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Avaliação além da prestação de contas

Além da mensuração de resultados para prestação de contas (típicos Completion Reports) .

Principalmente para desenho e ajuste de rumo de políticas públicas e programas de uma certa complexidade.

Para aprender, ganhar apoio, recompensar o sucesso, 

Para incorporar lições à tomada de decisões.

Para documentar não somente o sucesso e o fracasso, mas também as razões destes.

Para explorar resultados inesperados e alternativas possíveis.

Avaliação é um processo político com dimensões técnicas – não o inverso.

Evitar viés contábil. Orçamento é para gerar atividades, gestão é para gerar produtos e resultados. M&A são
ferramentas de apoio à gestão, não ao orçamento.



Exemplos de avaliações além 
da prestação de contas



Avaliação de Impacto Social e sobre a Pobreza 
(PSIA) – PNUD/PNUMA, Quirguistão, 2015=16

• Para avaliação ex-ante de programas que impactam políticas públicas

• Reformas community-oriented na gestão dos pastos (redistribuição das assimetrias 
informacionais, econômicas e de poder em prol dos pequenos e médios proprietários)

• Análise do arcabouço legal, institucional, e de políticas públicas; análise do impacto 
distributivo (survey e grupos focais); análise de stakeholders 

• Aprendizagem: (para fortalecimento da política de reformas): (i) bom desenho mas baixa 
capacidade institucional e ausência de ferramentas de gestão, conflitos intersetoriais e 
interinstitucionais; (ii) redução da extrema pobreza e da concentração de riqueza mas 
limitada pelos arranjos produtivos e de comercialização existentes (escala e acesso a 
cadeias geradoras de valor) e impacto limitado nas mulheres e nos jovens; (iii) o Ministério 
da Agricultura precisa fortalecer sua capacidade de coordenação entre diferentes 
stakeholders, principalmente doadores internacionais e instituições acadêmicas para 
capacity-building no território. 



Estudo de Caso: Programa de Fomento, Bahia 
(PNUD/Banco Mundial e MDA/MDS)

• Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada - IRPAA, Juazeiro, 
Bahia 

• Foco na efetividade dos dispositivos e incentivos institucionais (capacitação, 
focalização, mobilização, diagnóstico, projeto produtivo, acompanhamento) e, 
ao mesmo tempo, nas contribuições e inovações locais

• Aprendizagem: (feedback para desenho do programa federal): (i) formação 
técnica e motivacional; (ii) focalização via instrumentos oficiais (CadÚnico) e 
busca ativa com base em relações comunitárias; (iii) diagnóstico e projeto 
produtivo dentro de uma abordagem dialógica e paritária; (iv) 
acompanhamento individual e coletivo; (v) busca da sustentabilidade por 
meio da inserção em políticas públicas mais amplas e no fortalecimento do 
capital social.



Trajetória da Cities Alliance no Brasil 
(UNOPS/Cities Alliance), 2016

• Avaliação do impacto das operações da Cities Alliance na evolução das 
políticas de desenvolvimento urbano no Brasil

• Duas trajetórias em paralelo, pontos de contato e de inflexão

• Tipologia e fases (municipal ou estadual/nacional, local/ganho de 
escala) padrões; 

• Aprendizagem: (feedback para estratégia da Cities Alliance): (i) visão de 
longo prazo e continuidade, (ii) apoio sequencial acumulativo, (iii) papel 
de mediador neutral (honest broker), (iv) assistência técnica ágil (just-
in-time) e responsiva às demandas; (v) aprendizagem institucional com 
mudanças na própria Cities Alliance (estatuto, modelo de negócios, 
programas de país).



Reassentamento involuntário em Lagos, Nigéria 
(Banco Mundial), 2015-16

• Violações de direitos humanos num caso de despejo forçãdo de uma 
comunidade de um assentamento precário, com subsequente obrigatoriedade 
de plano de reassentamento e indenização ex-post

• Análise do arcabouço legal, institucional, material acadêmico, registros do 
projeto, mais entrevistas com stakeholders e comunidade

• Aprendizagem: (para o Board do Banco, com feedback para a revisão da norma 
operacional sobre reassentamento): (i) necessidade de maior integração entre 
urbanização de assentamentos precários (e assuntos de mercado da terra, 
habitação e informalidade) e reassentamento; (ii) necessidade de melhor 
compreensão das complexas relações entre assuntos legais e político-
institucionais de um lado, e economia política (stakeholders) do outro; e (iii) 
necessidade de clareza desde o início do projeto sobre políticas de salvaguardas.



Lições da experiência de projetos de Urbanização de Favelas no 
Brasil (BID-Cities Alliance-Ministério das Cidades/CAIXA), 2010-11

• Identificação e discussão dos fatores críticos que influenciaram desempenho 
e resultados de nove projetos (estudos de casos) do BID e PAC

• Análise das dimensões arquitetônica-urbanística, social e institucional ao 
longo do ciclo de projeto

• Aprendizagem: (feedback para projetos de Melhoria de Bairros/BID e PAC-
UAP): (i) intersetorialidade e integralidade (conexão entre físico e social, 
ampliação do escopo dos programas e dos componentes de financiamento 
internacional); (ii) legitimidade (demanda social amadurecida) e 
institucionalidade favorável e efetiva; (iii) sustentabilidade (pós-ocupação e 
inserção em políticas públicas – focalização e universalização)



Pré-requisitos para avaliações de sucesso

•Precisa de comprometimento das 
lideranças.
•Precisa de recursos técnicos, humanos, 
financeiros adequados.
•Precisa de uma combinação de capacidade 
institucional e vontade política.
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