


de Mantenedoras do Ensino Superior
(Abmes). Na última edição do evento,
no ano passado, foram realizadas cerca
de seis mil atividades, atendendo a um
milhão de pessoas.

Entretanto, apesar do visível cresci-
mento, a avaliação dos resultados obtidos
com esses projetos ainda é escassa. De
acordo com a pesquisa do Ipea, 16% das
empresas controlam o destino dos recur-
sos e verificam os resultados. Segundo

a diretora de estudos sociais do instituto
e coordenadora da pesquisa, Arma
Maria Peliano, além de pequeno, o
número não expressa a realidade.
Uma nova pesquisa do instituto, que
será publicada no primeiro semestre
deste ano, irá apresentar dados sobre

a avaliação de projetos realizados
por empresas brasileiras. E durante o
estudo de campo dessa análise, Anna
afirma ter percebido que muitas compa-
nhias que haviam declarado documentar
uma avaliação dos projetos sociais, na
verdade, somente realizam um monito-
ramento dos recursos.

Conforme a diretora do Ipea, alguns
fatores contribuem para essa falsa per-
cepção de controle sobre a eficiência
dos projetos. Entre eles estão a baixa
expectativa com os resultados, o que
gera uma despreocupação do investi-
dor, e a compreensão ilusória de que
a empresa sabe informalmente o que
acontece no projeto, pois muitas finan-
ciam programas locais.

Para Anna, é preciso ter experi-
ência para fazer uma boa avaliação.
Como só há pouco tempo a filantropia
deu lugar ao investimento no Brasil,
apenas recentemente o empresariado
constatou a importância de medir os
resultados dos seus projetos sociais.
"Nos últimos anos começaram a surgir
instituições e fundações que dão boa
estrutura para esse tipo de avaliação.
Isso tem agregado qualidade, mas não
é de se espantar que ainda há um longo
caminho a percorrer", diz.

e atualmente cresce entre as
corporações o entendimento de

i que a avaliação de um projeto
social é um instrumento impor-

tante de gestão, ainda são poucas as que
conhecem uma metodologia eficiente
para lidar com ele. Pensando nisso, a
fundação Itaú Social iniciou em 2004
o programa Avaliação Econômica de
Projetos Sociais, desenvolvido em par-
ceria com a área de controles de riscos
e financeiro do banco.

O programa trabalha com dois focos:
a avaliação de projetos sociais próprios
e de organizações parceiras da funda-

Rodrigo Lara, da John Snow: método
próprio avaliou a Ação Global

cão, e disseminação de conhecimentos
e métodos de avaliação econômica, por
meio, principalmente, de seminários e
cursos. Ana Beatriz Patrício, diretora da
fundação, fala que a avaliação de proje-
tos permite que se saiba o real impacto
das ações, o que auxilia no momento
de tomar decisões. "Costumo dizer que
avaliar é um dever ético, que dá trans-
parência e estimula os investimentos na
área social", comenta.

Na opinião de Ana Beatriz, um dos
primeiros passos para avaliar com efi-
ciência é estabelecer claramente desde
o começo os resultados pretendidos
com o projeto. Há indicadores clás-
sicos essenciais, possíveis de serem
encontrados em livros que discutam o
assunto, mas a maioria é de natureza
quantitativa. O que vem crescendo no
momento de mensurar os ganhos são
as metodologias que utilizam também
o retorno qualitativo. Indicadores
desse tipo nem sempre conseguem ser
tão objetivos quanto os tradicionais,
porém algumas particularidades im-
portantes são reveladas.

Outro ponto essencial é que a ava-
liação também deve ser pensada na
organização do projeto, pois, a partir
daí, há a possibilidade de organizar um
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banco de dados do programa, enquanto
ele está em andamento. Isso permite
que, na sua conclusão, seja mais eficaz
mensurar os resultados obtidos.

Entre os casos da Fundação Itaú, há
a parceria com a ONG (organização
não-governamental) Parceiros Volun-
tários. O projeto dessa união consistiu
em realizar um curso com o objetivo
de qualificar formadores para incenti-
var a participação social voluntária de
jovens como agentes mobilizadores.
Todo o processo foi acompanhado por
uma equipe de avaliadores e no final foi
aplicado um questionário a 30 jovens
envolvidos com o programa e 30 que
não participaram. O propósito era saber
se o engajamento em uma ação social
muda a cultura do jovem e se ele passa a
participar de outras ações. No fim, ficou
claro que aqueles que freqüentaram o
curso tinham mais facilidade para fazer
ações sociais e elaborar novos projetos
do que aqueles que não participaram.

produção de avaliações
internas e externas depende
de fatores como o tamanho
do projeto, sua duração,

número de pessoas envolvidas e o valor
do investimento. No primeiro caso, a
promoção de atividades de apreciação
é importante para a gestão do programa
e há uma facilidade na compreensão de
todo o processo ocorrido. Entretanto,
ter a assistência de uma equipe de
fora pode proporcionar um olhar mais
plural e contribuir para um equilíbrio
nos interesses, especialmente quando
existe uma situação crítica. Não há uma
fórmula, e os dois métodos podem coe-
xistir, mas o objetivo deve ser sempre a
clareza dos resultados.

O Instituto Fonte é uma ONG que
trabalha desde 2007 com ações sociais
e com consultoria de processos em te-
mas relacionados ao desenvolvimento
social. Para o diretor executivo da insti-
tuição, Rogério Renato Silva, avaliar os
projetos sociais não deve ser encarado
pelas corporações como uma obrigação.
A profissionalização ainda recente da
cultura de investimentos sociais no
Brasil provocou uma distorção em que

as avaliações às vezes são vistas como
apenas uma ação fiscalizadora que pode
provocar cortes de verba ou mesmo o
fim de um projeto.

Mas apresentar bons resultados
traz credibilidade ao projeto, e por
conseqüência, ao investidor. Com cre-
dibilidade é possível dar continuidade

à ação, captar mais recursos, firmar
novas parcerias. A avaliação constrói a
imagem de um investimento realizado.
Para tanto, a consultoria da ONG Fonte
utiliza diferentes métodos, dependen-
do do caso a ser analisado. "Existem
centenas de modelos possíveis. Mas
acredito que eles são efeito das causas
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de cada projeto, do que deve ser ava-
liado", afirma Rogério Silva.

Um exemplo foi o programa de-
senvolvido pela Fundação Telefônica,
Pró-Menino: Joyens em conflito com a
lei. Ele dá auxílio a serviços de atendi-
mento ao adolescente autor de um ato
infracíonal. Para fazer a avaliação, a
Fonte desenvolveu uma metodologia es-
pecífica, chamada Quadros. Encontros
individuais entre educadores e partici-
pantes do programa foram realizados,
em que 27 imagens relacionadas ao
adolescente em situação de risco eram
mostradas. O objetivo foi criar um
espaço de diálogo para reunir informa-
ções que serviram para demonstrar as
mudanças conquistadas e estimular o
crescimento do programa.

Já a John Snow Brasil Consultoria
utiliza um método próprio, chamado
Metodologia de Avaliação de Impacto
Social (Mais), porém cada avaliação
depende de uma série de indicadores
quantitativos e qualitativos que variam
de acordo com o projeto. Segundo o
coordenador de pesquisa e avaliação
de impacto social, Rodrigo Lara, o mo-
delo da empresa entende os programas
sociais como tecnologias que contêm
um conhecimento a ser aplicado e
sistematizado. Ter componentes que
facilitem a replicabilidade dessa tec-
nologia garante sua eficácia.

Para isso, a John Snow trabalha com
três níveis de análise: Custo-eficácia,
Custo-benefício e Equidade. No primeiro
se examina a logística do programa, seus
recursos financeiros, tecnológicos e de
estrutura. O segundo procura ter uma di-
mensão econômica e entender as mudan-
ças que podem ser causadas na vida e no
comportamento dos participantes e como
o mercado vai valorizar os resultados.
O último verifica o peso social, através
de um mapeamento com as característi-
cas das pessoas que o projeto pretende
atender e analisa qual o potencial que o
projeto tem para diminuir as dificuldades
sociais, conforme seus objetivos. "Aava-
liação precisa de uma solidez científica,
para que os gestores tenham em mãos
ferramentas para reproduzir o conheci-
mento passado", conclui Lara.

A Ação Global, uma iniciativa do
Serviço Social da Indústria (Sesi) e da
Rede Globo foi avaliada pelo método
da John Snow. Como a ação, que faz
atendimentos na área da saúde, cida-
dania, educação, cultura, esporte e la-
zer, dura apenas um dia, a consultoria
desenvolveu um sistema de pontos em
que os envolvidos iniciavam o dia com
um número e, dependendo de questões
como a satisfação e o interesse, termi-
navam com uma pontuação mais alta.
Na última edição, o programa fez 2,4
milhões de atendimentos e, apesar de
os dados ainda não terem sido divul-
gados, já se sabe que os resultados
foram positivos.

O Banco Real é uma das poucas
empresas no Brasil que não utiliza
a consultoria externa para avaliar os
projetos sociais. Em 2000, o banco re-
solveu mudar sua gestão de negócios e
adotou um modelo que trabalha com o
desenvolvimento sustentável. Naquele
ano foi criado também o Espaço Real
de Práticas em Sustentabilidade, que
realiza com freqüência cursos, oficinas
e palestras sobre o assunto.

Mediante esse conceito administrati-
vo foram criados programas que geren-
ciam os investimentos sociais. Em cada
projeto social financiado pela empresa,
participantes são escolhidos para serem
os atores da avaliação, sejam membros
da equipe da empresa, de parceiros ou
da comunidade. "Definimos que o mo-
delo seria colaborativo, em que todos os
envolvidos fizessem parte do processo,
aprendessem", diz Laura Oltramare,
superintendente de desenvolvimento
sustentável da corporação.

Dentro do processo de avaliação.,
as pessoas selecionadas procuram
indicadores de resultados que respon-
dam às questões econômicas, sociais
e ambientais. Mas Laura lembra que
algumas vezes determinados projetos
não respondem a todas as questões ime-
diatamente. Alguns resultados levam
mais tempo que outros para aparecer.
Por isso, montar modelos próprios de
avaliação exige um compromisso a
longo prazo e a noção de que o aprimo-
ramento deve ser constante.
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