
Aula 1
Introdução à Avaliação Econômica de Projetos Sociais



Avaliar é...

Emitir juízo de valor sobre algo.

Avaliação Econômica é...

Quantificar o impacto e o retorno econômico de um projeto, com 

base em metodologia científica.

A Avaliação Econômica pode ser um importante instrumento 

de gestão de projeto social, possibilitando o seu 

aprimoramento a partir de tomadas de decisão conscientes.



Plano de Aula

Objetivos:

- Transmitir aspectos gerais do conceito de Avaliação Econômica

de Projetos Sociais.

- Alinhar expectativas e esclarecer dúvidas sobre o propósito, os 

requisitos e a dinâmica do curso.

Temas a serem trabalhados:

- Propósito e escopo da avaliação econômica.

- Noções de avaliação de impacto.

- Noções de retorno econômico.

- A dinâmica do curso e o trabalho individual de conclusão.



Avaliação Econômica



Avaliação Econômica

O que significa avaliar economicamente um projeto social?

Avaliação Econômica

Avaliação de Impacto

Cálculo de Retorno 

Econômico



Avaliação Econômica

1. Avaliação de projetos-piloto: busca validar suposições teóricas 

e garantir que o programa seja expandido com menos incerteza 

sobre o seu potencial de alcançar sucesso.

2. Avaliação de projetos maduros: permite conhecer as 

dimensões, os canais e a magnitude do impacto, o que pode 

contribuir para a melhoria do desenho do próprio programa (uso 

interno) e de outros projetos similares (uso externo).



Avaliação Econômica

- A avaliação não tem um 

fim em si mesma.

- A avaliação faz parte do 

processo de melhoria

contínua de um projeto.

Projeto

Aprender

(Re) Desenhar

Implementar

Avaliar



Avaliação de Impacto



Avaliação de Impacto

- Busca estimar relações causais entre as ações do projeto

e os efeitos observados na sociedade ou no ambiente, ou seja, 

dizer se o projeto foi, de fato, o responsável por essas alterações 

no território.

- Assim, quando dizemos que um projeto social “tem impacto” 

significa que, na sua ausência, as mudanças observadas não 

teriam acontecido.

Causalidade
Relação de causa e consequência

entre dois eventos



Avaliação de Impacto

Exemplo: projeto de capacitação de professores visando a melhorar 

a aprendizagem dos alunos.

Reforma 
da escola

Programa de 
reforço escolar

Capacitação 
de professores

Greve de ônibus
Parceria ONG

- Escola
Reformulação do 
material didático

Eleições 
municipais

Concurso para 
diretores de escola

Etc.

Desempenho 
dos alunos



Avaliação de Impacto

Como a avaliação de impacto consegue quantificar relações 

de causa e efeito?

Resposta: por meio da comparação dos beneficiários do 

programa com um grupo de controle (semelhante, mas que 

não recebeu o “tratamento”).



Avaliação de Impacto

Resultado decorre diretamente da implementação do projeto, 

enquanto o impacto reflete a efetividade do projeto em atingir seu 

objetivo.

Impacto Resultado

Exemplo: projeto de escola em tempo integral visando a 

melhorar o desempenho escolar.

- Impacto: aumento das notas de matemática.
- Resultado: aumento das horas de estudo.



Avaliação de Impacto

Impacto = efetividade/desdobramentos de um projeto.

- Ocorre necessariamente depois da intervenção (ex-post).

Impacto Diagnóstico

Diagnóstico = realidade inicial/marco zero de um projeto, para 

embasar seu (re)planejamento.

- Pode ocorrer antes da intervenção (ex-ante).



Avaliação de Impacto

O que posso avaliar?

O que foi a causa do aumento da empregabilidade?

A capacitação? O encaminhamento para entrevistas? Ambos?

Exemplo: projeto de capacitação e encaminhamento para o 

mercado de trabalho.

Quanto mais complexa for a intervenção, mais difícil será saber 

qual ação específica foi responsável pelo impacto.

Resposta: é possível avaliar qualquer tipo de intervenção: 

ações, projetos, cursos, programas ou políticas públicas.



Avaliação de Impacto

Quando posso fazer a avaliação?

Idealmente, planeje a avaliação desde antes da intervenção!

Resposta: isso depende do tempo de maturação da intervenção. 

Em geral, projetos podem ter efeitos de curto, médio e longo prazo.

Mas... quanto tempo depois?

Resposta: a avaliação de impacto é sempre posterior à intervenção.



Avaliação de Impacto

Qual tipo de resposta a avaliação de impacto me trará?

Resposta: razões, motivos ou justificativas sobre o impacto 

estimado; não irá apontar os mecanismos geradores desse efeito 

estimado.

E... Quais respostas a avaliação de impacto NÃO me trará? 

Resposta: o efeito causal do programa sobre indicadores numéricos de

resultado: se esse impacto foi positivo, negativo ou estatisticamente nulo, 

e sua magnitude estimada.



Avaliação de Impacto

Em geral, a realização de uma avaliação de impacto envolve 

as seguintes etapas:

Entendimento do projeto (mapeamento da lógica da intervenção)

Seleção das dimensões a serem avaliadas

Escolha de um ou mais indicadores de impacto

Definição clara dos grupos de tratamento e controle

Coleta e análise de dados (dos dois grupos)

1

2

3

4

5



Retorno Econômico



Retorno Econômico

O retorno econômico compara os custos do projeto social com os

benefícios gerados para a sociedade.

Para isso, todos os impactos gerados pelo projeto devem ser 

computados em termos monetários.

Utiliza-se o dinheiro como unidade de medida por ser uma métrica 

abrangente, de fácil entendimento e de fácil quantificação.

Retorno 
Econômico

Benefício Custo



Retorno Econômico

A análise de retorno econômico nos permite responder:

Mesmo que a avaliação de impacto acuse que o programa cause 

efeitos positivos no território, a eficiência do programa pode ser 

baixa e não justificar o investimento.

3. Qual é o custo-benefício do projeto, comparativamente a 

outras alternativas?

2. Será que o benefício do projeto para a sociedade supera o 

desembolso de recursos necessários para sua implementação?

1. Os impactos do projeto justificam os custos?



Retorno Econômico

1. Custos:

- Todo projeto social envolve investimento de tempo e/ou dinheiro;

- No cálculo de retorno econômico, queremos incluir todos os custos 

econômicos do projeto, explícitos (custos contábeis) e implícitos 

(custos de oportunidade).

Exemplo: o uso de instalação própria para as ações do projeto 

não gera custos diretos com aluguel, mas deixa de gerar 

rendimentos, já que poderia ser alugada para outra finalidade.

Custo de oportunidade!



Retorno Econômico

2. Benefícios:

Novamente, queremos computar todos os impactos, de curto e de 

longo prazo na vida do beneficiário e na sociedade como um todo.

Exemplo: projeto de prevenção ao HIV/aids.

Valor monetário do impactoBenefício

- Benefício: valor que deixou de ser gasto pelo SUS para tratamento

+ renda do trabalho dessas pessoas por 10 anos (já que, em média, 

pessoas infectadas trabalham 10 anos a menos devido à doença).

- Impacto: 100 pessoas deixam de se 

infectar.



Retorno Econômico

A prestação de contas considera apenas os custos contábeis 

do projeto.

Custo de 
oportunidade

Custo 
contábil

Custo 
contábil

Benefícios Benefícios

Retorno econômico Prestação de contas



Exemplo



Exemplo – Avaliação de Impacto*

*Fictício, para uso didático e pedagógico.

Projeto Estudar

Objetivo Reduzir a evasão escolar

Interpretação O programa gerou, em média, redução de 20%

na taxa de evasão das escolas participantes.

Impacto estimado Impacto de  -0,5 no indicador, com p-valor = 0,01.

Foco da avaliação Efeitos de curto prazo (após 1 ano de intervenção).

Grupo de controle Escolas públicas dos bairros vizinhos com 

características socioeconômicas similares.

Metodologia Diferenças em Diferenças.

Fonte de dados INEP + dados administrativos das escolas 

(sem necessidade de pesquisa de campo).

Indicador de impacto Taxa de evasão escolar.

Ações Oficinas culturais e esportivas, para alunos que frequentam 

as aulas regulares das escolas públicas do bairro.

Público-alvo Escolas públicas da Vila Joaquina.



Exemplo – Retorno Econômico*

*Fictício, para uso didático e pedagógico.

Projeto Estudar

Custo contábil
(em valor presente)

R$ 40.000

Indicadores de 

Retorno Econômico

VPL = R$ 1.650.000 (otimista) e R$ 530.000 (pessimista)

TIR = 87% (otimista) e 33% (pessimista)

RBC = 17,5 (otimista) e 4,12 (pessimista)

Taxa de desconto 

utilizada

10% a.a. (taxa de juros média de investimento 

de longo prazo)

Benefícios
(em valor presente)

R$ 1.750.000 (otimista) e R$ 700.000 (pessimista)

Custo de oportunidade
(em valor presente)

R$ 60.000



O Curso



O Curso

O Curso de Gestores da Fundação Itaú Social tem como objetivo 

capacitar o aluno para a gestão do processo de avaliação.

Espera-se que os alunos, ao final do curso:

- Compreendam o conceito, os usos e as necessidades da avaliação

econômica.

- Saibam identificar oportunidades de avaliação em seus projetos.

- Saibam demandar, acompanhar e colaborar com o processo 

de avaliação econômica.



O Curso

Não se espera que o aluno, ao fim do curso:

- Seja capaz de executar uma avaliação econômica de forma 

autônoma e sem auxílio técnico.

Alguns conteúdos que não serão abordados neste curso:

- Captação de recursos.

- Estruturação e elaboração de projetos sociais.

- Prestação de contas.

- Indicadores de processo e monitoramento.



O Curso

Serão 9 encontros semanais de 6 horas de duração 

(conteúdos teóricos e exercícios práticos).

Para que o aluno tenha direito ao certificado de conclusão do curso, 

é necessário:

- Obter frequência mínima de 75% (são passadas duas listas de 

presença por dia – manhã e tarde – fique atento para assiná-las!).

- Cumprir as duas entregas do trabalho individual escrito 

(parcial e final).



Introdução –

escopo e objetivos 

do curso avaliação de impacto
ótica da avaliação 

econômica

para compreender 
a avaliação

a projetos sociaissociais na prática

na prática trabalhos individuaisdos trabalhos

O Curso
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O Curso

A rede de alunos e ex-alunos do Curso de Avaliação Econômica 

econômica é uma forma fácil de acessar conteúdos, conhecer ações 

de disseminação e trocar experiências sobre avaliação econômica.

http://www.redeitausocialdeavaliacao.org.br/

Para informações, dúvidas e sugestões, entre em contato pelo e-mail

itausocial@yourwish.com.br

Sinta-se à vontade para navegar!

http://www.redeitausocialdeavaliacao.org.br/
mailto:itausocial@yourwish.com.br


Comentários Finais

Nesta aula: foi apresentado um panorama geral do conteúdo do 

curso, com uma introdução aos conceitos de Avaliação de Impacto 

e Avaliação de Retorno Econômico.

Próxima aula: como estruturar projetos sociais pela ótica da 

avaliação econômica, identificando os elementos necessários ao 

processo de avaliação.



Saiba Mais

Avaliação Econômica de Projetos Sociais, Fundação Itaú Social 

(Capítulo 1).

Disponível em:
http://www.fundacaoitausocial.org.br/_arquivosestaticos/FIS/pdf/livro_aval_econ.pdf

http://www.fundacaoitausocial.org.br/_arquivosestaticos/FIS/pdf/livro_aval_econ.pdf

