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Avaliação

SAIBA MAIS

O monitoramento e a avaliação são duas agendas incorporadas no investimento 
social privado em graus distintos. Enquanto apenas 1% dos 116 investidores so-
ciais não monitora a maioria dos seus projetos ou programas, 20% declararam não 
avaliá-los e 22% reportaram não dispor de práticas ou políticas de avaliação estabele-
cidas, o que indica oportunidades de aprimoramento nessa temática.

Um percentual maior de organizações afirmou possuir estruturas de monitora-

mento relacionadas à disponibilidade de recursos e à existência de equipes inter-

nas específicas para a função. Já em relação à avaliação, os percentuais são 

maiores em cursos de formação da equipe e na contratação de consultorias 

externas, possivelmente em função da especificidade e complexidade de alguns 

tipos de avaliação, tais como os processos de avaliação de impacto.

323

Práticas e
políticas
adotadas

Objetivos da
avaliação

projetos

Critérios
para avaliar

52%

Entre as práticas e políticas de 

avaliação adotadas pelas 116 

organizações, as mais frequentes 

são o estabelecimento de crité-

rios para definir a periodicidade 

da avaliação de projetos ou pro-

gramas, adotada por 63% dos 

investidores sociais, e a divulga-

ção dos resultados para o público 

interno, realizada por 49% dos 

investidores sociais. Políticas de 

avaliação alinhadas às metas e 

indicadores dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) são as menos frequentes, 

citadas por apenas 16% dos 

investidores sociais.

Quanto aos objetivos da avalia-

ção, as 116 organizações atribuí-

ram alto grau de importância ao 

fato de aprenderem para orientar 

tomadas de decisão interna 

sobre sua gestão (80%) e de-

monstrarem resultados para con-

selhos, mantenedores, cofinan-

ciadores (79%).

ou programas mais repre-

sentativos destacados 

pelos 116 investidores 

sociais:

Quanto aos principais critérios para avaliar os 323 projetos ou programas mais repre-

sentativos, 37% deles foram avaliados porque o investidor social tem como política 

avaliar todas suas iniciativas. A fase em que o programa ou projeto se encontra foi 

levada em consideração em 25% dos casos, seguida pelo volume de investimentos 

alocados (20%) e pelo compromisso em prestar contas à sociedade (18%). Incerte-

zas quanto ao resultado do projeto ou programa e demanda do conselho deliberativo 

ou de mantenedores foram motivos citados em 11% dos 323 programas ou projetos 

mais representativos, respectivamente.

No âmbito desses 323 progra-

mas e projetos mais represen-

tativos, o processo de avalia-

ção, quando realizado,

contribuiu mais para:

E contribuiu menos para:

foram avaliados por 

equipes próprias

66%
Identificar clara-

mente as contri-

buições do projeto 

ou programa 

63%
Melhorar o desenho 

e/ou a implementa-

ção das iniciativas 

realizadas 

60%
Dimensionar o 

impacto do projeto 

ou programa 

50%
Subsidiar a tomada 

de decisão dos 

mantenedores e 

conselheiros 

48%
Prestar contas e 

mobilizar benefici-

ários e sociedade 

em geral 

41%
Compartilhar resul-

tados com o poder 

público 

40%
Captar e ampliar 

parcerias

30%
Fortalecer ações 

de advocacy 

31%
foram avaliados com 

apoio de consultoria 

externa

31%
não foram avaliados

No âmbito dos

Tem recurso alocado 
regularmente no 
orçamento geral do 
associado destinado 
a projetos / progra-
mas específicos 
conforme priorida-
des do ano

Tem critérios estabele-
cidos para definir a 
periodicidade da 
avaliação de seus 
projetos / programas

Tem critérios estabele-
cidos para definir o 
orçamento destinado 
à avaliação de seus 
projetos / programas

Tem práticas e políti-
cas de divulgação 
dos resultados das 
avaliações de seus 
projetos / programas 
para público interno

Tem práticas e políti-
cas de divulgação dos 
resultados das avalia-
ções de seus projetos 
/ programas para a 
sociedade em geral 
(práticas de transpa-
rência)

Tem práticas e políti-
cas de divulgação 
dos resultados das 
avaliações de seus 
projetos / programas 
para parceiros

Tem processo siste-
mático para seleção 
de fornecedores a 
partir de especifica-
ções do contexto da 
avaliação de seus 
projetos / programas

Aprender sobre o projeto e orientar tomadas de decisão 
internas sobre sua gestão

Demonstrar resultados para conselhos, mantenedores, 
cofinanciadores, etc.

Mobilizar e fortalecer a relação com beneficiários e/ou 
comunidades envolvidas

Comunicar e disseminar publicamente os resultados do 
projeto / programa com o objetivo de prestar contas

Dar visibilidade sobre projeto / programa a outros públi-
cos de relacionamento do associado e da(s) empresa(s) 
mantenedora(s) (colaboradores, fornecedores, clientes, 
etc.)

Demonstrar resultados para órgãos da gestão pública 
parceiros na implementação

Compartilhar resultados com parceiros implementadores 
não mencionados anteriormente

Demonstrar resultados para conseguir novas parcerias

Subsidiar a interlocução com poder público para influen-
ciar políticas públicas (advocacy)

Subsidiar processos de captação

Atender demandas de relatórios e indicadores (ex. ISE, 
GRI, Ethos)

Outros

Tem práticas ou 
políticas de avalia-
ção alinhadas às 
metas e indicado-
res dos Objetivos 
de Desenvolvi-
mento Sustentá-
vel (ODS)

Não tem 
práticas ou 
políticas de 
avaliação 
estabeleci-
das

MAIS frequentes MENOS frequentes

Investe em cursos e 
seminários e mate-
riais para formação 
da equipe interna

Tem recurso regular 
previsto diretamen-
te no orçamento do 
projeto / programa

Possui uma área ou 
profissional específi-
co para a função

Contrata consulto-
rias externas espe-
cializadas para exe-
cutar serviços

Contrata consulto-
rias externas espe-
cializadas para refle-
tir com a equipe 
interna e estruturar 
processos

56%
51% 55% 53%

27% 28%

45%

59%

42%
36%

44% 41%
34% 35% 38%

45%
50% 51%

Monitoramento Avaliação Não tem / não faz

63%

49%
41% 40%

28%

17% 16%
22%

80%

79%

73%

72%

72%

66%

63%

61%

59%

46%

45%

3%

É política do 
associado 

avaliar todos 
os projetos / 
programas

Projeto / 
programa 

não foi ava-
liado

A fase em 
que o proje-
to / progra-

ma se 
encontra(va)

O volume de 
investimen-

tos alocados

Compromis-
so de pres-
tar contas à 
sociedade

Incertezas 
com relação 
aos resulta-

dos

Demanda do 
conselho 

deliberativo 
ou de man-
tenedores

Exigências 
de parceiros

Outros Disponibili-
dade de 

recursos 
para realizar 
a avaliação

37%

31%

25%

20%
18%

11%

6% 5%
3%

11%

Contribuições

https://gife.org.br/censo-gife/

