

Se somarmos o número planejado para o grupo de tratados (que
corresponde ao número de jovens, em cada ano, que efetivamente
terminou o Programa Mais) e o número planejado do grupo de controle
do CIEE (que corresponde ao número de jovens selecionados para
participar do Programa Mais que desistiram de participar logo no
início) temos um número aproximado do tamanho das turmas do
Programa Mais em cada ano. (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2013a, p.
45).

A Tabela 3 apresenta o tamanho das amostras e como os números diferem
significativamente entre os anos, optou-se por trabalhar com a média do período,
desta forma foi utilizada:

39

A média sem considerar os anos de 2009 e 2011 que apresentam o
menor e o maior valor para a variável “% que terminou o Programa
Mais”. O objetivo desse procedimento é de evitar números muito
diferentes, procurando acertar mais a média (evitar valores extremos).
(FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2013a, p. 45).

Tabela 3 - Tamanho do grupo de tratados para a análise de retorno econômico
Ano

Tratados

Controle
CIEE

Total

2008
2009
2010
2011
2012
Média - todos anos
Média - sem 2009 e 2011

9
16
21
11
20
15
17

4
17
9
3
7
8
7

13
33
30
14
27
23
23

Percentual que
terminou
o Programa Mais
69,2%
48,5%
70,0%
78,6%
74,1%
68,1%
71,1%

Fonte: FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL (2013a).

Como resultado obteve-se uma média de 17 jovens, em relação aos quais deve
ser construído o fluxo escolar para que seja realizada a análise. Segundo informações
do Relatório de avaliação, foi observado que um percentual de 63,6% dos jovens
tratados é aprovado no vestibular, ou seja:

Dos 17, 11 foram aprovados. Até aqui não há diferença entre tratados
e controle. Desses aprovados, 91,4% fizeram matrícula, o que
corresponde a 10 jovens. No entanto, a probabilidade de matrícula
teria sido diferente caso esses jovens não tivessem participado do
Programa Mais. Ela teria sido igual a 64,3% (91,4% –27,1%), o que
corresponde a 7 jovens. A tabela 16 abaixo mostra esse primeiro
passo do fluxo escolar (aprovação e matrícula). (FUNDAÇÃO ITAÚ
SOCIAL, 2013a, p. 46).

Para fins de esclarecimento, admitiu-se que os jovens que por algum motivo
não fizeram matrícula, terão um horizonte de 11 anos de estudo que equivale ao ciclo
escolar até o término do ensino médio e posteriormente ingressarão imediatamente
no mercado de trabalho. Cabe ressaltar que o Quadro 2 a seguir exposto refere-se a
um grupo cujo tamanho médio de tratamento é de 17 indivíduos, sendo o número de
aprovados de 11 indivíduos, equivalente a 63,60% do desse total.
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Quadro 2 - Fluxo Escolar Estimado
Trajetória dos jovens que passaram pelo
Programa Mais
Matrícula

Sim

10

Conclusão

Não
1
Contrafactual
Matrícula

Sim

7

Não

4

Distribuição final de escolaridade

Sim

8

15 anos de estudo

Não

2

13 anos de estudo

-

-

1
11 anos de estudo
Distribuição final de escolaridade

Conclusão

Sim

4

15 anos de estudo

Conclusão
-

Não
-

3
4

13 anos de estudo
11 anos de estudo

Fonte: O autor (2017) adaptado de FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL (2013a).

Uma segunda análise é feita ao observar o Quadro 1, no que se refere ao
segundo passo (matrícula e conclusão), para os avaliadores, consideram-se duas
hipóteses:
i) o jovem termina a graduação e, assim, obtém 15 anos de estudo; ii)
o jovem não termina a graduação e, assim, obtém 13 anos de estudo.
Como as estimativas indicaram uma diferença na probabilidade de
conclusão, favorável aos tratados, aqui também teremos
possibilidades diferentes. (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2013a, p. 48).

Analisando os 10 jovens do grupo de tratamento que se matricularam no ensino
superior, oito concluíram o ensino superior e obtiveram 15 anos de estudo e sendo
assim dois não terminaram e obtiveram 13 anos de estudo. A avaliação do grupo de
controle apresenta uma taxa de conclusão estimada em 21,8% menor do que o grupo
de tratamento. Sendo assim, dos sete jovens do grupo de controle que fizeram
matrícula, apenas quatro terminaram os estudos e obtiveram 15 anos de estudo e três
não terminaram, obtendo 13 anos de estudo. Com estes dados é possível estimar o
diferencial de salário que o grupo de tratados obtém no mercado de trabalho por
apresentar maior escolaridade.

Cálculo do diferencial de salário
A Tabela 4 a seguir apresenta as médias salariais e outras medidas
estatísticas, que serão, em parte, utilizadas nos cálculos.
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Tabela 4 - Salários médios por anos de estudo e intervalos de idade (PNAD 2011)
Idade: 20 a 25
11 anos de estudo
13 anos de estudo
15 anos de estudo
Idade: 36 A 45
11 anos de estudo
13 anos de estudo
15 anos de estudo
Idade: 46 A 55
11 anos de estudo
13 anos de estudo
15 anos de estudo
Idade: 56 A 65
11 anos de estudo
13 anos de estudo
15 anos de estudo

Número de
observações
9826
948
6104

802,6
997,7
2.753,40

Desvio
Padrão
588,79
922,21
3.332,53

10284
541
5034

1.345,85
2.127,19
3.396,40

6187
319
3690
1912
92
1530

Média

Mínimo

Máximo

0
0
0

20000
20000
125.000

1.495,19
2.501,38
4.431,97

0
0
0

50.000
40.000
200.000

1.676,85
3.026,60
4.355,32

2.342,2
5.862,1
5.092,1

0
0
0

60.000
80.000
150.000

1.775,4
2.812,2
5.114,6

2.012,0
2.664,8
6.010,7

0
0
0

1912
15.000
70.000

Fonte: O autor (2017) adaptado de FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL (2013a).

Ao avaliar quanto cada ano de estudo acrescenta em termos de aumento do
salário, foi definido que:

Para o cálculo dos diferenciais de salário, trabalhou-se com os
números da PNAD de 2011. O procedimento foi buscar na PNAD os
diferenciais de salário existentes entre trabalhadores com diferentes
níveis de escolaridade e de idade. (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2013a,
p. 11).

A hipótese para avaliar quanto cada ano de estudo acrescenta em termos de
aumento do salário parte do pressuposto que o jovem que participa do Programa Mais
tem em média 19 anos ao ingressar no mesmo e não possui qualquer renda. Um ano
após este jovem tem a possibilidade ou não de ingressar no Ensino Superior. Outra
hipótese está relacionada ao seu ingresso ou não no Ensino Superior. Caso não
ingresse, irá para o mercado de trabalho. Caso ingresse, ele pode permanecer por
quatro anos e concluir sua graduação, ou então pode abandonar os estudos (ao final
do 2º ano, por hipótese). Foi admitido por simplicidade, que os jovens não trabalham
enquanto cursam o ensino superior. A metodologia de cálculo para que se chegue ao
diferencial de salário foi definida pela Fundação Itaú Social (2013a, p. 48) da seguinte
forma:
Calculamos então com base nos números da tabela 17, os montantes
de salário ao longo do tempo de acordo com a escolaridade dos
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jovens, para os dois grupos: tratamento e controle do CIEE. Note que
estamos admitindo que o diferencial de escolaridade, irá permanecer
para sempre e também que os diferenciais que foram estimados para
dados de 2011, valem também para os demais anos.

Ao se analisar o salário médio dos jovens que não ingressaram no ensino
superior para que se faça um contra factual, tem-se a seguinte descrição:
No ano seguinte, com os jovens aos 20 anos, observamos no mercado
de trabalho, apenas os jovens que não ingressaram no ensino
superior: 1 jovem do grupo de tratamento e 4 do controle. Esses jovens
têm idade igual a 20 e tem 11 anos de estudo, então, recebem, em
média, salário igual a R$ 802,6. […] por hipótese, estamos admitindo
que os jovens possam abandonar a graduação, apenas ao final do
segundo ano, sendo assim, a massa salarial para os 21 anos
permanece igual à calculada para os 20 anos. (FUNDAÇÃO ITAÚ
SOCIAL, 2013a, p. 48).

Seguindo a hipótese de que alguns jovens abandonam o Ensino Superior no
segundo ano, aos 22 anos dois jovens do grupo de tratamento e três do grupo de
controle ingressaram no mercado. Pelo exposto na Tabela 5, esses jovens vão
receber em média salários iguais a R$1.589,84 (13 anos de estudo e idade entre 20
e 25 anos). Desta forma, tem-se uma massa salarial aproximada de R$ 2.800,00 para
os tratados e R$ 6.200,00 para o grupo de controle.
Tabela 5 – Resumo da análise do diferencial de salário*
Faixa de
Idade
19
20
21
22
23
24
25
26
...
35

Tratados

Contrafactual

802,6
802,6
2797,9
2797,9
15731,0
15731,0
25870,5
25870,5
25870,5

3210,4
3210,4
6203,4
6203,4
12669,9
12669,9
19975,7
19975,7
19975,7

(Continua)
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(Conclusão)
Faixa de
Idade
36
...
45
46
...
55
56
...
65

Tratados

Contrafactual

32199,1
32199,1
32199,1
41691,3
41691,3
41691,3
47647,7
47647,7
47647,7

25209,7
25209,7
25209,7
32890,4
32890,4
32890,4
35964,2
35964,2
35964,2

Fonte: FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL (2013a).
Nota: *Estimativas com base nos valores de salário da PNAD de 2011.

Aos 25 anos têm-se os jovens que terminaram o ensino superior, sendo oito
integrantes do grupo de tratamento e quatro do grupo de controle. Calculando novos
valores para as massas salariais, tem-se R$ 15.730,00 para os tratados e R$
12.670,00 para o grupo de controle. Assumiu-se a hipótese de que a partir dos 26
anos em diante, a massa salarial cresce partindo do pressuposto que os salários
crescem com a idade, conforme os valores indicados na Tabela 5. Ressalta-se que
está se admitindo que os jovens permanecem no mercado de trabalho até os 65 anos
de idade (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2013a).

Cálculo da Taxa Interna de Retorno
As análises anteriormente realizadas encontram-se resumidas na Tabela 6.
Tabela 6 - Fluxo líquido de benefícios do Programa Mais
Faixas de Massa salarial Massa salarial
Valor líquido
idade
tratados
controle
(tratados – controle)
19
-92893,3 custo do programa
20
802,6
3210,4
-2407,8
21
802,6
3210,4
-2407,8
22
2797,9
6203,4
-3405,5
23
2797,9
6203,4
-3405,5
24
15731,0
12669,9
3061,1
25
15731,0
12669,9
3061,1
26
25870,5
19975,7
5894,8
...
25870,5
19975,7
5894,8
35
25870,5
19975,7
5894,8
36
32199,1
25209,7
6989,4
...
32199,1
25209,7
6989,4
45
32199,1
25209,7
6989,4

(Continua)
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(Conclusão)
Faixas de Massa salarial Massa salarial
idade
tratados
controle
46
41691,3
32890,4
...
41691,3
32890,4
55
41691,3
32890,4
56
47647,7
35964,2
...
47647,7
35964,2
65
47647,7
35964,2

Valor líquido
(tratados – controle)
8800,9
8800,9
8800,9
11683,5
11683,5
11683,5

Fonte: FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL (2013a).

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é uma taxa de juros (desconto) que mede a
rentabilidade de um projeto em termos percentuais. Um projeto é considerado
economicamente viável caso a TIR supere o rendimento esperado para os
investimentos alternativos possíveis, ou seja, é a taxa de juros (definida
adequadamente) da economia. Quanto maior a TIR, maior o retorno econômico do
projeto. Ela é calculada com os dados obtidos por meio da análise dos custos e dos
benefícios econômicos do Programa Mais. Foram considerados custos da ordem de
R$ 92.893,26, a TIR do projeto é de 4,76% a.a. Tendo por base o resultado positivo
da avaliação de impacto, foi calculado o retorno econômico do Programa Mais. Os
avaliadores esclarecem que:

A ideia foi utilizar como benefícios econômicos do Programa Mais, a
maior massa salarial que o grupo de tratados obteve pelo fato de obter
maior escolarização. São usados os resultados das comparações
entre os tratados e o grupo de controle do CIEE. Os diferenciais de
salário foram estimados em 2011 e admitiram-se variações por
intervalos de idade. Os cálculos indicaram taxa interna de retorno de
5% ao ano, algo bastante razoável. (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL,
2013a, p. 52).

Assim, com base na avaliação realizada, a conclusão é de que o Programa
Mais tem eficiência igual à de outros programas voltados para propiciar o acesso de
jovens de classe de renda mais baixa ao ensino superior. A avaliação presente
também mostra a importância do Programa Mais, visto que jovens que não passam
por programas desse tipo, tem claramente desempenho inferior em termos de acesso
e permanência no ensino superior.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste capítulo são descritos os procedimentos metodológicos que nortearam
este estudo meta-avaliativo, a abordagem avaliativa adotada e as justificativas para a
sua escolha. São apresentados, também, o instrumento de avaliação utilizado, sua
forma de aplicação, a coleta de dados e a forma como os mesmos foram analisados.

3.1 AVALIANDO A AVALIAÇÃO
Via de regra, os estudos avaliativos se tornam tendencioso em certa medida,
pois conforme sustentam Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 593):

As decisões que o avaliador toma sobre o que examinar – que
métodos e instrumentos usar, com quem conversar e a quem ouvir –,
tudo isso influencia o resultado da avaliação. Suas preferências, seu
treinamento profissional e sua experiência afetam a maneira de
conduzir o estudo. Tanto o avaliador quanto o cliente devem se
preocupar com a tendenciosidade da avaliação; o avaliador porque
seus princípios e sua reputação profissional estão em jogo; o cliente
porque não vai querer investir (política ou financeiramente) em
descobertas irrelevantes. Ambos têm muito a perder se uma avaliação
for comprovadamente deficiente em algum aspecto crucial.

Considerando o pensamento formulado pelos citados autores, a metaavaliação se reveste de grande importância, pois pode melhorar um estudo antes de
sua finalização, ou seja, antes que seja tarde demais (meta-avaliação formativa) ou
contribuir para aumentar a credibilidade de seus resultados, considerando seu produto
final (meta-avaliação somativa). No entanto, cabe destacar que uma meta-avaliação
pode apresentar esses dois caracteres, formativo e somativo, ao mesmo tempo (metaavaliação formativo-somativa). Nesse caso, a avaliação formativa complementa a
avaliação somativa e vice-versa, contribuindo para que o processo meta-avaliativo se
torne mais completo (ELLIOT, 2011).

3.1.1 Meta-avaliação somativa
Elliot (2011, p. 943) afirma que “as meta-avaliações somativas auxiliam os
interessados a perceber tanto os pontos fortes como as fragilidades da avaliação
realizada e ainda o seu mérito e valor." A autora sustenta que a meta-avaliação
somativa representa a “verificação da qualidade da própria avaliação à luz de diversos

46

critérios, quando o meta-avaliador contratado ao término da avaliação focaliza o
Relatório produzido”. A mesma autora ainda contempla que

Nesse tipo de abordagem, o meta-avaliador lida com Relatórios
prontos e pode também utilizar bancos de dados coletados,
documentação analisada, registros feitos, depoimentos, enfim todo o
material disponível que diz respeito e retrate a avaliação desenvolvida.
(ELLIOT, 2011, p. 943).

Já Penna Firme e Letichevsky (2010, p. 292) esclarecem que esse tipo de metaavaliação “irá julgar, por excelência, o mérito e a relevância da avaliação na sua
conclusão, sempre à luz dos standards de avaliação” e, também, “o que se pretende
é indagar e julgar se a avaliação em foco satisfaz os critérios de uma verdadeira
avaliação”. Complementando, Yarbrough et al. (2011) afirmam que esse tipo de metaavaliação representa um julgamento de qualidade realizado em um programa já
concluído.
Ressalta-se que os estudos sobre meta-avaliação possuem como referência a
década de 1960, onde segundo Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 440),
avaliadores como Scriven (1967), Stake (1970), Stufflebeam (1968) começaram a
discutir sobre procedimentos e critérios que definiriam o limite entre uma boa avaliação
e uma avaliação ruim. Nesse sentido, Stufflebeam (2001, p. 185 apud Elliot, 2011)
definiu meta-avaliação como sendo,

O processo de delinear, obter e aplicar informação descritiva e de
julgamento — sobre a utilidade, a viabilidade, adequação e precisão
de uma avaliação e sua natureza sistemática, competente conduta,
integridade/honestidade, respeitabilidade e responsabilidade social —
para orientar a avaliação e divulgar publicamente seus pontos fortes e
fracos.

3.1.2 Os padrões de avaliação de programas do Joint Committee e a metaavaliação
Essa reflexão sobre a qualidade de uma avaliação levou à construção de
diversos conjuntos de critérios para uma meta-avaliação. Diante da dificuldade em
estabelecer uma escala de eficiência entre eles, buscou-se por meio da criação de um
conjunto de diretrizes amplas, estabelecer um consenso entre os avaliadores. Desse
modo:
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Um projeto ambicioso foi lançado no final de da década de 1970 que
se propunha desenvolver um conjunto amplo de diretrizes adaptado
expressamente para as avaliações educacionais contendo diretrizes
sobre as quais havia concordância geral em termos de qualidade da
educação. (ELLIOT, 2011, p. 953).

Como resultado deste projeto, Elliot (2011, p. 950) esclarece que:
Data de 1981 a publicação da primeira edição intitulada Standards for
evaluations of educational programs, projects, and materials (Padrões
para avaliações de programas, projetos e materiais educacionais), de
autoria do Joint Committee on Standards for Educational Evaluation.

A importância e relevância deste trabalho para a definição da qualidade das
avaliações é reforçada por Elliot (2011, p. 951), ao afirmar que “de acordo com o
Yarbrough et al. (2011, p. 22), os Padrões de Avaliação “identificam e definem
qualidade da avaliação e guiam os avaliadores e usuários a perseguir essa qualidade”.
Também ao se abordar a aferição da qualidade da avaliação por um processo metaavaliativo, Furtado e Laperriére (2012, p. 697) complementam que:

A verificação de como determinada estratégia avaliativa está
respondendo às questões formuladas em torno de um determinado
programa ou serviço poderia, além de qualificar práticas avaliativas já
escolhidas e que estejam em curso, fornecer elementos para a
escolha de um ou outro método na fase de planejamento de projetos
de avaliação.

Ressalta-se que Yarbrough et al. (2011) revisaram os padrões de avaliação,
que foi publicado na obra The Program Evaluation Standards em sua 3ª edição. Em
relação à citada obra, Aguiar (2013, p. 90) discorre:

Estes autores afirmam que os padrões possuem duas características
principais. Em primeiro lugar, os padrões definem e identificam a
qualidade da avaliação e guiam avaliadores e usuários da avaliação
na busca da qualidade da avaliação. Em segundo lugar, eles
esclarecem que os padrões não são “leis”, mas declarações
voluntárias e consensos desenvolvidos com a participação ampla das
partes interessadas e discutidas, revistas e aprovadas pelos membros
do JOINT COMMITTEE, seguindo os procedimentos da American
National Standards Institute (ANSI).
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Na revisão dos padrões, publicada em 2011, as quatro categorias consideradas
na aferição da qualidade da avaliação (Utilidade, Viabilidade, Ética e Precisão)
permaneceram, passando a ser denominadas como Utilidade, exequibilidade,
Adequação e Precisão, respectivamente, sendo incluída uma nova categoria que foi
denominada de Responsabilização (do termo inglês accountability2). Essa nova
Categoria ou Atributo passou a se constituir dos padrões: Documentação da
Avaliação; Meta-Avaliação Interna; e Meta-Avaliação Externa.
Cabe se destacar que, de acordo com Yarbrough et al. (2011), os
procedimentos adequados, utilizados na realização de um processo meta-avaliativo
se encontram sujeitos às variações impostas pelo tipo de avaliação realizada,
devendo-se considerar as possibilidades que se apresentam para sua implementação.
Dessa forma, pode-se compreender mais adequadamente o porquê de os padrões
não serem utilizados somente para se aferir a qualidade de um determinado programa,
mas, também, para a realização de meta-avaliações. Ou seja, esses padrões de
avaliação contribuem para a identificação e a definição da qualidade da avaliação,
guiando tanto os avaliadores quanto os usuários a perseguirem essa qualidade.

3.2 ABORDAGEM AVALIATIVA
Considerando-se que este estudo é uma meta-avaliação, cujo propósito é o de
aferir a qualidade de uma avaliação, seu objetivo foi o de explicitar um juízo sobre o
valor e o mérito da metodologia da avaliação meta-avaliada. Nesse ponto, cabe
ressaltar que Scriven (1991) delimita a qualidade de um objeto de estudo aos seus
predicados de valor e de mérito, ou seja, um objeto somente apresenta qualidade se
possuir valor e mérito. Nessa mesma linha de raciocínio, estudiosos como Demo
(1985, 2001), Sander (1995), além do próprio Scriven (1991), afirmam que uma
abordagem avaliativa de mérito visa aferir se o objeto de estudo possui relevância e
efetividade, pois dessa forma ele possui valor. Do mesmo modo, se ele dispor de
eficácia e eficiência ele também possui mérito. Assim, para uma avaliação apresentar
valor e mérito, ou seja, qualidade, ela tem que possuir relevância, efetividade, eficácia
e eficiência.

2

“A ideia contida na palavra accountability traz implicitamente a responsabilização pessoal pelos atos
praticados e explicitamente a exigente prontidão para a prestação de contas, seja no âmbito público
ou no privado.” (PINHO; SACRAMENTO, 2009, p. 4).
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Por se tratar de uma meta-avaliação somativa, ou seja, a avaliação de uma
avaliação já terminada, a abordagem utilizada na sua condução visou auxiliar os
interessados em seu resultado a identificar seus pontos fortes, como aqueles que
necessitam serem melhorados e, também, o seu mérito e o seu valor (ELLIOT, 2011).
Essa afirmação é citada por Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 35), ao
afirmarem que uma “avaliação é um processo que tem por objetivo julgar o valor ou o
mérito de alguma coisa”. Assim sendo, a abordagem meta-avaliativa utilizada neste
estudo, dadas as suas características, é a abordagem que objetiva avaliar o mérito e
o valor do objeto de estudo, segundo os padrões de qualidade disseminados pelo Joint
Committee (YARBROUGH et al., 2011).
Acrescenta-se nesse aspecto que, ao se obter informações decorrentes da
qualidade da avaliação, considerando seu mérito e o seu valor, os gestores podem
usá-las para redefinir metas de um projeto ou até todo o escopo do mesmo. Esse
ponto é de grande ajuda tanto para aqueles que possuem a responsabilidade de
conduzir o processo avaliativo (os avaliadores), quanto para outros possíveis
interessados na investigação do fenômeno, objeto ou programa avaliado (os
stakeholders), pois fornece uma base valorativa para julgar aquilo que é foco do
estudo.
Observa-se que no processo no desenvolvimento deste estudo foram
considerados todos os 30 padrões que compõem as cinco categorias de qualidade
disseminadas pelo Joint Committee (YARBROUGH et al., 2011), isto é, a Utilidade, a
Exequibilidade, a Adequação, a Precisão e a Responsabilização da Avaliação. Nesse
aspecto, é importante destacar que o Joint Committee tem seus padrões oficialmente
utilizados em todo território dos EUA e Canadá. Trata-se de uma instituição sem fins
lucrativos e de utilidade pública. O órgão estabelece os padrões na avaliação que são
frequentemente revisados e atualizados. Esse processo se realiza por meio de
treinamento dos formuladores de políticas, avaliadores e educadores e serve como
uma “câmara de compensação” na literatura sobre padrões de avaliação (AMERICAN
EVALUATION ASSOCIATION, 2016).
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3.3 INSTRUMENTOS UTILIZADOS
3.3.1 O checklist
Neste estudo prevaleceu a ideia de se utilizar um instrumento já validado pois
segundo Elliot (2012, p. 13), “o uso de instrumentos já validados certamente concorre
para aumentar a credibilidade de um estudo”. De tal modo, na busca de um
instrumento de avaliação que contemplasse o objetivo aqui proposto, optou-se por
utilizar o Checklist (APÊNDICE A), desenvolvido por Stufflebeam (1999) com base nos
padrões de Avaliação de Programas do Joint Committee. Observa-se que esse
instrumento é indicado para meta-avaliações e foi adaptado para o presente estudo,
visando sua aplicação em um processo meta-avaliativo de forma a contemplar os
Padrões definidos pelo Joint Committee na versão disseminada por Yarbrough et al.
(2011), considerando a aplicação dos padrões e seguindo a metodologia disseminada
pela citada instituição.
A adaptação do Checklist proposto por Stufflebeam no final da década de 90
do século passado, foi necessária em função do mesmo não contemplar a nova versão
de avaliação de programas proposto por Yarbrough et al. (2011) 12 anos mais tarde.
Dessa forma foi incluído no citado instrumento os padrões da nova categoria,
Responsabilização da Avaliação, sendo respeitado os critérios considerados em
relação aos padrões já contemplados no instrumento original.
Portanto, o citado instrumento foi adaptado para o presente estudo metaavaliativo de forma a contemplar os padrões de utilidade, exequibilidade, adequação,
precisão e, também, responsabilização. Elliot (2011, p. 12) esclarece que "Conforme
a natureza da avaliação ou da meta-avaliação, a aplicação dos padrões será variada.
Dependendo do objeto em foco, alguns padrões podem não ser adequados ao
julgamento do programa, projeto, objeto ou evento. Na implementação do processo
meta-avaliativo, para cada padrão foram propostos seis itens (checkpoints) que foram
verificados na busca de identificar o cumprimento ou não daquele padrão em relação
aos pressupostos da categoria a que se referem. Esse fato significou mais de 180
itens verificados.
Para os padrões que não foram evidenciadas informações suficientes por meio da
análise do Relatório.

51

3.3.2 Roteiro de entrevista
De forma a se obter subsídios que permitissem a análise, foi elaborado um
roteiro de entrevista direcionado à gestora do projeto para a obtenção de respostas
complementares (APÊNDICE B). Observa-se que também foi considerado neste
processo de coleta de dados, com a finalidade de complementar informações
relevantes sobre a metodologia avaliativa alvo deste estudo, o conteúdo dos vídeos
relacionados a avaliação realizada e disponibilizado pela Fundação Itaú social em seu
sitio na Internet. Neste trabalho, a entrevista realizada se constituiu em um instrumento
de coleta de informações relevantes, pois, por meio da sua realização, foi possível a
obtenção de informações fundamentais para o complemento de algumas questões
que geraram dúvidas a este autor em relação ao conteúdo do objeto de estudo. Ela
ocorreu de acordo com aquilo que Bourdieu (1999, p. 1395) define como “gens de
connaissance”, isto é, com a pessoa com a qual o investigador possuía maior
familiaridade e de quem era socialmente mais próximo, além de possuidora de grande
conhecimento do objeto deste estudo.
As respostas foram enviadas a este autor considerando-se o mesmo
procedimento. A entrevistada foi a Coordenadora de Programas Especiais do
CIEE/RJ, Valéria Moreno que, também, foi aluna do curso de avaliação econômica de
projetos sociais e participou da Edital para Avaliação de Projetos em 2013 da
Fundação Itaú Social3.
A entrevista foi do tipo semiestruturada, sendo dada à entrevistada liberdade
para acrescentar outros aspectos que, por ventura, considerasse relevante, e o seu
caráter foi, meramente, informativo, no sentido de se elucidar dúvidas relacionadas à
leitura do Relatório da avaliação. Esse instrumento foi aplicado utilizando-se a técnica
de perguntas previamente formuladas e enviado à entrevistada via correio eletrônico.
Cumprida essa etapa de realização, e posterior análise, da entrevista, foi procedida a
análise matemática do Checklist onde se objetivou buscar situações de convergência
com relação ao cumprimento dos itens e de divergência quanto a situações de não
cumprimento.

3

O objetivo do edital foi o de estimular a prática de avaliação de organizações nas quais atuem exalunos do curso de Avaliação Econômica de Projetos Sociais. Os projetos selecionados recebem
assessoria técnica de especialistas para realizar a avaliação econômica. (FUNDAÇÃO ITAÚ
SOCIAL, 2017, não paginado).
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3.4 DETALHAMENTO DA META-AVALIAÇÃO
A meta-avaliação foi conduzida de forma a realizar, em um primeiro momento,
uma análise do Relatório de avaliação, do manual do curso de gestores e da coleta
de dados por meio de realização de entrevista com a gestora do projeto, além de
outras informações disponibilizadas no site da Fundação Itaú Social. Somente a partir
da avaliação desse material, foi possível desenvolver uma análise que configurasse o
uso dos padrões como ferramenta de avaliação para elucidar a resposta que se
buscou neste estudo.
O produto gerado pela meta-avaliação foi uma relação onde são apresentados
os padrões definidos por categorias e o seu desempenho individual e o conjunto dos
padrões por categoria em termos percentuais segundo a escala proposta por
Stufflebeam (1999), variando à classificação como Ruim, Razoável, Bom, Muito Bom
e Excelente. Destaca-se que o quadro de critérios que orienta esta meta-avaliação é
o próprio Checklist adaptado para a aplicação neste estudo.

3.4.1 Análise e interpretação dos dados
Os resultados da aplicação dos padrões ao relatório foram organizados por
categoria em quadros específicos para cada uma delas, seguidas de uma
conceituação a respeito do padrão considerado e relacionada ao observado na análise
do mesmo. Ou seja, cada quadro reúne uma categoria e os respectivos julgamentos
da qualidade do objeto.
A escala utilizada para o julgamento da avaliação é composta por cinco níveis,
sendo acrescentado um último nível definido por este autor denominado “não se
aplica”, para aquelas categorias que não se aplicam a meta-avaliação realizada.
Dessa forma, os itens e suas respectivas representações por meio de siglas ficaram
distribuídos do seguinte modo: Excelente (E); Muito Bom (MB); Bom (B); Razoável
(R); Ruim (Ru).
Posteriormente a esta primeira análise, são apresentadas as análises de
desempenho em relação aos 180 checkpoints verificados individualmente. Os
resultados finais desta meta-avaliação são demonstrados em termos números
fracionários (de 0 a 1) de cumprimento dos itens e em relação aos critérios
originalmente propostos por Stufflebeam (1999) no instrumento de Checklist, onde o
“0” significa a pior situação e o “1" a melhor. Em função dos resultados alcançados
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por meio do processo de construção das análises foi possível responder à questão
avaliativa formulada para este estudo.
Após a análise individual, foi realizada análise do conjunto dos Checklists,
utilizando-se as médias de pontuação nos padrões. As médias encontradas foram
convertidas em percentuais, de acordo com o tratamento de dados instrumento
original. Essas médias permitiram a elaboração das recomendações sobre o estudo.
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4 RESULTADOS DO ESTUDO
Este capítulo apresenta os resultados obtidos na meta-avaliação realizada no
Programa Mais CIEE-RJ, acompanhados das respectivas análises, para avaliar em
que medida a metodologia de avaliação econômica de projetos sociais da Fundação
Itaú Social atende padrões de qualidade propostos pelo Joint Committee. Com o
objetivo de responder à questão avaliativa, a meta-avaliação valeu-se do Checklist
(APÊNDICE A) com base nos Padrões de Avaliação de Programas.
O instrumento foi aplicado em duas etapas. Na primeira foi feita análise de
documentos (edital, manual do curso de avaliação para gestores, contrato, relatórios
parciais e relatório final) para a aplicação de Checklist. Para alguns padrões não havia
informação suficiente nos documentos analisados para se proceder à verificação.
Para obter essas informações, foi aplicado um questionário com a gerente de
programas especiais do CIEE com perguntas sobre informações não encontradas nos
documentos analisados.
O instrumento foi analisado utilizando-se o critério de soma dos itens cumpridos
ou não cumpridos possibilitando uma pontuação de 0 (não cumprimento dos itens) a
6 (cumprimento total dos itens). Este produto gerado pela análise de desempenho é
classificado em uma escala proposta por Stufflebeam (1999). A escala varia de
excelente, muito bom, bom, razoável e ruim. O que determina o desempenho nesta
proposta é o maior número de itens cumpridos.
A análise proposta por Stufflebeam (1999) prevê a compilação e soma do
número de itens cumpridos em cada padrão que resulta em um produto “x”. Esse
produto pode ter entre 0-1(ruim) até 6 pontos (excelente). O resultado de cada padrão
é alocado em intervalos na coluna A (pontuação da avaliação do padrão) no checklist
localizada abaixo da análise de cada categoria e multiplicado por fatores propostos
pelo autor onde a pontuação produto “x” é alocada e os produtos dessas
multiplicações são somados, resultando em uma pontuação total que se enquadra em
um dos intervalos que correspondem aos conceitos: excelente, muito bom, bom,
razoável e ruim e na sequência é convertido em percentuais.
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4.1 ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA AVALIAÇÃO NA
CATEGORIA UTILIDADE
Os Padrões que estão associados a Utilidade levam a refletir em que medida
uma avaliação se prestará ás necessidades de seus usuários. Colaborando com esta
descrição, Elliot (2011, p. 948) afirma que:

Uma avaliação precisa ser útil para aqueles que a encomendaram e
que nela têm interesse. Assim, a utilidade de uma avaliação é
determinada pela necessidade que determinado grupo de
interessados possui em relação a seus resultados.

Sendo assim, avaliações devem ser conduzidas por pessoas experientes, que
gozem de credibilidade e conduzam de forma a dar voz a todos interessados, e os
resultados obtidos sejam uteis e apresentados de forma clara e respeitando os prazos
e acordos estabelecidos. O Quadro 3 apresenta os padrões associados a Utilidade,
definidos pelo Joint Committee (YARBROUGH et al., 2011, p. 6).
Quadro 3 – Descrição dos padrões da Categoria de Utilidade
Padrões da Categoria de Utilidade
Credibilidade do Avaliador
(U1)
Atenção aos Interessados
(stakeholders)
(U2)
Propósitos Negociados
(U3)

Explicitação de Valores
(U4)

Informação Relevante
(U5)

Produtos e Processos Significativos
(U6)

Características Principais
Para que os resultados obtidos no contexto da
avaliação apresentem credibilidade e aceitação,
é fundamental que a mesma seja conduzida por
pessoal qualificado e experiente.
Todos envolvidos e/ou de alguma forma afetados
pela avaliação devem ser identificados e ouvidos
de maneira que suas necessidades e
expectativas sejam levadas em consideração.
Os propósitos da avaliação devem abordar as
necessidades e interesses dos stakeholder de
forma ampla para que possam trazer respostas
pertinentes sobre o programa.
A avaliação deve descrever de forma cuidadosa e
objetiva as perspectivas, os valores culturais e
individuais de forma que as bases para o processo
de
julgamento
da
avaliação
sejam
cuidadosamente clarificadas.
Para que a avaliação e seus resultados sejam
otimizados é essencial que a informação obtida
seja relevante e adequada às necessidades dos
stakeholders.
Uma avaliação será mais útil tanto quanto seja
capaz de levar os stakeholders a uma maior
compreensão do processo e os leva a agirem de
acordo com os pontos fortes, as limitações e o
potencial do programa.

(Continua)

56

(Conclusão)
Padrões da Categoria de Utilidade

Comunicação e Relatórios Apropriados
e no Prazo (U7)

Preocupação com Consequências e
Influências (U8)

Características Principais
Para que os propósitos de uma avaliação sejam
alcançados é fundamental que os Relatórios
descrevam claramente o programa avaliado,
incluindo seu contexto, os propósitos,
procedimentos e conclusões da avaliação, de
forma a prover informações essenciais que
sejam facilmente entendidas e utilizadas no
momento adequado.
O planejamento, a condução e a divulgação do
processo avaliativo deve promover o uso
responsável e adequado de seus resultados,
prevenindo
os
possíveis
impactos
e
consequências negativas indesejáveis de sua
má utilização.

Fonte: YARBROUGH et al. (2011).

Atendimento ao padrão Credibilidade do Avaliador – U1
Conforme afirmam Yarbrough et al. (2011), a credibilidade de quem avalia é
apreciada de modo contínuo pelos interessados no processo avaliativo, desde o seu
início. No entanto, essa apreciação não é, de forma alguma, arbitrária. Não foge ao
controle do avaliador que deve incentivar canais de comunicação no interior da
avaliação, de forma que ele e os interessados no processo possam se conhecer
mutuamente, interferindo no processo quando considerar procedente. Por sua vez, o
avaliador precisa demonstrar que suas intenções são verdadeiras, suas ações e
procedimentos são baseados em princípios validados e equilibrados. A credibilidade
do avaliador possui a força de determinar a disposição dos interessados na avaliação
em participar do processo de forma substantiva, contribuindo para o seu sucesso. É
importante se enfatizar que a credibilidade também depende do contexto, se
baseando tanto no conhecimento quanto na legitimidade. Assim, aspectos como
conhecimento, habilidades, atitudes, competência cultural e práticas são parâmetros
fundamentais para que os avaliadores consigam sucesso nas avaliações que
conduzem.
Em relação ao observado neste processo meta-avaliativo, por meio da análise
realizada no Relatório objeto deste estudo, pôde-se constatar que:
a) A equipe responsável pela realização da avaliação foi composta por
profissionais qualificados, treinados e com experiência na aplicação da metodologia
avaliativa utilizada.
b) Os avaliadores integram o grupo de avaliadores certificados pela Fundação
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Itaú Social para aplicação da metodologia de Avaliação Econômica de Projetos
Sociais.
c) A Coordenadora do Projeto informou ter realizado o curso sobre a
metodologia de avaliação Econômica da Fundação Itaú Social o que permitiu
compreender o processo avaliativo com mais profundidade e assim atestar a
credibilidade dos avaliadores.
d) Os responsáveis pela avaliação se preocuparam com as características dos
envolvidos no processo avaliativo em relação à: situação socioeconômica, etnia, e
diferenças culturais.
e) Os avaliadores desenvolveram toda uma estratégia de comunicação com
vistas a possibilitar o entendimento e participação do processo avaliativo por todos os
interessados.
f) No entanto, não foi aberto canal para que as partes interessadas pudessem
fazer críticas e sugestões ao processo avaliativo.
Os aspectos abordados podem ser observados, em parte, no trecho do Edital
do Programa que estabelece:

Os projetos selecionados recebem assessoria técnica de especialistas
para realizar a avaliação econômica. Com essa iniciativa, contribuímos
na implantação de avaliações de projetos sociais, tendo em vista o
aprimoramento da gestão dos projetos. (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL,
2013b, não paginado).

Atendimento ao padrão Atenção aos Interessados (Stakeholders) – U2
Yarbrough et al. (2011) afirmam que a implementação de um processo
avaliativo em que os avaliadores dão importância em contatar as diferentes categorias
de pessoas interessadas pela avaliação possibilita que se aprenda mais sobre o
objeto de estudo. Esse fato contribui para que os responsáveis por diferentes funções
tenham condições de tomarem as melhores decisões. Essa interação oportuniza que
se identifique possíveis consequências não desejadas no círculo do programa
avaliado. É importante que se tenha em mente que os processos avaliativos devem
levar em conta as possíveis ocorrências de inequidades, contradições, além do
surgimento de conflitos, pois tudo isso pode reduzir as possibilidades da boa utilização
dos resultados da avaliação. Todas essas limitações, caso existam, podem ocasionar
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desperdício de potencial humano, além de perda de oportunidades de melhoria
pessoal e social.
Quanto a este padrão, e ao seu nível de atendimento, é importante se observar
que os stakeholders são todos aqueles que possuem um interesse legítimo no
programa ou são atendidos por ele de maneira significativa e, assim, envolvem-se em
sua avaliação. A atenção dada a esses interessados contribui de diversas formas para
o uso da avaliação. Nesse aspecto, cabe observar que:

O contato com todas as categorias de stakeholders permite ao
avaliador aprender sobre o programa, com indivíduos que ocupam
posições dentro e fora do círculo de tomada de decisões. Esse tipo de
interação possibilita também a identificação de alguma consequência
não desejada no programa. (YARBROUGH et al., 2011, p. 8).

Na análise desse padrão, por meio da leitura do Relatório, pode-se inferir que
não houve a preocupação por parte do avaliador em envolver no processo avaliativo
todas as partes interessadas no mesmo, sendo que esses stakeholders são
claramente identificados no Relatório da avaliação. O texto a seguir evidencia a
ocorrência deste aspecto:

O público alvo do Programa Mais é formado por jovens com idade
entre 16 e 24 anos, prioritariamente afrodescendentes, provenientes
de classes sociais populares, que tenham concluído o Ensino Médio
na rede pública e que estejam interessados em uma formação
acadêmica e profissional. O Programa Mais possui dois módulos:
Módulo I e o Módulo de Acompanhamento. O Módulo I é a porta de
entrada para o programa e é o foco de análise desta avaliação. [...] A
distribuição do conteúdo abordado é descrita da seguinte forma:
Conteúdo comportamental: orientação profissional e planejamento
de carreira (60 horas, 20 encontros, 2 vezes por mês); preparar o aluno
para enfrentar o vestibular e ajudá-lo em suas escolhas profissionais.
Conteúdo específico: aulas regulares de Comunicação e Expressão
(Português) (30 horas, 10 encontros, 1 vez por mês); orientar e
estimular o uso correto da Língua Portuguesa na fala e na escrita.
Oficinas: culturais e de orientação profissional (30 horas, 10
encontros, 1 vez por mês); incentivar o protagonismo juvenil; promover
o engajamento em atividades sociais e culturais e a inclusão digital;
apresentar e esclarecer dúvidas sobre as diversas profissões através
de visitas a universidades e bate papo com profissionais. (FUNDAÇÃO
ITAÚ SOCIAL, 2013a, p. 4).
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Como aspecto positivo deste padrão, percebeu-se que houve o cuidado por
parte dos avaliadores no não envolvimento de stakeholders em cargo ou função de
liderança no direcionamento da avaliação para determinados stakeholders que
pudessem somente a eles interessar participar do processo avaliativo.
Atendimento ao padrão Propósitos Negociados – U3
Conforme afirmam Yarbrough et al. (2011), o avaliador necessita conhecer os
recursos disponibilizados para a realização da avaliação, considerando seus limites e
potencialidades. Para os autores, é muito comum que os interessados no processo
avaliativo, inclusive administradores de programas experientes, possuam dificuldades
na identificação de todas as necessidades da avaliação. Ao serem negociados os
propósitos da avaliação, todos os detalhes devem ser analisados e negociados entre
avaliados e avaliadores. Todas as dúvidas dos interessados devem ser dirimidas e os
processos devem ser periodicamente analisados durante o desenvolvimento da
avaliação, de forma a serem apontadas possíveis necessidades de mudanças.
Nesse aspecto, a análise realizada no Relatório da avaliação mostrou que:
a) O processo avaliativo não envolveu todos os interessados para ouvir e
identificar suas diferentes perspectivas e necessidades.
b) De acordo com o as informações colhidas, foram atendidas prioritariamente
as questões mais relevantes durante o processo avaliativo.
c) As informações obtidas foram suficientes para determinar tanto o mérito
quanto as fragilidades do programa.
Assim, mesmo que parcialmente, o estudo realizado no Relatório da avaliação
mostra que este aspecto foi contemplado no processo avaliativo. Os propósitos
negociados na avaliação podem ser observados no Relatório do Programa conforme
exposto no texto introdutório do Relatório da avaliação:

O Texto está organizado em mais sete seções, além dessa introdução.
A segunda seção apresenta o Programa Mais, em termos de ações e
público alvo. A seção três descreve a estratégia de identificação da
avaliação (especificamente, qual o conjunto de hipóteses adotado de
forma a identificar os efeitos causais do Programa Mais sobre
indicadores de impacto de interesse). A seção quatro apresenta as
estatísticas descritivas dos dados coletados. A seção cinco apresenta
os impactos estimados do programa sobre os diversos indicadores de
interesse. A seção seis apresenta a análise de retorno econômico. Por
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fim, na última seção, são feitas algumas considerações finais.
(FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2013a, p. 12).

O Relatório da avaliação ainda esclarece que:
O CIEE Rio – Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro
– é o responsável por executar o Programa Mais. Trata-se de uma
associação sem fins lucrativos, que atua na preparação e inserção de
adolescentes e jovens para o mundo do trabalho.
O público alvo do Programa Mais é formado por jovens com idade
entre 16 e 24 anos, prioritariamente afrodescendentes, provenientes
de classes sociais populares, que tenham concluído o Ensino Médio
na rede pública e que estejam interessados em uma formação
acadêmica e profissional. (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2013a, p. 12).

Por fim, na apresentação de seus resultados, consta no Relatório que:
Fizemos um cenário alternativo, admitindo que os jovens pudessem
trabalhar enquanto estivessem cursando o ensino superior. Usando
probabilidades observadas nos dados iguais a 33,33% para os
tratados e 40% para o grupo de controle (% dentre os jovens que
estavam cursando ensino superior que disseram estar trabalhando),
recalculamos a TIR, a variação foi pequena (aumentou para 4,88%).
(FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2013a, p. 50).

Análise de atendimento ao padrão Explicitação de Valores – U4
As necessidades dos interessados na avaliação devem ser analisadas e, dentro
das possibilidades, prontamente atendidas. Para isso, deve haver um estabelecimento
de prioridades relacionadas às citadas necessidades, para que as estratégias sejam
adequadamente definidas de forma a ajudarem nos processos de tomada de decisão.
Nesse aspecto, é importante se enfatizar que o consenso entre avaliados e
avaliadores é fundamental para o sucesso da avaliação. Assim, os avaliadores devem
se conscientizar que muitas das necessidades da avaliação estão pautadas em
valores dos stakeholders, o que leva à necessidade de se conhecer e respeitar, de
forma mais aprofundada possível, esses valores. Ao agirem dessa forma, os
avaliadores passam a ter a oportunidade de conhecer e dimensionar o nível de
aceitabilidade de cada alternativa que for apresentada dentro do processo avaliativo.
Pois, somente se conhecendo e respeitando os valores presentes no contexto da
avaliação, é possível que o avaliador tenha condições de enxergar, de forma mais
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realística, a comunidade de pessoas interessadas na avaliação (YARBROUGH et al.,
2011).
Nesse ponto, foram observados os seguintes aspectos no estudo do Relatório
estudado:
a) A avaliação foi projetada tendo como um de seus principais focos de
atenção a análise das necessidades dos benificiários do processo.
b) No planejamento da mesma, houve preocupação na formulação de
prioridades a serem atendidas, no entanto, não foram ouvidas todas as partes
interessadas uma vez que os alunos e professores do projeto não foram consultados
durante o processo avaliativo.
c) Os valores intrínsecos na cultura do projeto avaliado foram considerados e
tratados com a devida importância para o contexto avaliado.
No Relatório da avaliação, quando na descrição dos Indicadores de impacto,
fica bem evidenciada a explicitação de valores do processo avaliativo:

As variáveis de resultado de interesse são relacionadas a quatro
aspectos:
Acesso ao ensino superior: acesso (aprovação e matrícula), acesso
com qualidade (aprovação em instituição pública) e permanência.
Mercado de trabalho: empregabilidade e salário recebido.
Habilidades não-cognitivas: autoestima (percepção que os indivíduos
têm sobre sua própria capacidade) e lócus de controle (crença da
pessoa a respeito de como ela acha que seu comportamento
influencia seus próprios resultados futuros).
Externalidades geradas para a família dos beneficiários: efeito sobre
a educação dos outros membros da família.
(FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2013a, p. 7).

Atendimento ao padrão Informação Relevante – U5
Para Yarbrough et al. (2011), o atendimento a esse padrão depende
fundamentalmente da confiabilidade e qualidade da informação, ou seja, da
credibilidade de sua fonte. É importante, também, que os critérios estabelecidos para
a coleta de dados e sua divulgação durante os trabalhos de campo da avaliação sejam
aceitos e criteriosamente testados, pois os resultados dessa coleta são fundamentais
na formulação dos juízos de valor gerados pela avaliação. Para isso, o avaliador deve
ser experiente, ter conhecimento sobre o seu campo de atuação profissional e sempre
buscar a qualidade nos processos de coleta postos em prática no contexto da
avaliação. Assim, as informações devem ter confiabilidade e serem valiosas. Nesse
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aspecto, tem que ser levado em consideração que os stakeholders necessitam
compreender os processos escolhidos para coleta e análise de dados, pois somente
dessa forma passam a ter condições de conhecê-los e interpretá-los, aumentando,
com isso, sua confiança nas informações geradas pela coleta e, consequentemente,
nas análises delas provenientes.
Na análise desse padrão, considerando a metodologia empregada na avaliação
e expressa em seu Relatório, pôde-se constatar que:
a) Todas as fontes fornecidas pelas partes interessadas foram consideradas,
analisadas e verificado suas confiabilidades.
b) Foi evitado a realização de julgamentos precipitados acerca das informações
levantadas.
c) Foram informados aos interessados no processo a metodologia de coleta de
dados implementada na avaliação.
d) Os avaliadores apresentaram Relatórios apropriados, sumário executivo,
Relatórios técnicos, apresentação oral, etc.
e) Os Relatórios são claros, diretos e com linguagem compreensível.
f) Foram utilizadas mídias eficazes para informar os diferentes públicos.
g) Os Relatórios concentram o objeto do contrato e transmitem informações
consideradas essenciais.
Nesse aspecto, pode-se observar que o Relatório de avaliação comprova o
atendimento deste padrão. A divulgação do Relatório no site da Fundação Itaú Social
bem como os vídeos de entrevista com a gestora do Projeto e a avaliadora do Projeto
complementam as evidencias do atendimento ao padrão.
Contribuindo com esta evidencia, é destacado no Relatório que:

Para a identificação do impacto do Programa Mais foi necessário
condicionar as estimativas de interesse em um conjunto de variáveis
de controle. São elas: idade, gênero, raça, estado civil, bairro de
moradia, escolaridade dos pais e indicação se a família do jovem é
beneficiária de algum programa social do governo. Essas variáveis
estão relacionadas com os indicadores de interesse e também estão
distribuídas de forma diferente nos grupos de tratamento e de controle.
A não inclusão dessas variáveis poderia levar a estimativas
enviesadas do verdadeiro impacto do programa. (FUNDAÇÃO ITAÚ
SOCIAL, 2013a, p. 7).
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Atendimento ao padrão Produtos e Processos Significativos – U6
Yarbrough et al. (2011) afiançam que os processos e produtos de uma
avaliação somente são significativos se assim for considerado pelos stakeholders.
Percebe-se, então, que a utilidade da avaliação é tanto maior quanto for maior o nível
de compreensão de seus processos por parte dos stakeholders. Esses atores, então,
passam a compreender e a agir de acordo com os pontos fortes identificados pelo
processo avaliativo, compreendendo melhor as limitações e o potencial do programa.
Assim sendo, os avaliadores devem procurar se empenhar em projetar atividades que
afiancem a adequação da escolha, coleta e análise de dados, além de possibilitar que
todos esses aspectos sejam levados ao conhecimento dos stakeholders apropriados
do contexto da avaliação.
Baseado nesses princípios, foram observados no processo avaliativo estudado
que:
a) Foram apresentados, quando necessário, Relatórios intermediários do
processo avaliativo, porém, não houve troca de informação entre todas as partes
interessadas, professores e alunos não foram ouvidos.
b) O resultado final da avaliação foi divulgado de forma pública em diversas
mídias.
c) O Relatório final foi entregue dentro das expectativas e com aceitabilidade
adequada pelos avaliados.
Dentre os principais aspectos identificados no Relatório da avaliação,
relacionados ao padrão Produtos e Processos significativos, estão: o Desempenho no
Vestibular (se refere à aprovação em instituição pública ou privada, efetivação da
matrícula, conclusão ou não do curso), Mercado de Trabalho (diz respeito ao fato dos
beneficiários do Programa encontrarem-se trabalhando e se existem diferenças entre
seus salários em relação aos não atendidos pelo mesmo), Habilidades não Cognitivas
(objetiva aferir se houve diferença entre os grupos atendidos e não atendidos em
relação à autoestima), Acesso a Bens Culturais (questiona se os beneficiários do
Programa passaram a participar com maior frequência de atividades culturais, de lazer
e de entretenimento) e Externalidades (visa verificar em que medida o Programa
estimulou outros membros do grupo familiar a frequentar à escola) (FUNDAÇÃO ITAÚ
SOCIAL, 2013a).
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Análise de atendimento ao padrão Comunicação e Relatórios Apropriados e no
Prazo – U7
Para Yarbrough et al. (2011), os avaliadores devem ser responsáveis pela
garantia de que os stakeholders tenham acesso às informações importantes, assim
que for possível a sua divulgação, principalmente considerando-se os resultados da
avaliação. Essas informações devem ser disponibilizadas adequadamente para que
seu acesso ocorra com as devidas facilidades aos stakeholders nelas interessados.
Deve-se, também, serem evitadas informações que possuam excessivo teor
técnico, ou acadêmico, que impossibilite seu entendimento pelos interessados. No
entanto, deve-se prestar atenção para o fato de que alguns interessados,
normalmente aqueles que atuam na gerência do programa avaliado, possam
considerar os Relatórios pouco acadêmicos ou possuidor de simplicidade técnica
como pouco confiáveis ou não possuidores de relevância.
Assim, ao se analisar o Relatório avaliado neste trabalho, concluiu-se que:
a) A comunicação formal foi complementada com outras, informais e
interativas, dadas as características das reuniões e pelas demandas eventuais.
b) Foi realizada reunião de feedback para debater os resultados da avaliação.
c) A documentação gerada pelo processo avaliativo demonstrou possuir
preocupação sobre o aspecto de entendimento da mesma pelos interessados no
mesmo.
d) Os avaliadores prestaram suporte para a interpretação e aplicação dos
resultados da avaliação.
A Coordenadora do Programa afirmou em entrevista que, em relação a esse
aspecto, foram apresentados Relatórios intermediários durante o processo avaliativo,
bem como ocorreram reuniões de feedback para a divulgação dos achados da
avaliação.
Atendimento ao padrão Preocupação com Influências e Consequências – U8
Na concepção de Yarbrough et al. (2011), uma das principais preocupações
dos condutores de um processo avaliativo deve ser a de garantir um alinhamento entre
os propósitos negociados da avaliação. Para se garantir que esse alinhamento ocorra,
é fundamental que se identifique as forças que atuam sobre os pensamentos, as
opiniões, as atitudes, os valores e os comportamentos dos envolvidos na avaliação.
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Esse aspecto possibilita que o feedback conseguido pelos avaliadores auxiliem na
formulação de um juízo de valor melhor planejado e mais preciso. Para os autores, a
avaliação que proporciona aos seus interessados condições e ocasiões de ajustarem
seus entendimentos sobre o processo avaliativo, tornam mínima a possibilidade da
ocorrência de consequências negativas imprevistas.
No Relatório estudado foi observado que:
a) Apesar da existência de canais de comunicação no processo avaliativo, os
avaliadores não envolveram as partes interessadas durante todo o processo.
b) Não foram encontradas evidências de que os avaliadores proporcionaram às
partes interessadas, oportunidades de testar suas suposições e ajustar seus
entendimentos sobre o objetivo e as consequências dos resultados da avaliação.
c) Não foram encontradas evidências de que foram identificados os
mecanismos de comunicação formal e informal que conectam as partes interessadas.

4.1.1 Resultado da avaliação quanto a categoria Utilidade
Quadro 4 – Resumo dos resultados do checklist quanto a categoria de Utilidade
A - Pontuação da Avaliação da categoria
Utilidade
Número de excelentes (0-8) 2 x 4 =
8
Número de Muito Bom (0-8) 4 x 3 = 12
Número de Bom
(0-8) 0 x 2 =
0
Número de Razoável (0-8) 0 x 1 =
0
Pontuação Total:

20

B – Classificação de Atendimento da
categoria em relação à norma
□ 30 (93%) a 32: Excelente
□ 22 (68%) a 29: Muito Bom
■ 16 (50%) a 21: Bom
□ 8 (25%) a 15: Razoável
□ 0 (0%) a 7: Ruim
20 (Pontuação Total) ÷32= 0,62x100=
62,5%

Fonte: O autor (2017).

Como a categoria Utilidade possui oito padrões e a escala de valores varia de
4 (Excelente) a zero (Ruim), a pontuação foi obtida pela multiplicação do número de
atribuições vezes o valor do nível. A divisão do total de pontos obtidos (20) pelo
número total de pontos possíveis na categoria (32) deu origem à classificação quanto
ao atendimento à categoria, índice 0,62, que corresponde a Bom.
Os padrões relacionados a esta categoria têm por objetivo assegurar que uma
avaliação estará a serviço das necessidades de informação dos seus usuários. A
utilidade como primeiro nível de orientação para uma avaliação busca atender os
requisitos de uma abordagem centrada no consumidor, pois esta abordagem possui
foco na participação dos interessados desde a fase de planejamento da avaliação.
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Dessa forma, pode-se considerar que dois padrões contribuíram para que a
avaliação estudada não apresentasse um desempenho excelente na análise realizada
em relação aos padrões de Utilidade:
1) O padrão Atenção aos Interessados (stakeholders), obteve uma avaliação
classificada como ruim, pois não foram identificadas evidências que demonstrassem
que todas as partes interessadas foram envolvidas no processo.
2) O padrão Preocupação com Consequências e Influências, também obteve
sua classificação Ruim uma vez que este padrão está diretamente relacionado a
atenção aos stakeholders e sua participação no processo avaliativo, neste sentido não
foram identificadas evidências que comprovassem o cumprimento de ações e
iniciativas que atendessem aos questionamentos feitos no Checklist.
Assim sendo, conforme expresso no Quadro 4, pode-se observar que a
avaliação cumpriu apenas parcialmente as recomendações em relação à categoria
Utilidade. Portanto, a metodologia empregada para avaliação de retorno econômico
do Programa Mais do CIEE-RJ necessita ter seus processos revistos nos aspectos
relacionados aos padrões Atenção aos Interessados e Preocupação com
Consequências e Influências da Categoria de Utilidade da Avaliação.

4.2 ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA AVALIAÇÃO NA
CATEGORIA EXEQUIBILIDADE
O Quadro 5 apresenta os padrões associados a Exequibilidade com suas
respectivas definições, de acordo com o expresso pelo Joint Committee
(YARBROUGH et al., 2011, p. 9).
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Quadro 5 – Descrição dos padrões da Categoria Exequibilidade
Padrões da Categoria
Exequibilidade
Gerenciamento do Projeto
(E1)

Procedimentos Práticos
(E2)

Viabilidade do Contexto
(E3)

Uso dos Recursos
(E4)

Características Principais
O bom gerenciamento da avaliação contribui para que se
tenham resultados mais eficazes e eficientes e promove de
forma significativa avaliações mais responsivas e exequíveis.
As avaliações devem estar alinhadas às atividades do
contexto e do programa e ser conduzidas de forma que os
interesses e valores dos stakeholders não representem
pontos de conflito, permitindo uma maior probabilidade de
aceitação dos seus procedimentos e resultados.
Para assegurar a exequibilidade da avaliação deve-se
procurar sempre que possível identificar os diferentes
posicionamentos e interesses dos stakeholders e buscar a
cooperação de todos com o objetivo de evitar ações que
dificultem a condução do processo avaliativo e comprometam
o uso dos seus resultados.
As avaliações devem prezar pela eficiência e eficácia dos
recursos disponibilizados de forma equilibrada e coordenada
demonstrando com clareza os benefícios em relação aos seus
custos e assegurando que os investimentos possam ser
justificados.

Fonte: YARBROUGH et al. (2011, p. 9).

A exequibilidade está relacionada à eficácia no planejamento e uso dos
recursos bem como aos requisitos administrativos e logísticos da avaliação. Esses
padrões estão diretamente relacionados a:
Procedimentos que assegurem que a avaliação será gerenciada de
modo efetivo, será prática e realística, será cuidadosa ao tratar do
contexto e seus interesses políticos e culturais, será tanto efetiva
quanto eficiente ao utilizar os recursos. Esses padrões lidam com a
dimensão política da avaliação, a praticidade dos procedimentos e os
custos. (ELLIOT, 2011, p. 951).

Sendo assim, esta categoria contribui para uma avaliação eficiente que
promova o melhor aproveitamento dos recursos sem abdicar da qualidade dos seus
resultados.
Análise de atendimento ao padrão Gerenciamento do Projeto – E1
Para Yarbrough et al. (2011), a formulação de uma estratégia eficiente e eficaz
melhora a exequibilidade da avaliação, pois, ajuda que se equacione e resolva
problemas que porventura surjam durante a execução do processo avaliativo. Ou seja,
uma estratégia bem elaborada oportuniza que a avaliação se apoie em parâmetros
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realistas e planejamento bem elaborado que contemple a execução de atividades
acertadas para a diferentes situações que possam surgir no seu desenvolvimento.
Assim, as avaliações devem contemplar projetos que identifiquem objetivos
específicos, pautado em metas bem definidas, cujo atingimento se apoia em
cronogramas realistas, orçamentos exequíveis de serem cumprido e atividades
próprias para cada situação. Outros parâmetros também devem ser considerados
como, por exemplo, abrangência da avaliação, tempo disponível, possíveis riscos,
canais de comunicação adequados; e existência de pessoal qualificado para a
realização do projeto. Neste estudo, considerando esses aspectos, foram identificados
no Relatório estudado que:
a) Os objetivos e a metas da avaliação foram explicitadas de forma clara no
Relatório analisado.
b) Todos os parâmetros relacionados às metas, prazos e outros aspectos
relevantes foram abordados pela avaliação.
c) Os avaliadores possuem experiência e expertise na gestão de projetos.
d) Toda implementação da avaliação e sua condução foram monitoradas e
feitos os devidos ajustes afim de, cumprir o plano de gerenciamento e o cronograma.
e) Houve flexibilidade para rever o plano de gerenciamento e promover
mudanças no processo avaliativo face a limitações identificadas durante o processo.
A leitura do Relatório da avaliação mostrou que houve o atendimento deste
padrão, pois contemplou todos os principais aspectos considerados no planejamento
da avaliação. A divulgação do Relatório e demais informações no site da fundação
Itaú Social, bem como a divulgação dos vídeos de entrevistas com a gestora do
Projeto e com a avaliadora do Projeto complementam as evidências do atendimento
ao padrão. Como exemplo desses aspectos, pode-se considerar como foi expresso
no relatório o objetivo do da avaliação:
O objetivo deste documento é descrever os resultados da avaliação
de impacto realizada para o Programa Mais, projeto desenvolvido pelo
CIEE Rio em parceria com a ExxonMobil Química e com o curso Pré-
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vestibular Comunitário Almirante Negro. (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL,
2013a, p. 4).

Análise de atendimento ao padrão Procedimentos Práticos – E2
Segundo Yarbrough et al. (2011), os procedimentos a serem colocados em
prática em uma avaliação devem ser constituídos de ações específicas adotadas em
função dos processos implementados nas fases da avaliação. Esses procedimentos
devem funcionar como ferramentas que conectem as questões a serem respondidas
pela avaliação e o contexto cultural e político em que o processo se insere. As ações
praticadas devem estabelecer ligação entre os propósitos e as metas a serem
atingidas e definir se o programa avaliado é exequível, considerando-se aspectos
como o contexto político e cultural do programa e as necessidades dos stakeholders.
Tudo deve ser registrado, como será o andamento do processo, como serão
enfrentados os possíveis problemas surgidos e, inclusive, como serão tratados os
resultados obtidos. Ou seja, os citados procedimentos devem atender o que
fundamentam os parâmetros ligados aos atributos da utilidade, da adequação, da
precisão e da responsabilização, considerando a exequibilidade da avaliação.
Considerando o exposto, foram observados no Relatório estudado os aspectos
a seguir:
a) O conjunto de avaliadores foi constituído de pessoal competente bem
treinados e selecionados de forma a atender as necessidades da avaliação.
b) O processo desenvolvido considerou o contexto político e cultural do
programa e as necessidades dos stakeholders no sentido de cumprir as metas
estabelecidas e procurando-se evitar a ocorrência de conflitos durante o seu
desenvolvimento.
c) Os procedimentos escolhidos foram realizados na medida da capacidade de
realização da equipe;
d) Os avaliadores envolveram pessoal da equipe do programa para participar
da condução da avaliação de forma a aferir, de forma contínua, e exequibilidade da
mesma;
e) A avaliação se desenvolveu sem causar interferências nas atividades
rotineiras.
O Relatório da avaliação comprova o atendimento deste padrão. A divulgação
do Relatório e demais informações no site da fundação Itaú Social, bem como os
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vídeos de entrevista com a gestora do projeto e a avaliadora do projeto complementam
as evidencias do atendimento ao padrão. Conforme consta no site da Fundação Itaú
Social:

Valeria Moreno, coordenadora de programas especiais do CIEE-RJ,
foi aluna do curso de avaliação econômica de projetos sociais e
participou do edital para avaliação de projetos em 2013. O Programa
Mais foi um dos selecionados e contou com a assessoria de Elaine
Pazello – Avaliadora da Fundação Itaú Social e Professora da FEARP/USP. Assista os vídeos e saiba mais sobre essa experiência.
(ITAÚ SOCIAL, 2017, não paginado).

Análise de atendimento ao padrão Viabilidade do Contexto – E3
Yarbrough et al. (2011) sustentam que o contexto e os fatores dele advindos
possuem enorme influência em todo o processo avaliativo. Em uma avaliação, é
fundamental que haja interação entre sua consecução e os stakeholders, estejam eles
em atividades individuais ou em grupo. Nesse aspecto, há de se considerar o respeito
fundamental a parâmetros como situação econômica, status, autoridade, valores
culturais entre outros, pois esses aspectos podem determinar a exequibilidade da
mesma. Deve-se tomar o devido cuidado para se perceber quais interações possam
ajudar ou prejudicar a avaliação. O avaliador deve possuir competência para
identificar e classificar esses fatores, de forma a trabalhar essas interações no sentido
de que as mesmas possam possuir o potencial de garantir a exequibilidade da
avaliação, contribuindo para sua utilidade, adequação, precisão e responsabilização.
Considerando o exposto, este estudo identificou que:
a) O foco para a elaboração da avaliação foi a percepção da alta diretoria da
instituição quando a importância e relevância da mesma;
b) Com o propósito de manter a avaliação cultural e politicamente viável e
inclusiva, os avaliadores atenderam com equidade às necessidades dos principais
grupos de stakeholders, levando em conta as externalidades geradas para a família
dos beneficiários tais como o efeito sobre a educação dos outros membros da família.
c) Uma vez que a demanda da avaliação partiu da coordenação do programa,
os dados necessários para a realização da avaliação foram assegurados pela equipe
responsável pelo programa.
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Observa-se que, de acordo com afirmação da Coordenadora do projeto
avaliado, não houve qualquer tipo de pressão ou ação deliberada no sentido de
comprometer a realização da avaliação. A entrevistada também acrescentou que,
durante o processo avaliativo, houve a promoção de cooperação entre os principais
atores do contexto avaliado.

Análise de atendimento ao padrão Uso dos Recursos – E4
Como afirmam Yarbrough et al. (2011), a efetividade e a eficiência de uma
avaliação encontram-se sustentadas, entre outros aspectos, no fato do processo
avaliativo não consumir recursos além daqueles necessários à sua realização, ou
seja, ao atingimento de seus objetivos. Considerando que a efetividade está pautada
na utilização dos recursos disponíveis para o alcance do melhor resultado possível e
que a eficiência se refere à realização do melhor possível despendendo-se o mínimo
de recurso, deve-se considerar sempre o alcance do equilíbrio desses dois aspectos
na realização de uma avaliação. Como afirmam os autores, esse equilíbrio visa
garantir que a avaliação valha a pena para seus patrocinadores, atendendo suas
necessidades e dos demais interessados no processo.
Assim, neste estudo, ficou constatado que:
a) A avaliação foi conduzida de forma eficiente, cumprindo prazos e o
orçamento definido.
b) A avaliação contribuiu para o aprimoramento do projeto avaliado,
demonstrando possuir efetividade.
c) A avaliação produziu novos conhecimentos a respeito do projeto, utilizando
os recursos disponibilizados eficientemente.
Em relação a esse padrão, segundo a entrevistada, foram utilizados recursos
próprios do Programa durante a avaliação, tais como o espaço físico do contexto da
avaliação com seus respectivos materiais cujo uso se mostrou necessário na
condução do processo avaliativo. Foi também disponibilizado todo suporte
administrativo por parte das pessoas envolvidas no Programa avaliado.
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4.2.1 Resultado da avaliação quanto a categoria Exequibilidade
Quadro 6 – Resumo dos resultados do checklist quanto a categoria Exequibilidade
A - Pontuação da Avaliação da categoria
Exequibilidade
Número de excelentes (0-4) 4 x 4 = 16
Número de Muito Bom (0-4) 0 x3 = 0
Número de Bom
(0-4) 0 x 2 = 0
Número de Razoável (0-4) 0 x 1 = 0
Pontuação Total:

16

B – Classificação de Atendimento da
categoria em relação à norma
■ 15 (93%) a 16: Excelente
□ 11(68%) a 14: Muito Bom
□ 8 (50%) a 10: Bom
□ 4 (25%) a 7: Razoável
□ 0 (0%) a 3: Ruim
16 (Pontuação Total) ÷16 =1x100 =100%

Fonte: O autor (2017).

Como a categoria Exequibilidade possui quatro padrões e a escala de valores
varia de 4 (Excelente) a zero (Ruim), a pontuação foi obtida pela multiplicação do
número de atribuições vezes o valor do nível. A divisão do total de pontos obtidos (16)
pelo número total de pontos possíveis na categoria (16) deu origem à classificação
quanto ao atendimento à categoria, índice 1,00, que corresponde a Excelente.
A categoria Exequibilidade está diretamente relacionada a efetividade e a
eficiência da avaliação contribuindo para o correto planejamento e uso dos recursos,
bem como aos requisitos administrativos e logísticos da avaliação. Desta forma, podese considerar que esta categoria foi totalmente atendida pela avaliação, conforme a
proposta de Stufflebeam e de acordo com as premissas estipuladas pelo Joint
Committee.
Os resultados obtidos na meta-avaliação, em relação aos padrões de
Exequibilidade que estão expressos no Quadro 6 e demonstram que os resultados
obtidos pela meta-avaliação evidenciaram que a metodologia empregada na avaliação
do Programa Mais de CIEE-Rio foi realizada de forma eficiente, promovendo o melhor
aproveitamento dos recursos sem abdicar da qualidade dos seus resultados.

4.3 ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA AVALIAÇÃO NA
CATEGORIA ADEQUAÇÃO
A adequação busca assegurar critérios que conduzam uma avaliação dentro
de normas legais e éticas, respeitando o bem-estar das pessoas envolvidas e
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daquelas que venham a ser afetadas pelos resultados da avaliação. De acordo com
Elliot (2011, p. 952), esses padrões:

Lidam com acordos e contratos entre clientes e avaliadores; tratam do
respeito aos direitos dos participantes e a suas interações durante a
avaliação, assim como cuidam de possíveis conflitos de interesses;
focalizam o julgamento equilibrado de pontos fortes e fracos do objeto
avaliado; tornam os resultados acessíveis aos interessados,
apresentando um balanço contábil dos gastos com a avaliação.

Desta forma os padrões de adequação, em número de sete, pretendem
proporcionar uma avaliação que respeite os aspectos éticos, legais e morais
relacionados a qualidade da avaliação.
O Quadro 7 expõe os padrões associados a adequação, definidos pelo Joint
Committee (YARBROUGH et al., 2011).
Quadro 7 – Descrição dos padrões da Categoria de Adequação
Padrões da Categoria
Adequação
Orientação Responsiva
e Inclusiva
(A1)

Acordos Formais
(A2)

Respeito e Direitos
Humanos
(A3)

Clareza e Equidade
(A4)
Transparência e
Abertura
(A5)
Conflito de Interesses
(A6)

Características Principais
As avaliações devem produzir consequências éticas e morais
de longo alcance de forma a ajudar as organizações a atender
e responder de forma eficaz às necessidades de todas as
pessoas e instituições servidas ou afetadas de alguma maneira
por seus programas.
Os acordos formais registrados ou verbais devem ser
desenvolvidos com confiança e respeito mútuos de forma a
proporcionar uma base que clarifique os interesses dos
envolvidos e regule o processo avaliativo, contribuindo para a
melhoria da qualidade dos resultados a serem atingidos.
As avaliações devem ser planejas e conduzidas respeitando os
direitos humanos, a legalidade e a dignidade de todos os
envolvidos, inclusive mantendo-os informados sobre seus
direitos e limites éticos de sua participação.
As avaliações devem pressupor que as necessidades das
partes interessadas sejam consideradas com transparência e
clareza e seus direitos protegidos de forma que o princípio da
equidade seja compreendido e aceito seus limites e
considerações.
As avaliações devem deixar claros os papéis, valores,
propósitos e expectativas, favorecendo a aceitação, a
credibilidade, a utilização e a precisão do processo avaliativo.
Os conflitos de interesses durante processo avaliativo devem
ser identificados e administrados de forma aberta e sincera
entre as partes envolvidas, de forma a não comprometer a
qualidade da avaliação.

(Continua)
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(Conclusão)
Padrões da Categoria
Adequação

Características Principais

Responsabilidade Fiscal
(A7)

Os recursos destinados a avaliação devem ser gerenciados de
modo que sejam efetiva e adequadamente utilizados, sem
desperdício e com uma prestação de contas transparente e em
conformidade com as melhores práticas contábeis.

Fonte: YARBROUGH et al. (2011).

Análise de atendimento ao padrão Orientação Responsiva e Inclusiva – A1
Segundo Yarbrough et al. (2011), responsabilidades e inclusão em uma
avaliação visam ao atendimento das necessidades dos stakeholders e a seus
contextos considerando aspectos como responsabilidade moral e profissional, sendo
levado em consideração aspectos como democracia e inclusão. O tratamento
igualitário deve se sobrepor à opção política, social ou de status e poder dos
interessados no processo avaliativo. Ou seja, uma avaliação de qualidade deve se
preocupar na prática da inclusão como um valor a ser respeitado e preservado. Uma
preocupação da avaliação deve ser a de reconhecer que existem limitações sobre
esses aspectos, pois nem sempre é possível que todos os interessados pela avaliação
recebam o mesmo tratamento e o mesmo grau de inclusão. No entanto, quando isso
ocorrer, as situações que levem a esse quadro devem ser colocadas as claras para
todos os stakeholders. Todos devem saber porque foram ou não incluídos em
determinado processo, por meio de informações reflexivas e cuidadosas, de forma a
não causar desmotivação ou descrédito quanto à realização da avaliação.
Então, com referência a esse padrão, aplicado ao objeto deste estudo, chegouse a formulações a seguir expostas:
a) Os avaliadores se preocuparam em manter os interessados no processo
avaliativo informados sobre os seus níveis de participação no mesmo.
b) Os resultados do programa foram avaliados em relação às necessidades do
público alvo e das partes interessadas.
c) Os

avaliadores

conduziram

processo

avaliativo

com

excelência,

preocupando-se com o bem-estar dos stakeholders.
d) Os avaliadores identificaram os pontos fortes e fracos bem como os aspectos
positivos e negativos do projeto avaliado.
Corroborando com as afirmativas realizada em relação a este padrão, encontra-

75

se no Relatório da avaliação o seguinte:
Num primeiro momento, cogitou-se excluir um dos instrumentos não
cognitivos da coleta porque havia uma preocupação de que o
questionário ficasse muito grande, inviabilizando a coleta por telefone.
Sendo assim, 10 jovens responderam as questões de cada uma das
escalas. A ideia era escolher uma delas. No entanto, o pré-teste
mostrou que a entrevista era relativamente rápida, viabilizando a
coleta dos dois instrumentos. Tendo concluído este processo inicial,
em outubro do mesmo ano (2013) iniciou-se as entrevistas com os
jovens. Os executores de tais entrevistas se apresentavam de forma
diferente a depender do grupo ao qual o entrevistado pertencia, mas
sempre procurando associar a pesquisa a nomes aos quais os
entrevistados tiveram contato ao participar dos programas nas
respectivas instituições. (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2013a, p. 19).

Análise de atendimento ao padrão Acordos Formais – A2
Para Yarbrough et al. (2011), considerando-se os processos avaliativos, definese esse padrão, Acordos Formais, como os contratos que estabelecem os vínculos
entre avaliadores e as partes que conduzem a avaliação. Esses acordos possuem a
finalidade de especificarem as obrigações do que é para ser realizado, quem e quando
realizará. Eles são essenciais para a definição das atribuições de cada um que tiver
função em relação ao processo avaliativo, detalhando tudo o que tem que ser feito e
regulando aspectos como comunicação, gerenciamento e planos de Relatório, por
exemplo. Os processos de construção dos acordos formais possibilitam a realização
e a clarificação de direitos, deveres responsabilidades e expectativas entre as partes
interessadas nos mesmos. O respeito aos acordos formais é pautado na confiança e
responsabilidade das partes. Podem ser escritos ou mesmo verbal, caso o contexto
da avaliação assim o permita. No entanto, cabe salientar que, em ambas as situações
os acordos têm o mesmo valor.
Quanto ao estudo realizado no Relatório alvo desta meta-avaliação, em relação
ao atendimento a esse padrão, pode-se destacar que:
a) Não foram feitas audiências com as partes interessadas antes de serem
definidos os acordos para a execução da avaliação.
b) Os acordos contemplam os principais procedimentos e produtos que
atendam às necessidades de avaliadores, clientes e partes interessadas.
c) Os avaliadores durante o processo de elaboração de documentos e de
acordos sobre a avaliação, tomaram o cuidado ao tratar de informações confidenciais
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ou privadas, para não infringir assim a privacidade, a propriedade ou algum outro
direito das partes interessada.
Com relação a este padrão, pode-se constatar a preocupação da avaliação em
se respeitar os Acordos Formais, como pode se verificar no item 8.5 do Edital que
regulou a avaliação: “A Itaú Social compromete-se a tratar de forma confidencial os
dados e informações, que não sejam considerados públicos, na forma definida na
legislação, repassados pelas organizações para a Itaú Social.” (FUNDAÇÃO ITAÚ
SOCIAL, 2013b, não paginado).
Análise de atendimento ao padrão Respeito e Direitos Humanos – A3
Esse padrão encontra-se sustentado nos princípios ligados à proteção ao direto
e à integridade de todos os stakeholders. Deve-se considerar nesse aspecto a
importância de se respeitar os valores existentes no contexto da avaliação. Quando
necessário, a avaliação deve desenvolver abordagens avaliativas que considerem o
respeito à cultura local, estabelecendo relacionamentos condicente com os
stakeholders de forma a respeitar seus costumes e evitar a ocorrência de conflitos. É
primordial que que a avaliação se enquadre ao contexto, e não o contrário, visando
respeitar as expectativas das pessoas envolvidas. Caso o conflito seja inevitável, a
avaliação deve priorizar a sua resolução de forma a dirimir as dificuldades dele
advindas (YARBROUGH et al., 2011).
No processo de análise do objeto deste estudo foi observado, em relação a
esse padrão, que:
a) Os avaliadores conduziram o processo respeitando os direitos civis, a
privacidade e os valores das partes interessadas.
b) Foram garantidas a confidencialidade e anonimato durante o processo
avaliativo.
c) Foram tomados cuidados para que a diversidade fosse respeitada por meio
do respeito às peculiaridades de pessoas, grupos de pessoas e peculiaridades
existentes no contexto da avaliação.
É importante se ressaltar que, segundo a Coordenadora dom Programa, em
vídeo disponibilizado no site da Fundação Itaú Social (2017), houve uma preocupação
em relação à diversidade do público alvo do Programa de forma a respeitar a
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diferenças dos atendidos, visando a não ferir os valores desses atores afetados pelos
resultados da avaliação.
Análise de atendimento ao padrão Clareza e Equidade – A4
Mesmo considerando que uma avaliação de programas, via de regra, apresenta
elevado nível de complexidade para que ela seja conduzida com qualidade, os
avaliadores têm que se preocupar sempre em conduzir seus processos de acordo
com os preceitos da transparência e da justiça. Obviamente que, normalmente, os
diferentes contextos avaliados apresentam suas limitações, no entanto a avaliação
deve procurar ser, sempre, o mais justa e transparente possível em relação a seus
stakeholders. No entanto, não se pode exigir em um processo avaliativo que todos os
stakeholders tenham suas necessidades atendidas pela avaliação. Mas, mesmo
nesse ponto, esses indivíduos devem ser municiados de informações claras sobre os
direitos que possuem e tenham a garantia de que esses direitos serão protegidos.
Enfim, o avaliador necessita possuir elevado nível de dedicação e considerável
habilidade para manter a equidade. Caso haja, o avaliador deve descortinar para
todos os stakeholders os pontos fracos e as limitações da avaliação, devendo esses
aspectos fazerem parte de sua estratégia de comunicação (YARBROUGH et al.,
2011).
Considerando os pontos abordados, constatou-se no Relatório alvo deste
estudo que:
a) Os avaliadores relataram as limitações do processo avaliativo para o
julgamento de determinados aspectos do programa.
b) Foram reconhecidas as limitações do Relatório final.
c) Foi mostrado como os pontos fortes do programa poderiam ser usados para
superar suas fraquezas.
d) As estratégias de comunicação utilizadas em prol da clareza e da equidade
estavam presentes nas entrevistas bem como o uso de linguagem técnica simples
quando da divulgação dos resultados.
e) Não foram encontradas evidências de que, durante todas as fases da
avaliação, foi incentivada a comunicação frequente entre avaliadores e as partes
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interessadas, evitando mal-entendidos a respeito da equidade da avaliação.
As conclusões do Relatório bem como as declarações da gestora do projeto a
respeito dos resultados da avaliação, nos vídeos de entrevista disponibilizado no site
da Fundação Itaú Social (2017), complementam as evidências do atendimento ao
padrão. É relevante também, se observar, os aspectos comtemplados no Relatório da
avaliação, como exposto a seguir:

Há vantagens e desvantagens na escolha de cada grupo. A vantagem
do grupo I é que ele está mais próximo do grupo de tratamento em
termos de variáveis não observadas relacionadas à motivação – há
um forte viés na escolha dos tratados no sentido de selecionar aqueles
mais motivados para participar do projeto. Os jovens do grupo de
controle I foram também selecionados para participar do projeto, mas
por alguma razão desistiram. A hipótese é que eles desistiram por uma
razão não relacionada à motivação – podem ter arrumado um bom
emprego e, por conta das condições econômicas mais adversas,
acabaram aceitando e desistindo do Programa Mais. A desvantagem
é que a comparação com o grupo de tratamento fornece o efeito total
do Programa Mais que inclui as aulas do pré-vestibular e os encontros
semanais no CIEE; portanto, não permite analisar o impacto apenas
dos encontros no CIEE, que é a característica principal do projeto.
(FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2013a, p. 5).

Análise de atendimento ao padrão Transparência e Abertura – A5
A avaliação deve estar a serviço da qualidade e alicerçada em princípios da
transparência, do respeito aos valores, à cultura e à ética. Seus propósitos e
perspectivas devem ser apresentados de modo claro durante todos os ciclos da
avaliação. É importante se observar que a transparência e a abertura apropriadas
impedem a ocorrência de injustiças. Os indivíduos devem ter acesso às informações
que sejam relevantes para eles, não podendo ficar impedidos de deliberar sobre
qualquer assunto em função de um conhecimento que deveria estar disponível. Esse
padrão contempla também a divulgação das principais fontes de apoio à avaliação,
considerando os aspectos físicos e financeiros.
Ao analisar o Relatório da avaliação meta-avaliada neste estudo, ficou
constatado que:
a) Todos os pontos de vista relevantes dos apoiadores e críticos ao programa
foram reportados;
b) Os avaliadores incluíram em seu Relatório, conclusões e recomendações
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equilibradas, construídas com a preocupação de serem compreendidas pelos
interessados.
c) Todas as conclusões foram reportadas por escrito.
d) Todas as audiências foram contempladas na divulgação do Relatório visto
que diversas formas de o divulgar foram utilizadas.
O Relatório de avaliação, na integra, bem como toda a publicidade que é dada
ao processo avaliativo no site da Fundação Itaú Social (2017) comprovam a
preocupação com a transparência e abertura do processo avaliativo. As conclusões
do Relatório bem como as declarações da gestora do projeto a respeito dos resultados
da avaliação corroboram às evidencias do atendimento ao padrão.

Análise de atendimento ao padrão Conflitos de Interesses – A6
Segundo esclarece Yarbrough et al. (2011), em uma avaliação de programas a
ocorrência de conflitos de interesses são inevitáveis. Por isso, os responsáveis por
sua realização devem procurar administrar esses conflitos, e não tentar evitá-los.
Dessa forma, torna-se muito importante que o avaliador esteja preparado para
administrar os conflitos que, com frequência, surgem nos contextos avaliados, pois,
se assim não for, a qualidade da avaliação poderá ser comprometida. Ressalta-se que
grande parte das avaliações, principalmente aquelas financiadas por terceiros,
envolvem conflitos de interesses.
A seguir, são apresentados alguns aspectos considerados relevantes em
relação ao padrão Conflitos de Interesses, após a análise do Relatório meta-avaliado
neste estudo:
a) Os avaliadores foram contratados pela autoridade financiadora ao invés do
beneficiário da avaliação.
b) Foram envolvidos vários avaliadores no processo avaliativo, não tendo sido
registrado a ocorrência de conflitos dignos de serem registrados pela avaliação em
seu Relatório final.
c) A avaliação foi conduzida de forma transparente, tendo suas informações
relevantes bem definidas em seu Relatório, o que contribuiu para lhe dar visibilidade
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e conferir veracidade ao seu monitoramento e à sua administração.
Com referência a este padrão, consta no Edital que regulou a avaliação, em
relação a responsabilidade da Fundação Itaú Social, que a citada instituição deve, em
relação ao processo avaliativo:

a) Disponibilizar corpo técnico qualificado para processo de seleção e
realização de avaliação.
b) Solicitar os dados e informações que contribuam para o desenho
de uma avaliação relevante.
c) Disponibilizar espaço, quando necessário, para realização de
reuniões.
d) Supervisionar tecnicamente o trabalho estabelecido no escopo
deste edital.
e) Realizar avaliação do Projeto selecionado.

Esses aspectos evidenciam o bom atendimento do que preconiza esse padrão.

Análise de atendimento ao padrão Responsabilidade Fiscal – A7
Yarbrough et al. (2011) afirmam que a responsabilidade pelos recursos fiscais
abrange, de forma plena, as fases ou etapas de um gerenciamento bem conduzido. É
de fundamental importância que se dê a máxima atenção ao planejamento e à
supervisão dessas duas dimensões da gestão da avaliação. Assim, em um processo
avaliativo bem conduzido, é fundamental que os avaliadores tenham capacidade para
tornar transparente aos principais stakeholders da avaliação os custos específicos
estimados e, também em caso de necessidade, os benefícios de procedimentos
alternativos para a avaliação. Ou seja, os gastos têm que ser bem explicados e o uso
dos recursos devem ficar claro para todos os envolvidos no processo avaliativo. Nesse
ponto é prudente se destacar que cabe aos avaliadores atribuírem valores, estimar,
determinar e alocar os recursos fiscais da avaliação. A formulação desses juízos de
valor é fundamental, pois os avaliadores são os responsáveis pela gestão dos
recursos disponibilizados para a avaliação, situação que envolve previsão de custos,
benefícios e outras questões pertinentes e relevantes para a alocação e o gasto de
recursos em todo o processo avaliativo.
Nesse aspecto foi observado neste estudo que:
a) As tarefas da avaliação foram alinhadas às despesas, para que assegurar
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clareza no orçamento;
b) Foram apresentados registros precisos e detalhados de fontes de
financiamento e despesas dos serviços realizados na avaliação;
c) A avaliação foi conduzida a partir de orçamento planejado e autorizado;
d) Não foi incluído um resumo das despesas como parte do Relatório de
avaliação.
Conforme entrevista com a gestora do Projeto toda a avaliação seguiu
procedimentos que asseguraram o registro de todas as atividades e suas despesas
foram registradas conforme norma contábil e fiscal.

4.3.1 Resultado da avaliação quanto a categoria Adequação
Quadro 8 – Resumo dos resultados do checklist quanto a categoria Adequação
A - Pontuação da Avaliação da
categoria Adequação
Número de excelentes (0-7) 4 x4 = 16
Número de Muito Bom (0-7) 2 x 3 = 6
Número de Bom
(0-7) 1 x 2 = 2
Número de Razoável (0-7) 0 x 1 = 0
Pontuação Total:

24

B – Classificação de Atendimento da
categoria em relação à norma
□ 26 (93%) a 28: Excelente
■ 19 (68%) a 25: Muito Bom
□ 14 (50%) a 18: Bom
□ 7 (25%) a 13: Razoável
□ 0 (0%) a 6: Ruim
24 (Pontuação Total) ÷28 = 0,85x100 = 85%

Fonte: O autor (2017).

Como a categoria Adequação possui sete padrões e a escala de valores varia
de 4 (Excelente) a zero (Ruim), a pontuação foi obtida pela multiplicação do número
de atribuições vezes o valor do nível. A divisão do total de pontos obtidos (24) pelo
número total de pontos possíveis na categoria (28) deu origem à classificação quanto
ao atendimento à categoria, índice 0,85, que corresponde a Muito Bom.
A categoria adequação preconiza critérios que permitem que seja feita uma
avaliação que siga normas legais e éticas, respeitando-se, dessa forma, o bem-estar
das pessoas envolvidas e de todas aquelas que possam ser afetadas pelos resultados
da avaliação. O estudo da avaliação, por meio de seu Relatório, mostrou que todos
os padrões considerados nessa categoria foram bem avaliados, considerando-se ao
que preconiza o Joint Committee, alcançando 0,86 na escala proposta por
Stufflebeam.
No entanto, analisando o resultado individual por padrão, constatou-se a
ausência de evidencias relativas à participação de stakeholders em todo o processo
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contribuiu para a classificação final desta categoria não tivesse um melhor
desempenho. Mesmo assim, a avaliação conseguiu ser apropriada, válida, legal,
correta, aceitável e justa, conforme está registrado no Quadro 8.
Dessa forma, apesar de dois padrões não terem alcançado o grau excelente,
há de se destacar que a análise realizada, em relação à Categoria de Adequação da
avaliação, evidencia que a metodologia aplicada na avaliação de retorno econômico
do Programa Mais do CIEE-RJ obedeceu às normas legais e éticas na condução do
processo avaliativo, em relação a todos os Stakeholders presentes no contexto da
avaliação.

4.4 ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA AVALIAÇÃO NA
CATEGORIA PRECISÃO
A precisão busca assegurar critérios que conduzam uma avaliação exequível,
adequada e útil fundamentada em justificativas e delineamentos sólidos. Segundo
Elliot (2011, p. 952), esses padrões:
Abordam a descrição do programa e do contexto; tratam de
características de validade, fidedignidade e gerenciamento da
informação; focalizam a análise dessa informação, a justificativa das
conclusões e decisões, assim como a abrangência e a imparcialidade
dos comunicados divulgados e dos Relatórios elaborados.

Sendo assim, os padrões de precisão pretendem proporcionar uma avaliação
que assegure um nível de informação técnica e confiável que minimize
inconsistências, distorções e concepções equivocadas, fatores capazes de prejudicar
a precisão de uma avaliação.
No Quadro 9 são expostos os padrões associados à Categoria Precisão com
suas respectivas descrições, de acordo com as definições expressas pelo Joint
Committee (YARBROUGH et al., 2011).
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Quadro 9 – Descrição dos padrões da Categoria Precisão
Padrões da Categoria
Precisão
Conclusões e Decisões
Justificadas
(P1)

Informação Válida
(P2)

Informação Fidedigna
(P3)

Características Principais
As avaliações devem se pautar em conclusões precisas
com sentido prático e adequadas a um contexto que lhes
permita aplicabilidade e sustentação de conclusões e
decisões sólidas, nas culturas e nos contextos onde tais
conclusões e decisões têm consequências.
Para que se assegure que a interpretação dos resultados
de uma avaliação sejam validos e uteis, a precisão das
informações depende da validade de sua interpretação em
contextos específicos, não perdendo de vista o cenário e os
propósitos da informação.
As avaliações devem ser pautadas em procedimentos de
coleta de informações coerentes servindo assim de base
para a validade e a qualidade dos seus resultados.

Explicitação das Descrições do As avaliações devem esclarecer o que está sendo avaliado
de forma precisa, com uma descrição abrangente e
Programa e do Contexto
detalhada para que se transmita aos seus usuários uma
(P4)
perspectiva comum.
As avaliações necessitam que as suas informações sejam
Gerenciamento da
gerenciadas de forma precisa e adequada para assegurar
Informação
sua validade, confiabilidade e acessibilidade.
(P5)
Para que assegure a precisão de uma avaliação, seu
Análises e Delineamentos
delineamento deve incluir aspectos culturais e políticos bem
Sólidos
como relacionados à lógica do raciocínio da avaliação.
(P6)
Explicitação do Raciocínio da
Avaliação
(P7)

Comunicação e Relatório
(P8)

As avaliações devem levar em consideração os valores e
posicionamentos das partes interessadas para que seu
delineamento se baseie em um raciocínio sólido e explícito,
como base de resultados, julgamentos e conclusões.
Uma comunicação precisa exige que todos os
comunicadores evitem distorções intencionais e não
intencionais, adotando flexibilidade e receptividade em
relação ao modo como outras pessoas veem a realidade,
como a experimentam e comunicam.

Fonte: YARBROUGH et al. (2011).

Padrão Conclusões e Decisões Justificadas – P1
Para Yarbrough et al. (2011), a precisão de uma avaliação não se institui de
forma universal. Cabe ao avaliador interpretar os diferentes pensamentos, ideias e
significados manifestados em linguagens particulares próprias de cada stakeholder.
O avaliador necessita, também, saber que esses parâmetros podem variar conforme
a época, o local e os grupos considerados na avaliação. Assim, para que as
conclusões sejam classificadas como precisas, considerando um sentido prático e
com suas implicações justificadas, deve ser considerado o contexto em que o conceito
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foi aplicado e os parâmetros sociais, culturais e políticos que os sustentam. Então,
neste padrão, a justificativa encontra-se pautada em se ater a atenção na natureza
prática da mesma, devendo-se enfatizar, concomitantemente, a relevância de se
aplicar métodos sólidos em contextos específicos. É importante se observar que,
normalmente, as conclusões de uma avaliação têm como objetivo constatar se um
programa alcançou, em parte ou totalmente, os resultados esperados. Nesse
processo, o avaliador deve, além de justificar os resultados, abordar, também os
impactos de suas conclusões explicando como chegou a elas, quais foram os métodos
utilizados e como foi delineado seu processo de coleta de dados.
Neste estudo, analisando-se o Relatório da avaliação, e considerando
informações prestadas por meio da entrevista realizada, pode-se concluir alguns
aspectos, como:
a) As conclusões foram limitadas aos períodos de tempo, contextos,
propostas, perguntas e atividades do programa, tudo isso respeitando-se as
características culturais do contexto da avaliação;
b) Foram relatas informações que suportam e justificam as conclusões obtidas
na avaliação;
c) Foram adotados procedimentos para evitar interpretações equivocadas,
respeitando-se as diferenças entre os stakeholders, as características do contexto e
os fatores sociais e políticos do local
d) O estudo do Relatório de avaliação conduz ao entendimento que esse
padrão teve um excelente nível de atendimento.
As conclusões do Relatório bem como as declarações da gestora do projeto a
respeito dos resultados da avaliação complementam as evidencias do atendimento ao
padrão. Pode-se destacar o trecho do Relatório em que é expresso a preocupação da
avaliação com esse aspecto:

Uma das comparações de maior interesse era com o grupo de controle
do Almirante Negro. A expectativa era de que a comparação com esse
grupo fornecesse apenas o impacto das oficinas oferecidas no CIEE,
um dos aspectos chaves do Programa Mais. No entanto, as análises
para o grupo Almirante não se mostraram satisfatórias em razão do
tamanho do grupo. Conseguiu-se entrevistar apenas 17 jovens. O
grupo inicial já era pequeno (29 jovens) em função de um problema
técnico do Almirante com as fichas cadastrais dos jovens que
passaram pelo programa. Sendo assim, as análises ficaram
comprometidas e devem ser vistas com muita cautela. Por essa razão,
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a opção de não considerar nessas conclusões finais os resultados
derivados da comparação com o grupo de controle do Almirante
Negro. Portanto, as análises seguintes são referentes aos demais
grupos de controle utilizados na presente avaliação de impacto.
(FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2013a, p. 55).

Padrão Informação Válida – P2
Yarbrough et al. (2011) afirmam que este padrão visa apontar o caráter
essencialmente interpretativo e conceitual da validade da informação. Cabe observar
que, geralmente, as boas interpretações de informações classificadas como válidas
são fundamentais, pois sobre essas informações é que se constrói a base de uma
concepção precisa do mundo real. Entretanto, é fundamental que se entenda que esse
aspecto é revestido de complexidade, pois pessoas diferentes e, não raramente,
interpretam experiências similares de forma muito diferentes, pois cada um possui sua
visão da realidade. Assim, nas avaliações, parâmetros como tipos de linguagem e
modos de interpretações têm que ser cuidadosamente analisados, pois um conceito
incompleto ou mal explicado pode gerar mal-entendidos capazes de prejudicar a
precisão da avaliação.
Nesse sentido, considerando as características principais desse padrão, podese concluir em função da análise do Relatório da avaliação e de informações
prestadas na entrevista que: Procurou-se conduzir a avaliação em questões-chave,
interpretando-as de forma cuidadosa e prática. Foi documentado como a informação
de cada procedimento foi registrada, analisada e interpretada.
a) Foram informadas e justificadas inferências realizadas isoladamente e em
combinação.
b) Foi analisado e reportado o nível de compreensão obtido como resultado da
utilização dos procedimentos adotados e sua relação com as informações necessárias
para responder as perguntas orientadoras da avaliação.
c) O Relatório apresenta uma série de quadros e tabelas que auxiliam no
entendimento do objeto de estudo, seu contexto e suas características principais.
O atendimento a este padrão também pode ser exemplificado pelo texto a
seguir exposto, referente ao público alvo do Programa Mais CIEE-RJ:

Para a identificação do impacto do Programa Mais foi necessário
condicionar as estimativas de interesse em um conjunto de variáveis
de controle. São elas: idade, gênero, raça, estado civil, bairro de
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moradia, escolaridade dos pais e indicação se a família do jovem é
beneficiária de algum programa social do governo. Essas variáveis
estão relacionadas com os indicadores de interesse e também estão
distribuídas de forma diferente nos grupos de tratamento e de controle.
A não inclusão dessas variáveis poderia levar a estimativas
enviesadas do verdadeiro impacto do programa. (FUNDAÇÃO ITAÚ
SOCIAL, 2013a, p. 7).

Padrão Informação Fidedigna – P3
Em avaliação, segundo Yarbrough et al. (2011), afidedignidade pode de ser
determinada por meio da consistência das informações coletadas em função de
procedimentos coerentes e metodologicamente definidos. A importância da
fidedignidade está em servir de embasamento para a validade. É importante saber
que a ocorrência de inconsistência nas informações coletadas pode ser resultado da
ausência de fidedignidade. No entanto, em alguns casos, a inconsistência pode
ocorrer em função do fato de que ideias e perspectivas diferentes são possíveis de
ocorrer em uma avaliação. Portanto, seja qual for o grau de fidedignidade obtido, os
avaliadores devem expor os procedimentos eleitos no sentido de fundamentar as
possíveis consistência, oferecendo estimativas adequadas de fidedignidade para os
resumos de informações-chave a serem relatados na documentação da avaliação.
Neste estudo, constatou-se que:
a) As informações pertinentes ao processo avaliativo foram recolhidas
previamente ao início da avaliação;
b) Os avaliadores registraram no Relatório as diversas fontes de informação,
no sentido de aumentar a consistência dos dados coletados;
c) Os avaliadores documentaram e relataram quaisquer ocorrências
geradoras de viés nas informações obtidas;
d) Os avaliadores não incluíram os instrumentos de coleta de dados utilizados
em um apêndice técnico no Relatório de avaliação.
O texto a seguir demonstra a preocupação da avaliação com a fidedignidade
das informações decorrentes do processo avaliativo:
Uma das comparações de maior interesse era com o grupo de controle
do Almirante Negro. A expectativa era de que a comparação com esse
grupo fornecesse apenas o impacto das oficinas oferecidas no CIEE,
um dos aspectos chaves do Programa Mais. No entanto, as análises
para o grupo Almirante não se mostraram satisfatórias em razão do
tamanho do grupo. Conseguiu-se entrevistar apenas 17 jovens. O
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grupo inicial já era pequeno (29 jovens) em função de um problema
técnico do Almirante com as fichas cadastrais dos jovens que
passaram pelo programa. Sendo assim, as análises ficaram
comprometidas e devem ser vistas com muita cautela. (FUNDAÇÃO
ITAÚ SOCIAL, 2013a, p. 50).

Explicitação das Descrições do Programa e do Contexto – P4
Para Yarbrough et al. (2011), os usuários da avaliação necessitam ter uma
visão comum do processo avaliativo posto em prática. A descrição abrangente e
detalhada da avaliação é capaz de transmitir aos seus usuários essa perspectiva tanto
em relação ao programa avaliado, quanto em relação ao tipo de processo avaliativo a
ser posto em prática. Caso haja deficiência, ou mesmo faltas, de documentação e
descrição confiáveis, os stakeholders ficam limitados a confiar em suas próprias
interpretações da realidade e experiências adquiridas em outros contextos. Esse fato
limita a qualidade que esse padrão deve apresentar. Assim, o padrão Explicitação das
Descrições do Programa e do Contexto aconselha que se elucide de forma clara o
que está sendo avaliado e de que forma é feita a contextualização.
Considerando a análise do Relatório da avaliação e a entrevista realizada,
pode-se concluir, em relação a este padrão, que:
a) Foram registrados os procedimentos da avaliação conforme realmente foi
implementada se elucidando claramente o que estava sendo avaliado.
b) Ao interpretar resultados, foi levado em conta, em que medida os
procedimentos previstos foram efetivamente executados.
c) Os propósitos e procedimentos da avaliação, levando-se em consideração o
seu contexto, foram descritos nos resumos e Relatórios da avaliação de modo
apropriado.
A preocupação da avaliação com a Explicitação das Descrições do Programa
e do Contexto pode ser constatada no trecho a seguir:
O Programa Mais teve início em março de 2004 e seu principal objetivo
é promover o acesso ao Ensino Superior gratuito e de qualidade, para
estudantes da sociedade carioca que enfrentam uma situação
vulnerável. O CIEE Rio – Centro de Integração Empresa Escola do Rio
de Janeiro – é o responsável por executar o Programa Mais. [...] O
público alvo do Programa Mais é formado por jovens com idade entre
16 e 24 anos, prioritariamente afrodescendentes, provenientes de
classes sociais populares, que tenham concluído o Ensino Médio na
rede pública e que estejam interessados em uma formação acadêmica
e profissional. O Programa Mais possui dois módulos: Módulo I e o
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Módulo de Acompanhamento. O Módulo I é a porta de entrada para o
programa e é o foco de análise desta avaliação. (FUNDAÇÃO ITAÚ
SOCIAL, 2013a, p. 4).

Padrão Gerenciamento da Informação – P5
De acordo com o pensamento de Yarbrough et al. (2011), um dos principais
objetivos da realização de uma avaliação é o de oferecer aos stakeholders as
informações de que precisam e, para isso, existem diferentes métodos que podem ser
aplicados ao processo avaliativo, de forma a garantir a precisão dessas informações.
Quanto ao modo de coleta, as informações podem ser obtidas por meio da
comunicação oral, dados numéricos, observação, aplicação de instrumento de coleta
de dados, entre outros. Este padrão destaca ser necessário a realização de um
gerenciamento da informação que sustente a precisão daquilo que foi coletado pelo
avaliador, além de discutir as possíveis semelhanças, diferenças e pendências entre
tipos e métodos de coleta que deva ser empregado. Outros aspectos também são
essenciais à precisão da avaliação como o tratamento dos dados e da quantidade de
informações necessárias à formulação de juízos de valor e a forma de armazenamento
que será utilizada na organização dos dados. Enfim, o padrão Gerenciamento da
Informação se diz respeito aos métodos empregados para garantir a seleção, o
equilíbrio, a coleta e o armazenamento correto da informação.
Considerando essas afirmações, no estudo realizado, ficou constatado que:
a) Foram estabelecidos protocolos e mecanismos de controle de qualidade das
informações geradas pela avaliação de forma garantir qualidade no atendimento das
necessidades dos usuários, seu equilíbrio e seu armazenamento correto.
b) Foram revisadas e verificadas tabelas de dados gerados a partir de
computador ou outros meios.
c) Foi controlado rigorosamente o acesso à informação de avaliação de acordo
com os protocolos estabelecidos.
A preocupação da avaliação com o Gerenciamento da Informação pode ser
evidenciada no trecho a seguir:
Análise Descritiva: Os dados foram obtidos em pesquisa de campo,
que foi precedida por pré-teste, realizado em agosto de 2013. Em
função do número grande de contatos disponibilizado pela ONG Ser
Cidadão, selecionou-se deste grupo uma amostra para o pré-teste.
Responderam ao pré-teste 20 (vinte) jovens. O questionário aplicado
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tem seis blocos. São eles: Bloco 1 - Características Gerais – sexo,
idade, região de residência, etc. Bloco 2 - Características
Socioeconômicas – escolaridade dos pais, situação de emprego, etc.
Bloco 3 - Histórico Escolar – ano em que terminou o ensino médio,
inserção no ensino superior, etc. Bloco 4 - Programa Mais – ano em
que participou, módulos que cursou, etc. Bloco 5 - Percepções I (lócus
de controle). Bloco 6 - Percepções II (autoestima). (FUNDAÇÃO ITAÚ
SOCIAL, 2013a, p. 19).

Padrão Análises e Delineamentos Sólidos – P6
Na visão de Yarbrough et al. (2011), as avaliações requerem um plano
abrangente que possua características responsivas a fatores e componentes
relevantes do programa avaliado e ao atendimento dos propósitos desejados em
relação ao processo avaliativo. A avaliação somente se justifica se seus resultados
forem precisos, devendo, por isso privilegiar dois aspectos essenciais no seu
desenvolvimento, a logística e a lógica. Esses parâmetros devem ser analisados e
efetivamente gerenciados, destacando a necessidade de apoio à precisão da
avaliação.
Uma avaliação necessita possuir delineamentos sólidos, pois os mesmos são
necessários no sentido de que se alcancem tipos específicos de conclusões. Esses
delineamentos devem ser formais, sistemáticos, bem documentados e fruto do
conhecimento gerado na avaliação. Dessa forma, quando implementados, muitas
ameaças às conclusões formuladas são sistematicamente previstas e, se bem
documentados, os delineamentos da avaliação podem ser meta-avaliados com vistas
à verificação de sua qualidade (YARBROUGH et al., 2011).
Neste estudo meta-avaliativo ficou constatado que houve a preocupação por
parte dos avaliadores em respeitar essas premissas, sendo destacados os seguintes
pontos relevantes:
a) Os avaliadores reportaram as limitações de cada procedimento analítico,
incluindo o não cumprimento de algumas premissas.
b) Os avaliadores empregaram vários procedimentos analíticos para verificar a
consistência e replicabilidade dos resultados.
c) Foram identificadas e analisadas as interações estatísticas de forma a se
confirmar a qualidade de sua análise e de seu delineamento.
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Quanto às análises referentes aos Delineamento Sólidos, pode-se considerar
relevante, no sentido de demonstrar a preocupação da avaliação com este padrão, o
texto a seguir exposto, transcrito do Relatório final do Processo avaliativo:
Num primeiro momento, cogitou-se excluir um dos instrumentos não
cognitivos da coleta porque havia uma preocupação de que o
questionário ficasse muito grande, inviabilizando a coleta por telefone.
Sendo assim, 10 jovens responderam as questões de cada uma das
escalas. A ideia era escolher uma delas. No entanto, o pré-teste
mostrou que a entrevista era relativamente rápida, viabilizando a
coleta dos dois instrumentos. (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2013a, p.
19).

Padrão Explicitação do Raciocínio da Avaliação – P7
Yarbrough et al. (2011), sustenta que o padrão Explicitação do Raciocínio da
Avaliação, combinado a outros padrões do atributo da precisão, destaca que a
avaliação deve ir além de modelos informais, subentendidos ou intuitivos para chegar
a conclusões precisas. Ele atenta para a obrigação de um raciocínio sólido e explícito
como base de resultados, conclusões e análises. Para atingir a precisão, as
avaliações necessitam identificar quem são os stakeholders e quais são os seus
valores, além dos tipos de decisões, conclusões e julgamentos deles resultantes. A
partir desse momento, então, o delineamento da avaliação pode explicitar o modo de
como se coletará e analisará as informações.
Neste estudo analisando-se o Relatório da avaliação, considerando aspectos
referentes a este padrão, ficou constatado que:
a) Foi considerado como importante na avaliação um conhecimento apropriado
sobre os interessados no processo avaliativo, considerando sua cultura e seus
valores.
b) Os avaliadores tomaram o cuidado em não omitir etapas ou suposições,
importantes do raciocínio da avaliação.
c) Foi adotada mais de uma linha de raciocínio ou fonte de evidências, quando
houve necessidade, para se chegar a conclusões mais precisas.
d) Foram definidas categorias analíticas e escolhidos procedimentos de análise
e métodos de sumarização apropriados para responder as perguntas avaliativas.
Em seu processo de construção, o Relatório da avaliação demonstrou, de
forma clara, a existência de preocupação quanto ao cumprimento deste o padrão,
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conforme o texto a seguir evidencia:
As habilidades não cognitivas, lócus de controle e autoestima, são
expressas por escalas, como já discutidas. Devem indicar que quanto
maior, melhor. Analisando as médias dos construtos, não há
oscilações significativas entre os grupos. Uma das possibilidades para
analisar lócus de controle é analisar aqueles que estão muito abaixo
da média, por exemplo, 2 desvios-padrão abaixo da média. Há 14
observações, sendo 5 entre os tratados. Para a variável de
autoestima, uma possibilidade de análise sugerida é olhar aqueles que
têm autoestima menor que 15, como indicado na seção 3. De todos os
jovens entrevistados, 3 tem autoestima menor que 15, sendo 2 no
grupo de tratados. (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2013a, p. 25).

Padrão Comunicação e Relatório – P8
O consenso de um processo avaliativo está fundamentado em um sistema de
comunicação precisa. Esse fato contribui para que se evite a ocorrência de suposições
não comprovadas e a utilização de termos não analisados ou não explicados e que
poderiam proporcionar sentidos variados para distintos stakeholders. Considerando
os stakeholders, até que se institua um campo comum de entendimento, a precisão
somente tem a ganhar quando se assume o compromisso com a franqueza e a
transparência. Deve-se, no entanto, se observar a importância de se ter flexibilidade
perante os conceitos e as opiniões alheias. A precisão determina que os
comunicadores se preocupem com as possíveis distorções intencionais e não
intencionais, devendo-se adotar posturas flexíveis e amistosas em relação à forma de
como pessoas diferentes veem a realidade (YARBROUGH et al., 2011).
Os avaliadores devem se preocupar em programar Relatórios formais e
informais em estágios do processo avaliativo definidos por meio das necessidades
dos stakeholders. A avaliação deve possuir mecanismos para produzir diferentes tipos
de Relatórios de acordo com as necessidades que, porventura, se apresentem. As
informações devem sofre atualizações regularmente, sempre que a precisão do
Relatório exigir. No entanto, não se deve, em hipótese nenhuma, se prejudicar a
qualidade da informação, devendo a mesma ser continuamente atualizada e
melhorada (YARBROUGH et al., 2011).
Em função do verificado no Relatório da avaliação objeto deste estudo, foram
observados os pontos a segui expostos:
a) O cliente da avaliação foi engajado para definir medidas que assegurem uma
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comunicação imparcial;
b) Os avaliadores participaram de apresentações públicas dos resultados para
ajudar a prevenir e corrigir distorções por outras partes interessadas;
c) Os avaliadores se comunicaram com clareza afim de evitar mal-entendidos
e concepções equivocadas sobre fontes de informação, métodos de coleta de dados
e abordagens alternativas;
d) Não foram constatadas evidências de que os avaliadores ofereceram aos
entrevistados e a outros fornecedores de informações a oportunidade de rever o que
informaram, com o intuito de ajudar a corrigir erros e concepções equivocadas,
melhorando assim a precisão dos resultados da avaliação.
e) Houve engajamento tanto por parte do cliente da avaliação para a assegurar
a imparcialidade da comunicação, bem como dos avaliadores, no intuito de prevenir e
corrigir distorções na interpretação do Relatório final.
Estas considerações podem ser evidenciadas na clareza e conteúdo do
Relatório Final de avaliação e informações disponibilizadas no site da Fundação Itaú
Social.

4.4.1 Resultado da avaliação quanto a categoria Precisão
Quadro 10 – Resumo dos resultados do checklist quanto a categoria Precisão
A - Pontuação da Avaliação da categoria
Precisão
Número de excelentes (0-8) 6 x 4 = 24
Número de Muito Bom (0-8) 2 x 3 = 6
Número de Bom
(0-8) 0 x 2 = 0
Número de Razoável (0-8) 0 x 1 = 0
Pontuação Total:

30

B – Classificação de Atendimento
categoria em relação à norma
■ 30 (93%) a 32: Excelente
□ 22 (68%) a 29: Muito Bom
□ 16 (50%) a 21: Bom
□ 8 (25%) a 15: Razoável
□ 0 (0%) a 7: Ruim
30 (Pontuação Total) ÷32 = 0,94x100 =94%

Fonte: O autor (2017).

Como a categoria Precisão possui oito padrões e a escala de valores varia de
4 (Excelente) a zero (Ruim), a pontuação foi obtida pela multiplicação do número de
atribuições vezes o valor do nível. A divisão do total de pontos obtidos (30) pelo
número total de pontos possíveis na categoria (32) deu origem à classificação quanto
ao atendimento à categoria, índice 0,94, que corresponde a Excelente.
Esta categoria está relacionada à clareza da descrição do objeto avaliado, bem
como o contexto, apresentando o planejamento da avaliação desde os procedimentos
até suas conclusões. Assegura assim, confiabilidade, validade e fidedignidade das
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informações. A avaliação realizada constatou uma forte inclinação para um processo
pautado em conclusões justificadas, objetividade de Relatório e imparcialidade da
divulgação dos resultados. Desta forma, esta categoria obteve um total de 0,94 de
atendimento segundo a escala de Stufflebeam. Como foi constatado durante no
processo meta-avaliativo, a falta de participação dos stakeholders influenciou os
resultados, ocasionando que os mesmos ficassem aquém do potencial de avaliação
da metodologia.
Os resultados desse padrão, expressos no Quadro 10, demonstram que dois
padrões não alcançaram o grau excelente. No entanto, pode-se considerar, em função
da análise realizada em relação à Categoria de Precisão da avaliação, que a
metodologia aplicada na avaliação de retorno econômico do Programa Mais do CIEERJ possui confiabilidade, validade e fidedignidade das informações, sendo imparcial
e apresentando clareza em relação à apresentação de seu desenvolvimento e de seus
resultados.

4.5 ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA AVALIAÇÃO NA
CATEGORIA RESPONSABILIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO
Os padrões desta categoria, quando observados conjuntamente, buscam
assegurar critérios que orientem o processo definindo procedimentos e propósitos que
desenvolvam a capacidade avaliativa bem como o estabelecimento do caráter
formativo e somativo de uma avaliação. Elliot (2011, p. 953) afirma que:
Os três padrões da nova categoria, responsabilização da avaliação,
encontram apoio nos padrões anteriores, de utilidade, exequibilidade,
adequação e precisão [...]. Estão diretamente relacionados à metaavaliação e, por concepção, utilizam todos os 27 padrões, desde que
pertinentes ao que estiver sendo julgado.

Se admitidos estes critérios, a longo prazo, podem ser criadas condições que
levem ao desenvolvimento de uma melhor capacidade de avaliação e o
aperfeiçoamento do processo como um todo. O Quadro 11 apresenta os padrões
associados à responsabilização da avaliação definidos pelo Joint Committee
(YARBROUGH et al., 2011).
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Quadro 11 – Descrição dos padrões da Categoria Responsabilização
Padrões da Categoria
Responsabilização
Documentação da
Avaliação
(R1)
Meta-Avaliação Interna
(R2)
Meta-Avaliação-Externa
(R3)

Características Principais
As avaliações devem dar atenção à documentação e seus
contextos buscando documenta-los em todos os seus detalhes
para assegurar que a qualidade do processo avaliativo não
seja posta em julgamento.
Quando implementada contribui de forma significativa para a
comunicação entre avaliadores e usuários, informando acerca
do programa e do processo de avaliação.
Por seu caráter independente e isento, permite um olhar
autônomo e a apresentação de um novo modo de pensar a
avaliação e seu valor.

Fonte: YARBROUGH et al. (2011).

Padrão Documentação da Avaliação – R1
A documentação da avaliação oferece base o julgamento de sua qualidade,
favorecendo a responsabilização do processo posto em prática. Ela deve ser precisa,
suficiente e pertinente, de acordo com os objetivos da meta-avaliação. O
planejamento da elaboração da documentação necessária ao processo avaliativo é
feito durante o seu planejamento. A documentação deve ser exata e atender à
melhoria da responsabilização da avaliação. Ela deve ter a qualidade necessária para,
se necessário, atender às necessidades de avaliadores que estejam planejando
avaliações de programas ou a elaboração de novos programas que apresentem
razoável nível de similaridade com o programa avaliado originalmente. Assim, os
profissionais que estejam interessados em realizar avaliações em seus programas
poderão se beneficiar e ter seus trabalhos facilitados e, de certa forma, validados. É a
documentação da avaliação o principal instrumento de pesquisa em um processo
meta-avaliativo somativo e que tem o objetivo de aferir a sua qualidade (YARBROUGH
et al., 2011).
Em relação a este padrão, por meio de aspectos observados no Relatório da
avaliação, observou-se que:
a) As informações disponíveis e possíveis de ser levantadas são suficientes
para que a meta-avaliação possa ser executada.
b) Foi definido quem vai precisar da documentação da avaliação e com que
propósitos, especificando as dimensões de qualidade, necessidades e questões a
serem cobertas pela documentação.
c) A documentação da avaliação foi catalogada e classificada.
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d) Foram produzidos Relatórios técnicos que forneceram informações sobre a
concepção de avaliação, procedimentos, dados e resultados.
Conforme o exposto no Relatório da avaliação, nos vídeos disponibilizados e
na entrevista realizada, pode-se considerar este padrão totalmente contemplado pelo
processo avaliativo.

Padrão Meta-Avaliação Interna – R2
Tal como ocorre em avaliações internas e externas, as meta-avaliações
internas e externas também compartilham muitas similaridades significativas. Os dois
tipos identificam, de forma sistemática, fatores que necessitam serem trabalhados no
sentido de elevar a qualidade da avaliação, fundamentando decisões acerca da
mesma, de acordo com o que foi proposto e implementado. As meta-avaliações
podem ser executadas sempre que a qualidade da avaliação precisar ser verificada,
tanto em seus aspectos somativos quanto formativos, pois colaboram para que os
interessados no processo saibam até que ponto os resultados então obtidos possuem
qualidade, ou seja, são confiáveis (YARBROUGH et al., 2011).
Ressalta-se que neste estudo ficou constatado que não houve a realização da
Meta-Avaliação Interna no sentido de aferir a qualidade da avaliação realizada.

Padrão Meta-Avaliação Externa – R3
De acordo com a visão de Yarbrough et al. (2011), a meta-avaliação externa
oferece uma perspectiva independente sobre a qualidade da avaliação, com base no
ponto de vista de um especialista oriundo de outro contexto, externo ao processo
avaliativo e ao programa avaliado. Ou seja, ele deve possuir uma independência
estrutural em relação à avaliação. Assim sendo, o padrão não foi atendido conforme
contempla o Quadro 12, pois tanto a perspectiva formativa quanto a somativa da metaavaliação externa não ocorreram, dado que não foram constatados indicativos de que
a metodologia contemplou as suas realizações em relação à avaliação objeto deste
estudo. Cabe esclarecer que este trabalho está avaliando a avaliação do Programa
como um todo e esta meta-avaliação não faz parte do processo avaliativo do mesmo.
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Este estudo não foi contratado pela direção da avaliação do Programa e sim realizada
por iniciativa de um avaliador externo independente.

4.5.1 Resultado da avaliação quanto a categoria Responsabilização da Avaliação
Quadro 12 – Resumo dos resultados do checklist quanto a categoria Responsabilização da
Avaliação
A - Pontuação da Avaliação da categoria
Responsabilização da Avaliação
Número de excelentes (0-3) 1 x 4 = 4
Número de Muito Bom (0-3) 0 x3 = 0
Número de Bom
(0-3) 0 x 2 = 0
Número de Razoável (0-3) 0 x 1 = 0
Pontuação Total:

4

B – Classificação de Atendimento
categoria em relação à norma
□ 11 (93%) a 12: Excelente
□ 8 (68%) a 10: Muito Bom
□ 6 (50%) a 7: Bom
■ 3 (25%) a 5: Razoável
□ 0 (0%) a 2: Ruim
4 (Pontuação Total) ÷12 = 0,33x100=33%

Fonte: O autor (2017).

Como a categoria Responsabilização da Avaliação possui três padrões e a
escala de valores varia de 4 (Excelente) a zero (Ruim), a pontuação foi obtida pela
multiplicação do número de atribuições vezes o valor do nível. A divisão do total de
pontos obtidos (4) pelo número total de pontos possíveis na categoria (12) deu origem
à classificação quanto ao atendimento à categoria, índice 0,33, que corresponde a
Razoável.
Os princípios que norteiam esta categoria visam assegurar que uma avaliação
que atenda aos seus padrões assegura o uso responsável de recursos, produzindo,
desta forma, valor em relação aos resultados do processo avaliativo. Ela se
fundamenta na produção, arquivamento e disponibilização da documentação da
avaliação, bem a realização de avaliação da avaliação, tanto interna quanto externa.
No que tange a documentação da avaliação foram cumpridas as diretrizes
acerca do atendimento ao padrão, uma vez que possibilitou a realização desta metaavaliação. Em referência às meta-avaliações interna e externa, não houve
identificação na aplicação da metodologia avaliativa uma perspectiva que
contemplasse um direcionamento às suas realizações.
Assim sendo, como se pode observar no Quadro 12, esse foi o aspecto da
Categoria que contribuiu para que o Relatório alcançasse, apenas, 0,33 na escala de
Stufflebeam. Desse modo, considerando a Categoria de Responsabilização da
avaliação, pode-se inferir, na análise da metodologia de avaliação econômico aplicada
ao Programa Mais do CIEE-RJ, que, neste aspecto, a metodologia avaliada necessita
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ser aprimorada de forma a contemplar, também, as avaliações interna e externa, tanto
nas suas formas formativas como somativas, de modo a garantir que a qualidade de
seus processos seja aferida.
4.6 DESEMPENHO DA AVALIAÇÃO EM RELAÇÃO AOS PADRÕES DE
QUALIDADE DA AVALIAÇÃO DO JOINT COMMITTEE
No sentido de responder à pergunta avaliativa formulada neste estudo, no
Quadro 13 é apresentado visão geral do desempenho da avaliação quanto a todos os
Padrões do Joint Committee, segundo o Checklist definido por Stufflebeam, em
números fracionários. A representação numérica, tem a pretensão de, a partir das
informações quantitativas, identificar convergências de atendimento aos padrões
propostos. Assim, é explicitado que os padrões de Responsabilização (0,33), foram
cumpridos em menor medida, seguido dos de Utilidade (0,53), de Adequação (0,85) e
de Precisão (0,94). Nesse aspecto, ressalta-se que o padrão de Exequibilidade foi o
único que atingiu o nível 1 de atendimento conforme a proposta de Stufflebeam. Ao
traduzir estes números para a tabela de critérios de análise de Stufflebeam, utilizando
a média de pontuação, observou-se uma predominância de desempenho entre “bom”
e “excelente”, considerando todas as categorias.
Quadro 13 – Visão geral do desempenho da avaliação quanto ao conjunto de Categorias
com seus respectivos Padrões do Joint Committee, segundo o Checklist definido por
Stufflebeam
Padrões
Padrões de Utilidade
U1 - Credibilidade do Avaliador
U2 - Atenção aos Interessados (stakeholders)
U3 - Propósitos Negociados
U4 - Explicitação de Valores
U5 - Informação Relevante
U6 - Produtos e Processos Significativos
U7 - Comunicação e Relatórios Apropriados e no Prazo
U8 - Preocupação com Consequências e Influências
Padrões de Exequibilidade
E1 - Gerenciamento do Projeto
E2 - Procedimentos Práticos
E3 - Viabilidade do Contexto
E4 - Uso dos Recursos

Escala
Bom
Muito Bom
Ruim
Muito Bom
Muito Bom
Excelente
Muito Bom
Excelente
Ruim
Excelente

0,53

1,00

Excelente
Excelente
Excelente
Excelente

(Continua)
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(Conclusão)
Padrões
Padrões de Adequação
A1 – Orientação Responsiva e Inclusiva
A2 – Acordos Formais
A3 – Respeito e Direitos Humanos
A4 – Clareza e Equidade
A5 – Transparência e Abertura
A6 – Conflito de Interesses
A7 – Responsabilidade Fiscal
Padrões de Precisão
P1 – Conclusões e Decisões Justificadas
P2 – Informação Válida
P3 – Informação Fidedigna
P4 – Explicitação das Descrições do Programa e do
Contexto
P5 – Gerenciamento da Informação
P6 – Análises e Delineamentos (designs) Sólidos
P7 – Explicitação do Raciocínio da Avaliação
P8 – Comunicação e Relatório
Padrões de Responsabilização
R1 – Documentação da Avaliação
R2 – Meta-avaliação Interna
R3 – Meta-avaliação Externa
Fonte: O autor (2017).

Escala
Muito bom
Excelente
Muito Bom
Excelente
Bom
Excelente
Excelente
Bom
Excelente
Excelente
Excelente
Muito

0,85

0,94

Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Muito Bom
Razoável
Excelente
Ruim
Ruim

0,33
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo avaliativo foi iniciado analisando-se a participação e importância
do investimento social privado para a manutenção e estimulo das ações ligadas ao
terceiro setor no Brasil. Foram feitas referência à necessidade cada vez mais latente
das organizações do terceiro setor em prestar contas à sociedade, aos investidores e
a todos os demais interessados, de suas ações e do bom uso de recursos
empregados. Como consequência deste debate, este trabalho procurou proporcionar
a realização de alguns questionamentos que fizessem referência à ausência de
metodologias de avaliação de projetos e programas que permitam mensurar os
impactos e, consequentemente, valorar os benefícios captados pelos atendidos, suas
famílias e toda a sociedade.
Diante da atual realidade do Brasil, a discussão sobre o papel do Estado, a
emergência do Terceiro Setor e a importância do investimento social privado, criou-se
um ambiente favorável para a discussão e implementação de modelos de avaliação
que permitam avaliar a implantação e gestão de políticas públicas e iniciativas
financiadas por investidores sociais privados. É neste sentido que este estudo
avaliativo buscou, por meio de uma meta-avaliação, avaliar a Metodologia de
Avaliação Econômica de Projetos Sociais, da Fundação Itaú Social, por meio da
análise de sua utilização na prática, ou seja, meta-avaliando um Relatório de avaliação
de um projeto onde a metodologia foi aplicada.

5.1 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A utilização na realidade brasileira dos padrões do Joint Committee para metaavaliar uma metodologia de avaliação econômica de projetos sociais foi idealizada no
sentido de se buscar uma maior compreensão dos benefícios de se trabalhar com
estes padrões enquanto princípios orientadores para melhoria da qualidade da
metodologia, e não como uma norma de certificação. Assim sendo, o estudo avaliativo
proporcionou uma análise técnica e reflexiva do alinhamento da metodologia avaliada
em relação aos padrões, considerando a escala proposta por Stufflebeam. Em apenas
uma das cinco categorias obteve-se desempenho “Razoável”. Uma categoria obteve
conceito correspondente a ”Bom” e outra “Muito Bom” e duas “Excelente”.
Analisando individualmente os padrões, as maiores fragilidades constatadas
foram nos padrões U2, U8, A4, R2 e R3. O primeiro refere-se à identificação de
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interessados: percebeu-se que existe um desconhecimento quanto às necessidades
e vantagens do envolvimento de interessados desde a fase de planejamento de uma
avaliação até a conclusão dos trabalhos e apresentação de resultados, pois das seis
perguntas constantes no Checklist para a avaliar o cumprimento deste padrão, só uma
foi atendida. O segundo refere-se preocupação com influências e consequências: é
possível concluir que esta seja uma questão crítica e que demande uma revisão na
metodologia, pois das seis perguntas referentes a este padrão no Checklist, cinco
envolvem aspectos ligados a participação das partes interessadas no processo
avaliativo. O terceiro se refere a clareza e equidade: apesar de quatro das seis
perguntas para o atendimento a este padrão terem sido respondidas, as duas
restantes, mais uma vez, estão relacionadas a participação de todas as partes
interessadas no processo avaliativo. O quarto e o quinto referem-se às práticas de
meta-avaliações interna e externa, o que permite concluir que essa prática pode ainda
ser considerada uma sofisticação para o estágio de maturidade da avaliação de
projetos e programas sociais no Brasil. Daí, não terem sido evidenciadas perspectivas
meta-avaliativas na metodologia.
Em relação ao objetivo deste estudo avaliativo, pode-se observar que a
metodologia meta-avaliada aplicada apresentou alinhamento com 25 dos 30 padrões
de avaliação de programas do Joint Committee. Assim sendo, é relevante deixar claro
que, pela extensão e complexidade do estudo, torna-se importante a realização de um
maior aprofundamento na realização de novos estudos que possuam a mesma
natureza deste, com vistas a uma melhor adaptação das avaliações realizadas no
contexto brasileiro aos citados padrões, conforme foram concebidos nos Estados
Unidos da América, procurando-se adequá-los à realidade brasileira.
No entanto, pode-se concluir que existe um ambiente propício à adoção dos
padrões disseminados pelo Joint Committee, no sentido de promover uma reflexão
sobre boas práticas de avaliação de programas e projetos sociais onde o investimento
social privado se faz presente no País. Assim, partindo da premissa que os padrões
foram aceitos como critérios úteis e aplicáveis para a avaliação e o julgamento da
metodologia aqui avaliada, dado o elevado grau de alinhamento entre a metodologia
e os procedimentos aplicados, é possível identificar algumas fragilidades que podem
ser objeto de reflexões mais aprofundadas em futuras avaliações:
Analisando individualmente os padrões, os três primeiros que apresentaram as
maiores fragilidades constatadas foram os padrões U2, U8 e A4, fortemente inclinados
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para práticas de identificação e atenção a todas as partes interessadas. A proposta,
seguindo os conceitos disseminados pelo Joint Committee, é de que os avaliadores
devem empenhar seus esforços para que sejam envolvidos o maior número de
interessados, que são de alguma forma afetados e sejam potenciais usuários dos
resultados da avaliação, desde a sua fase de planejamento até a conclusão do
processo avaliativo. Este tipo de envolvimento possibilita aumentar a chance de a
avaliação produzir informações úteis para um maior número de usuários do Programa
(Diretores, gerentes financiadores, legisladores, educadores, atendidos, etc.).
Considerando o mesmo aspecto, cabe lembrar que Patton (1996) define como
personal factor a relação entre o uso dos achados da avaliação e o envolvimento de
interessados. Dessa forma, o resultado do impacto de uma avaliação se relaciona
diretamente com a presença e com a participação de indivíduos que estão
estreitamente envolvidas e interessadas em seus resultados. Logo, será adequado
que os usuários intencionais, que representam os stakeholder que buscam
informações para fazer julgamentos sobre o Programa, incluindo-se entre esses os
tomadores de decisão (Diretores, gerentes financiadores, legisladores, educadores,
atendidos, etc.), participantes operacionais dos programas e demais interessados,
sejam estimulados a terem uma maior participação no processo avaliativo durante o
seu desenvolvimento.
Destacando que Guba e Lincoln (1989) chamam atenção para os riscos de uma
avaliação centrada na relação entre avaliador e cliente, com o direcionamento apenas
com foco nos interesses do cliente, o que é identificado como gerencialismo. Esta
prática tende a gerar avaliações pouco inclusivas por atender interesses de forma
unilateral. Sendo assim, apesar de ficar subentendida a intensão, reforça-se o
pensamento de que não foi evidenciada a valorização e inclusão de mecanismos que
permitissem a participação das partes interessadas no processo avaliativo,
considerando, inclusive a sua consecução.
Considerando os limites de envolvimento, esse aspecto deve ser alvo de
discussões mais aprofundadas uma vez em se tratando de avaliações que envolvem
um grande número de interessados podem incorrer em maior necessidade de tempo
e recursos para sua execução.
Propondo-se meta-avaliações internas e externas, respeita-se que a premissa
de a avaliação ser um importante instrumento para fornecer informações que
contribuam para a tomada de decisão no sentido de subsidiar decisões que levem a
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continuidade, aprimoramento ou suspensão de um projeto ou programa. Nesta
medida, se espera que as informações sejam seguras e confiáveis no sentido de
orientar as decisões a serem tomadas. Portanto, a implantação sistemática de metaavaliações tanto internas quanto externas, de caráter formativo ou somativo, contribui
para que se evitem ou corrijam erros durante o processo avaliativo e para que, ao fim
do projeto ou programa, possam ser aferidos o mérito e a relevância do processo
avaliativo em questão.
Por fim, é importante que se observe o pensamento de Stufflebeam (1999, apud
MARINO, 2003), que afirma ser a prática da meta-avaliação uma obrigação
profissional dos avaliadores, pois existem avaliações boas, medianas e ruins. Pois, os
avaliadores podem cometer erros tais como critérios de julgamento inadequados,
erros metodológicos, gastos excessivos, abusos de autoridade, entre outros. Inferese, dessa forma, que os próprios contratantes da avaliação passem a incluir em seus
planejamentos a realização, também, de processos avaliativos da própria avaliação
posta em prática. Pois, diante do processo de amadurecimento do terceiro setor no
contexto brasileiro, e dada a importância do investimento social privado para fomentar
a sua ascensão, a implementação de pratica meta-avaliativa deve ser considerada
como uma diretriz estratégica, afim de assegurar a credibilidade e a qualidade nas
avaliações realizadas.

5.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO AVALIATIVO
Apesar do rigor técnico e cientifico empregado durante todo o processo
avaliativo aqui descrito, são apresentadas a seguir algumas limitações que ficaram
evidenciadas no presente estudo:
O conhecimento acumulado no Brasil sobre avaliação de programas e projetos
sociais bem como a metodologia aqui avaliada é muito recente, levando a uma
abordagem exploratória do tema e dos pressupostos que levaram ao objeto da
avaliação.
A escolha do projeto avaliado com a metodologia em questão foi intencional e
não probabilística, seguindo critérios do autor. No entanto, nesse aspecto, pode-se
considerar que a replicação deste estudo avaliativo em outros programas avaliados
com a mesma metodologia podem ser grande utilidade afim de confirmar os resultados
aqui alcançados.
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O estudo, pautado nas diretrizes disseminadas pelo Joint Committee,
contemplou as cinco categorias exposta na obra de Yarbrough et al. (2011),
distribuídas em 30 padrões. Esta decisão implicou em uma ampla e diversificada gama
de dimensões e questionamentos, o que de certa forma impediu um maior
aprofundamento nas discussões sobre questionamentos que surgiram a partir da
análise dos dados coletados.
Porém, apesar das limitações presentes, e considerando o caráter exploratório
e inédito deste trabalho, o caminho aqui traçado e seguido se fez relevante no sentido
de que, de certa forma, se abra uma janela de oportunidades que se possa auxiliar
nas investigações científicas a serem realizadas no futuro, e que apresentem
similaridades com este estudo meta-avaliativo.
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APÊNDICE A – Checklist
Este checklist é para a realização de meta-avaliações somativas. Ele é organizado de
acordo com o Joint Committee Program Evaluation Standards, versão 2011. Para cada uma
dos 30 padrões a lista de verificação inclui 6 pontos de controle extraídos do conteúdo
descrito pelo Joint Committee Program Evaluation Standards para cada padrão específico.
O julgamento sobre a adequação da avaliação em cada categoria em relação ao
cumprimento dos padrões deve ser feito da seguinte forma: 6 Excelente, 5 Muito Bom, 4
Bom, 2-3 Razoável ou 0-1 Ruim. Deve-se somar os resultados e aplicar no quadro: A Pontuação da Avaliação do padrão em seguida aplicar o total dos pontos no item: B –
Classificação de Atendimento do Padrão em relação a norma.
Aos usuários deste checklist recomenda-se consultar o texto de YARBROUGH et al. The
program evaluation standards: a guide for evaluators and evaluations users. Los Angeles,
CA: Sage, 2011.
Para atender aos requisitos para o padrão Utilidade, o programa deve:
U1 Credibilidade do avaliador
■Foram contratados avaliadores competentes?
■As partes interessadas confiam nos avaliadores?
■Os avaliadores são capazes de abordar as preocupações das partes interessadas?
■Os avaliadores são adequadamente sensíveis às questões de gênero, situação
socioeconômica, raça e língua e as diferenças culturais?
■Os avaliadores ajudaram os interessados a compreender e avaliar o plano de avaliação e
o processo avaliativo?
□As partes interessadas foram estimuladas a participar de forma adequada para críticas e
sugestões?
□ 6 Excelente ■ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável □ 0-1 Ruim
U2 Atenção aos interessados
■Os clientes da avaliação foram claramente identificados?
□Foram envolvidas figuras de liderança para identificar outras partes interessadas?
□As partes interessadas ajudaram a identificar outros interessados?
□Foram consultadas as partes interessadas para identificar as suas necessidades de
informação?
□Foram propostas estratégias para envolvimento das partes interessadas em toda a
avaliação, em conformidade com o contrato?
□Os avaliadores mantiveram o processo de avaliação aberto para servir as partes
interessadas recentemente identificadas?
□ 6 Excelente □ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável ■ 0-1 Ruim
U3 Propósitos negociados
■Os avaliadores atenderam prioritariamente às questões mais importantes?
■Os avaliadores foram flexíveis para permitir adicionar perguntas durante a avaliação?
□Os avaliadores ouviram os interessados para identificar suas diferentes perspectivas e
necessidades?
■Os avaliadores obtiveram informações suficientes para determinar o mérito do programa?
■Os avaliadores obtiveram informações suficientes para avaliar as fragilidades do
programa?
■Os avaliadores conduziram a avaliação de acordo com as prioridades atribuídas à
informação necessária?
□ 6 Excelente ■ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável □ 0-1 Ruim
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■Os avaliadores consideraram todas as fontes relevantes de valores para interpretação dos
resultados de avaliação, incluindo necessidades sociais, as necessidades do cliente, as
leis pertinentes, missão institucional e metas do programa?
■Os avaliadores definiram as partes apropriadas para fazer as interpretações de
julgamento durante a avaliação?
■Os avaliadores apresentaram fontes e formas claras e defensáveis para o julgamento de
valor?
■Os avaliadores distinguiram apropriadamente entre dimensões, pesos e a profundidade
dos valores envolvidos?
□Os avaliadores levaram em consideração os valores das partes interessadas?
■Os avaliadores ofereceram formas de interpretações alternativas com base em valores
conflitantes porém confiáveis?
□ 6 Excelente ■ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável □ 0-1 Ruim
U5 Informação relevante
■Os avaliadores apresentaram um ou mais relatórios apropriados, como um sumário
executivo, relatório principal, relatório técnico, e apresentação oral?
■Os relatórios elaborados são claros, diretos e com linguagem compreensível aos
interessados?
■O relatório se concentra nas questões objeto do contrato e transmite informação essencial
em cada relatório?
■Os relatórios foram escritos e apresentados de forma simples e direta?
■Foram Empregadas mídias eficazes para informar os diferentes públicos interessados?
■Foram utilizados exemplos para ajudar o público a relacionar esses achados às situações
práticas?
■ 6 Excelente □ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável □ 0-1 Ruim
U6 Produtos e processos significativos
■Os avaliadores em cooperação com o cliente, fizeram esforços especiais para identificar,
alcançar, motivar e informar todas as partes interessadas?
■Os avaliadores fizeram relatórios intermediários para apresentar as partes interessadas?
□Os avaliadores fizeram trocas de informação oportunas com as partes interessadas, por
exemplo, o conselho de política do programa, o pessoal do programa, e os clientes do
programa?
■Os Avaliadores entregaram o relatório final dentro das necessidades?
■Os avaliadores caso seja apropriado preparam divulgação para a mídia pública?
■Os avaliadores caso seja permitido pelo contrato de avaliação e conforme o caso,
disponibilizaram resultados ao público através de meios como a Internet?
□ 6 Excelente ■ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável □ 0-1 Ruim
U7 Comunicação e relatórios apropriados e no prazo
■Os avaliadores dentro do adequado e viável, mantiveram as partes interessadas
informadas sobre os resultados ao longo da avaliação?
■Os avaliadores criaram sistemática para prover suporte a interpretação e aplicação dos
resultados potenciais?
■Foram fornecidos relatórios intermediários?
■ Os relatórios escritos foram suplementados com a comunicação oral?
■Namedida do possível os avaliadores conduziram reuniões de feedback para ir além e
viabilizar a aplicação dos achados?
■Os avaliadores prestaram assistência para interpretar e aplicar os resultados da avaliação
no trabalho das equipes?
■ 6 Excelente □ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável □ 0-1 Ruim
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U8 Preocupação com influências e consequências
□Os avaliadores envolveram as partes interessadas durante todo o processo?
□Os avaliadores identificaram as forças que atuam sobre pensamento, opiniões, atitudes,
valores e comportamentos das partes interessadas?
□Os avaliadores promoveram sua utilização alinhada com os propósitos negociados da
avaliação?
□Os avaliadores proporcionaram as partes interessadas, oportunidades de testar suas
suposições e ajustar seus entendimentos sobre o objetivo e as consequências dos
resultados da avaliação?
□Foram identificados os mecanismos de comunicação formal e informal que conectam
partes interessadas?
■Os avaliadores fizeram uso de cenários anteriores, em busca de evidências de relação
entre a avaliação e as subsequentes políticas e práticas?
□ 6 Excelente □ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável ■ 0-1 Ruim
A - Pontuação da Avaliação do
B – Classificação de Atendimento do
Padrão Utilidade
Padrão em relação à norma
Número de excelentes (0-8) x 4 =
□ 30 (93%) a 32: Excelente
Número de Muito Bom (0-8) x 3 =

□ 22 (68%) a 29: Muito Bom

Número de Bom

(0-8) x 2 =

□ 16 (50%) a 21: Bom

Número de Razoável

(0-8) x 1 =

□ 8 (25%) a 15: Razoável

Pontuação Total:

□ 0 (0%) a 7: Ruim

(Pontuação Total) ÷32= x 100 =
Para atender aos requisitos para o padrão Exequibilidade, o programa deve:
E1 Gerenciamento do projeto
■Os avaliadores possuem experiência e ou competência na gestão de projetos?
■Os avaliadores elaboraram um plano formal de gerenciamento, detalhando os aspectos
da avaliação?
■Os avaliadores durante todo o processo levaram em conta ao elaborar o plano de
gerenciamento, as necessidades das partes interessadas, os propósitos, metas e
objetivos da avaliação?
■Os avaliadores demonstraram sensibilidade a diversidade de valores e diferenças
culturais dos participantes?
■Foram elaborados relatórios e outras formas de comunicação para acompanhar e
monitorar a implementação do plano de gerenciamento?
■Os avaliadores foram flexíveis no intuito de rever o pano de gerenciamento para avaliar
se há necessidade de mudanças, sempre que o programa ou as exigências e limitações
da avaliação sofreram alterações?
■ 6 Excelente □ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável □ 0-1 Ruim
E2 Procedimentos práticos
■Os avaliadores minimizaram as interrupções e o excesso de dados?
■Os avaliadores sugeriram pessoal competente e os treinou conforme as necessidades?
■Os procedimentos escolhidos foram realizados na medida da capacidade de realização
da equipe?
■Foi proposto um cronograma realista para a execução do trabalho?
■Os avaliadores envolveram pessoal da equipe do programa para participar da condução
da avaliação?
■A avaliação se desenvolveu sem causar interferências nas atividades rotineiras?
■ 6 Excelente □ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável □ 0-1 Ruim
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E3 Viabilidade do contexto
■Os avaliadores anteciparam-se às diferenças de posicionamento das partes
interessadas?
■Os avaliadores preveniram-se contra situações de pressão ou ações deliberadas para
impedir a realização da avaliação?
■Os avaliadores promoveram a cooperação entre as partes interessadas?
■Os avaliadores reportaram visões divergentes sobre o processo avaliativo?
■Quando possível, os avaliadores fizeram uso das diversas forças políticas para atingir os
objetivos da avaliação?
■Os avaliadores identificaram e rechaçaram qualquer tentativa de corrupção à avaliação?
■ 6 Excelente □ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável □ 0-1 Ruim
E4 Uso dos recursos
■A avaliação foi conduzida de forma eficiente (cumprimento de prazo, maximização de
recursos, trabalho dentro do orçamento)?
■Foram utilizados recursos próprios do programa durante a avaliação?
■A avaliação produziu informações novas e úteis à tomada de decisão?
■A avaliação contribuiu com melhorias para o programa avaliado?
■O processo avaliativo produziu informações sobre o accountability (uso responsável de
recursos e prestação de contas às autoridades superiores ligadas ao programa. Exemplo:
financiadores e Conselho Diretor)?
■A avaliação proporcionou a geração de novos conhecimentos sobre o programa?
■ 6 Excelente □ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável □ 0-1 Ruim
A - Pontuação da Avaliação do Padrão
B – Classificação de Atendimento do
Exequibilidade
Padrão em relação à norma
Número de excelentes (0-4) x 4 =
□ 15 (93%) a 16: Excelente
□ 11(68%) a 14: Muito Bom
Número de Muito Bom (0-4) x 3 =
□ 8 (50%) a 10: Bom
Número de Bom
(0-4) x 2 =
□ 4 (25%) a 7: Razoável
□ 0 (0%) a 3: Ruim
Número de Razoável (0-4) x 1 =
Pontuação Total:

(Pontuação Total) ÷16 = x 100 =
Para atender aos requisitos para o padrão Adequação, o programa deve:
A1 Orientação Responsiva e Inclusiva
■Os resultados do programa foram avaliados em relação às necessidades do público alvo
e das partes interessadas?
■Os avaliadores asseguraram que todos os potenciais usuários do programa fossem
contemplados no processo avaliativo?
■Os avaliadores conduziram processo avaliativo com excelência?
■Os avaliadores identificaram os pontos fortes e aspectos positivos do programa avaliado?
■Os avaliadores identificaram os pontos fracos e aspectos negativos do programa
avaliado?
■Os avaliadores apresentaram de forma clara as práticas recorrentes prejudiciais ao bom
andamento do programa?
■ 6 Excelente □ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável □ 0-1 Ruim
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A2 Acordos Formais
□Foram feitas audiências com as partes interessadas antes de serem definidos os acordos
para a execução da avaliação?
■Os acordos contemplam os principais procedimentos e produtos que atendam às
necessidades de avaliadores, clientes e partes interessadas?
■Os avaliadores estimularam o processo de acordo formal como uma oportunidade de
melhorar a qualidade geral dos processos e produtos da comunicação?
■Os avaliadores tomaram o cuidado de monitorar sempre que possível, os acordos formais
e informais, para verificar se criam conflitos e incompatibilidades?
■Os avaliadores se empenharam para se certificar de que os acordos sejam usados para
monitorar e acompanhar responsabilidades e deveres específicos?
■Os avaliadores durante o processo de elaboração de documentos e de acordos sobre a
avaliação, tomaram o cuidado ao tratar de informações confidenciais ou privadas, para
não infringir assim a privacidade, a propriedade ou algum outro direito das partes
interessadas?
□ 6 Excelente ■ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável □ 0-1 Ruim
■Os avaliadores conduziram o processo respeitando os direitos civis, a privacidade e os
valores das partes interessadas?
■Os avaliadores honraram os protocolos pré-estabelecidos e compromissos relativos aos
prazos?
■Foram garantidas a confidencialidade e anonimato durante o processo avaliativo?
■Os avaliadores minimizaram as consequências nocivas a avaliação?
■Os avaliadores tomaram o cuidado de não ignorar ou encobrir eventuais incompetências
ou atitudes não éticas, fraudes ou abusos realizados pela equipe do programa?
■Foram tomados cuidados para que a diversidade fosse respeitada?
■ 6 Excelente □ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável □ 0-1 Ruim
A4 Clareza e Equidade
■Os avaliadores demonstraram comprometimento ao trabalhar questões de injustiça ou
justiça social que afetem os direitos das partes interessadas na avaliação?
□Durante todas as fases da avaliação, foi incentivada a comunicação frequente entre
avaliadores e as partes interessadas, evitando mal entendidos a respeito da equidade da
avaliação?
□Os avaliadores submeteram relatórios preliminares para análises e críticas?
■Foi mostrado como os pontos fortes do programa poderiam ser usados para superar suas
fraquezas?
■Foram reconhecidas as limitações do relatório final?
■Os avaliadores relataram as limitações do processo avaliativo para o julgamento de
determinados aspectos do programa?
□ 6 Excelente □ 5 Muito Bom ■ 4 Bom □ 2-3 Razoável □ 0-1 Ruim
A5 Transparência e Abertura
■Os avaliadores identificaram com clareza as audiências?
■Os avaliadores reportaram pontos de vista relevantes dos apoiadores e dos críticos do
programa?
■Os avaliadores elaboraram relatório com conclusões e recomendações equilibradas?
■Os avaliadores reportaram todas as conclusões por escrito, exceto em circunstâncias em
que as circunstancias indicassem claramente o contrário?
■Os relatórios, aderiram estritamente aos princípios de franqueza, abertura e integridade?
■Os avaliadores asseguraram que os relatórios alcançassem suas diferentes audiências?
■ 6 Excelente □ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável □ 0-1 Ruim
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A6 Conflitos de Interesses
■Os avaliadores Identificaram potenciais conflitos de interesse no início da avaliação?
■Foram envolvidos vários avaliadores no processo avaliativo?
■Os avaliadores mantiveram registros da avaliação para eventual revisão independente?
■Se possível, os avaliadores foram contratados pela autoridade financiadora ao invés do
beneficiário da avaliação?
■Se possível, os avaliadores sugeriram que os relatórios da avaliação fossem
apresentadas diretamente ao CEO?
■Os avaliadores envolveram pessoas singularmente qualificadas para participar na
avaliação, mesmo se elas têm um potencial conflito de interesses; mas tomando medidas
para neutralizar este conflito?
■ 6 Excelente □ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável □ 0-1 Ruim
A7 Responsabilidade Fiscal
■Foram especificados os itens de despesa do orçamento com antecedência?
■O orçamento foi proposto de forma suficientemente flexível para permitir realocações
adequadas para a avaliação?
■Foram apresentados registros precisos e detalhados de fontes de financiamento e
despesas dos serviços realizados na avaliação?
■Foram apresentados registros de pessoal, dotações de trabalho e tempo gasto na
avaliação?
■Os avaliadores foram criteriosos no uso dos recursos empregados no processo
avaliativo?
□Foi incluído um resumo das despesas como parte do relatório de avaliação?
□ 6 Excelente ■ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável □ 0-1 Ruim
A - Pontuação da Avaliação do Padrão
B – Classificação de Atendimento do
Adequação
Padrão em relação à norma
Número de excelentes (0-7) x 4 =
□ 26 (93%) a 28: Excelente
□ 19 (68%) a 25: Muito Bom
Número de Muito Bom (0-7) x 3 =
□ 14 (50%) a 18: Bom
Número de Bom
(0-7) x 2 =
□ 7 (25%) a 13: Razoável
□ 0 (0%) a 6: Ruim
Número de Razoável (0-7) x 1 =
Pontuação Total:

(Pontuação Total) ÷28= x100 =
Para atender aos requisitos para o padrão Precisão, o programa deve:
P1 Conclusões e Decisões Justificadas
■As conclusões foram limitadas aos períodos de tempo, contextos, propostas, perguntas e
atividades do programa?
■Foram reportadas conclusões plausíveis que explicam porque outras conclusões rivais
foram rejeitadas?
■Foram relatas informações que suportam as conclusões?
■Foram identificados e reportados os efeitos colaterais advindos das ações dos programa?
■Foram adotados procedimentos para evitar interpretações equivocadas?
■Quando possível e apropriado, o avaliador obteve e encaminhou resultados já
identificados durante a revisão do relatório final?
■ 6 Excelente □ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável □ 0-1 Ruim
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P2 Informação Válida
■Os avaliadores concentram a avaliação em questões-chave?
■Os avaliadores comunicaram o tipo de informação adquirido mediante cada procedimento
empregado?
■Foi documentado como a informação de cada procedimento foi registrada, analisada e
interpretada?
■Foram informadas e justificadas inferências realizadas isoladamente e em combinação?
■Foi analisado e reportado o nível de compreensão obtido como resultado da utilização dos
procedimentos adotados e sua relação com as informações necessárias para responder
as perguntas orientadoras da avaliação?
■Foram estabelecidas categorias de significados de informação, identificando temas
regulares e recorrentes oriundos das informações usando procedimentos de coleta
qualitativos?
■ 6 Excelente □ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável □ 0-1 Ruim
P3 Informação Fidedigna
■Foram recolhidas previamente informações pertinentes ao processo avaliativo?
■Conforme o caso, foram empregados uma variedade de fontes e métodos de coleta de
dados?
■Os avaliadores registraram no relatório as diversas fontes de informação?
■Os avaliadores documentaram e justificaram os meios utilizados para obter informações
de cada fonte?
□Os avaliadores incluíram os instrumentos de coleta de dados utilizados em um apêndice
técnico no relatório de avaliação?
■Os avaliadores documentaram e relataram quaisquer ocorrências geradoras de viés nas
informações obtidas?
□ 6 Excelente ■ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável □ 0-1 Ruim
P4 Explicitação das Descrições do Programa e do Contexto
■Os avaliadores monitoraram e descreveram como os propósitos da avaliação
permaneceram ou mudaram ao longo do tempo?
■Conforme o caso, os procedimentos de avaliação foram atualizados para acomodar
mudanças de propósitos da avaliação?
■Foram registrados os procedimentos da avaliação conforme realmente foi implementada?
■Ao interpretar resultados, foi levado em conta, em que medida os procedimentos previstos
foram efetivamente executados?
■Os propósitos e procedimentos da avaliação foram descritos nos resumos e relatórios da
avaliação?
■Na medida do possível, foram envolvidos avaliadores independentes para monitorar e
avaliar propósitos e procedimentos da avaliação?
■ 6 Excelente □ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável □ 0-1 Ruim
■Foram estabelecidos protocolos e mecanismos de controle de qualidade das informações
geradas pela avaliação?
■Foram aferidas as entradas de dados?
■Foram revisadas e verificadas tabelas de dados gerados a partir de computador ou outros
meios?
■Foram sistematizados e controlados o armazenamento das informações coletadas na
avaliação?
■Foi controlado rigorosamente o acesso à informação de avaliação de acordo com os
protocolos estabelecidos?
■Os fornecedores de informações puderam verificar as informações que forneceram?
■ 6 Excelente □ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável □ 0-1 Ruim
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P6 Análises e Delineamentos Sólidos
■Os avaliadores começaram por análises exploratórias preliminares para garantir a
correção dos dados e obter uma maior compreensão?
■Os avaliadores reportaram as limitações de cada procedimento analítico, incluindo o não
cumprimento de algumas premissas?
■Os avaliadores empregaram vários procedimentos analíticos para verificar a consistência
e replicabilidade dos resultados?
■Os avaliadores examinaram a variabilidade, bem como medidas de tendências centrais?
■Foram Identificados e examinados valores extremos, e verificadas a sua exatidão?
■Foram identificadas e analisadas as interações estatísticas?
■ 6 Excelente □ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável □ 0-1 Ruim
P7 Explicitação do Raciocínio da Avaliação
■Foram empregados vários procedimentos analíticos para verificar a consistência e
replicabilidade dos resultados?
■Foram definidos os limites da informação a ser utilizada?
■Foram definidas categorias analíticas e escolhidos procedimentos de análise e métodos
de sumarização apropriados para responder as perguntas avaliativas?
■Os avaliadores tomaram o cuidado em não omitir etapas ou suposições, importantes do
raciocínio da avaliação?
■As informações obtidas foram classificadas de acordo com sua validade e confiabilidade?
■Foi adotada mais de uma linha de raciocínio ou fonte de evidências, quando houver, para
se chegar a conclusões mais precisas?
■ 6 Excelente □ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável □ 0-1 Ruim
P8 Comunicação e Relatório
■O cliente da avaliação foi engajado para definir medidas que assegurem uma
comunicação imparcial?
■Foram divulgadas todas as perspectivas de todos os interessados inclusive daqueles que
manifestaram visões opostas ao programa?
■Os avaliadores participaram de apresentações públicas dos resultados para ajudar a
prevenir e corrigir distorções por outras partes interessadas?
■Foram tomadas medidas para determinar se usuários-chave da informação
compreenderam os relatórios em concordância com as intenções e ideias de quem os
elaborou?
■Os avaliadores se comunicaram com clareza afim de evitar mal-entendidos e concepções
equivocadas sobre fontes de informação, métodos de coleta de dados e abordagens
alternativas?
□Os avaliadores ofereceram aos entrevistados e a outros fornecedores de informações a
oportunidade de rever o que informaram, com o intuito de ajudar a corrigir erros e
concepções equivocadas, melhorando assim a precisão dos resultados da avaliação?
□ 6 Excelente ■ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável □ 0-1 Ruim
A - Pontuação da Avaliação do padrão
B – Classificação de Atendimento do
Precisão
Padrão em relação à norma
Número de Excelentes (0-8) x 4 =
□ 30 (93%) a 32: Excelente
□ 22 (68%) a 29: Muito Bom
Número de Muito Bom (0-8) x 3 =
□ 16 (50%) a 21: Bom
Número de Bom
(0-8) x 2 =
□ 8 (25%) a 15: Razoável
□ 0 (0%) a 7: Ruim
Número de Razoável (0-8) x 1 =
Pontuação Total:

(Pontuação Total) ÷32 = x100 =
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Para atender os requisitos para o padrão Responsabilização da Avaliação, o programa
deve:
R1 Documentação da Avaliação
■ 6 Excelente □ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável □ 0-1 Ruim
R2 Meta-avaliação Interna
□Foram definidos padrões a serem utilizados para julgar a avaliação?
□Foi designada a alguém a responsabilidade de administrar o processo de meta-avaliação
interna durante toda a avaliação?
□Foi reunida documentação e informações complementares sobre como as outras partes
envolvidas implementaram e experimentaram a avaliação do programa?
□Foi previsto e disponibilizado orçamento de forma adequada e suficiente para a realização
do meta-avaliação interna?
□Foi dispensada atenção devida à meta-avaliação interna, valorizando assim seu potencial
de documentar a qualidade levando ao aperfeiçoamento da avaliação?
□É mantido um registro de todas as meta-avaliações internas com etapas, informações e
análises?
□ 6 Excelente □ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável ■ 0-1 Ruim
R3 Meta-avaliação Externa
□Foi previsto e disponibilizado orçamento de forma adequada e suficiente para a realização
da meta-avaliação externa?
□Foram identificados claramente os patrocinadores da avaliação, clientes, avaliadores, e
outras partes interessadas?
□Foram apresentadas de forma clara as expectativas acerca dos propósitos e
necessidades que a meta-avaliação externa deverá atender?
□Foi organizada lista dos recursos necessários à meta-avaliação externa, inclusive a
suficiência da documentação pré-existente?
□Foi realizada reunião com as partes interessadas para passar em revista e detalhar os
propósitos e necessidades que a meta-avaliação vai atender?
□Foram identificados e definidos os valores, padrões e outras dimensões da qualidade
necessários aos julgamentos da meta-avaliação?
□ 6 Excelente □ 5 Muito Bom □ 4 Bom □ 2-3 Razoável ■ 0-1 Ruim
A - Pontuação da Avaliação do padrão
B – Classificação de Atendimento do
Responsabilização da Avaliação
Padrão em relação à norma
Número de excelentes (0-3) x 4 =
□ 11 (93%) a 12: Excelente
□ 8 (68%) a 10: Muito Bom
Número de Muito Bom (0-3) x 3 =
□ 6 (50%) a 7: Bom
Número de Bom
(0-3) x 2 =
□ 3 (25%) a 5: Razoável
□ 0 (0%) a 2: Ruim
Número de Razoável (0-3) x 1 =
Pontuação Total:

(Pontuação Total) ÷12 = x 100=
Este checklist foi adaptado do PROGRAM EVALUATIONS METAEVALUATION
CHECKLIST (Based on The Program Evaluation Standards) Daniel L. Stufflebeam,
1999 e atualizado de acordo com o Joint Committee Program Evaluation Standards,
versão 2011, para fins de estudo avaliativo do objeto desta dissertação. A aplicação deste
documento em outros estudos meta-avaliativos sem as devidas adequações e seus
resultados são de responsabilidade de cada usuário.
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APÊNDICE B - Roteiro de Entrevista
1)

Foram estabelecidos protocolos e mecanismos de controle de qualidade das informações
geradas pela avaliação?
R: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
2) Foram aferidas as entradas de dados?
R: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3)

Foram revisadas e verificadas tabelas de dados gerados a partir de computador ou outros
meios?
R: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Foram sistematizados e controlados o armazenamento das informações coletadas na
avaliação?
R: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4)

Foi controlado rigorosamente o acesso à informação de avaliação de acordo com os
protocolos estabelecidos?
R: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5) Os fornecedores de informações puderam verificar as informações que forneceram?
R: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6)

A Senhora tem algo a acrescentar que considere relevante sobre a realização da
Avaliação?
R: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

