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Resumo O presente artigo traz uma contextualização sobre a história e o uso de 
indicadores para avaliação e monitoramento de políticas públicas. Para uma melhor 
apreensão do estudo, faz-se uma relação com as políticas públicas, os tipos de avaliação e 
monitoramento mais utilizados. Essas políticas sociais, projetos, programas e serviços são 
utilizados para atender demandas excedentes às já diagnosticadas nos referidos territórios 
ou para atender concomitantemente às demandas que utilizam outros serviços dos espaços. 
É frisado a importância dos indicadores sociais, os tipos de monitoramento e avaliação, com 
base em artigos e livros de diversas autoras e autores. 
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Abstract This article presents a contextualization about the history and the use of indicators 
for evaluation and monitoring of public policies. For a better apprehension of the study, a 
relation is made with the public policies, the types of evaluation and monitoring most used. 
These social policies, projects, programs and services are used to meet demands surplus to 
those already diagnosed in those territories or to meet the demands that use other services 
of the spaces. The importance of social indicators, types of monitoring and evaluation, is 
stressed, based on articles and books of several authors and authors. 
 
 

Key-words: Monitoring, evaluation, indicators, social work. 

 
 

 

 

                                                 
1 Graduanda em Bacharelado em Serviço Social. Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. E-
mail: zaida.castro@live.com.ar 
2
 Graduanda em Bacharelado em Serviço Social. Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. E-

mail: anaroatt@hotmail.com 



 

2 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 
1 INTRODUÇÃO 
  

Este artigo é oriundo da necessidade de se discutir, por aproximações iniciais pois há muito 

o que ser abordado sobre essa temática, avaliação e monitoramento de políticas públicas e 

programas. Tem como objetivo abordar os temas de planejamento, monitoramento e 

avaliação social relacionando com as políticas públicas sociais e programas. A metodologia 

abordada para a construção desse artigo foi revisão bibliográfica de livros e textos. 

No decorrer do artigo será elencado um pouco do histórico do surgimento dos indicadores 

sociais, os tipos existentes e as propriedades necessárias para decorrerem em um bom 

acompanhamento e avaliação social. No que tange ao monitoramento e avaliação será 

discutido a importância desse processo, bem como os tipos de monitoramento gerencial, 

análitico, ex-ante e ex-post, e o significado de avaliação de políticas sociais e os seus tipos 

existentes. 

 

2 MONITORAMENTO: A ESCOLHA DE INDICADORES E OS TIPOS DE 
MONITORAMENTO 
  

2.1 Indicadores sociais 

 

Para abordar os indicadores sociais no Brasil, faz-se uso do texto de Jannuzzi (2001), o 

mesmo estima que o aparecimento e desenvolvimento de indicadores sociais está em 

consonância com o ato de planejar nos setores públicos a partir do século XX, tendo 

ganhado cientificidade nos anos 1960 através das necessidades de acompanhamento e 

organização das políticas públicas sociais nas sociedades desenvolvidas e 

subdesenvolvidas, intentando como objetivo a transformação e melhoramento do impacto 

social das mesmas em relação ao público-alvo.    

A busca por novos indicadores sociais que pudessem fazer uma orientação melhorada das 

ações governamentais decorrendo em melhor redistribuição de riquezas e um crescente 

estado de bem-estar social  foi fomentada a partir da constatação que o indicador utilizado 

até então - o Produto Interno Bruto (PIB) per capita - estava mostrando ineficiência em sua 

representatividade, enquanto o crescimento econômico dos países subdesenvolvidos 

expandia, o desenvolvimento social não o acompanhava e ainda aumentava os níveis de 

pobreza e desigualdade social. Além de que, em países centrais não estava contribuindo 

para que o monitoramento das políticas pudesse causar transformações sociais, dessa 

forma, ocorreu o “Movimento de Indicadores Sociais”. Esse ganhou força na década de 

1980, onde diversas instituições do sistema de planejamento público como universidades, 
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centros de pesquisas, sindicatos e agências somaram forças em aperfeiçoar o conceito e 

metodologias de instrumentos que pudessem quanti e qualificar com maior assertividade as 

dimensões da realidade social, o que originou o Sistema de Indicadores Sociais. 

(JANNUZZI, 2001). 

A partir da descentralização administrativa, com a Constituição Federal de 1988, os 

municípios passaram a demandar de indicadores sociais que pudessem dar conta de suas 

particularidades e para o avanço de implementação de políticas sociais, utilizando novos 

métodos além dos indicadores sociodemográficos. 

Para o autor supracitado o conceito de indicador social está associado a medida quantitativa 

que contenha um significado social substantivo, que pode ser utilizado para substituir, 

quantificar ou operacionalizar algum conceito social que seja de interesse de uma pesquisa 

acadêmica ou que possa formular políticas. Ou seja, o indicador social pode mensurar algo 

que até então é tido como abstrato e teórico a partir de dados concebidos através de 

evidências empíricas. São os indicadores que apresentam aspectos relacionados a 

determinadas realidades sociais, bem como apontam as mudanças que podem estar 

acontecendo nessa realidade “[...] indicadores apontam, indicam, aproximam, traduzem em 

termos operacionais as dimensões sociais de interesse definidas a partir de escolhas 

teóricas ou políticas realizadas anteriormente” (Ibidem, 2005, p. 138). 

Segundo Jannuzzi (2005), a construção do sistema de indicadores sociais para o 

acompanhamento de políticas públicas está associado à demanda de interesse, por 

exemplo, é a partir do objetivo de implementação de determinado programa, projeto, etc. 

que serão escolhidas as ações operacionais vinculadas a ele, estas que irão compor o 

acompanhamento de eficiência relacionada a recursos, eficácia no que se refere a metas e 

efetividade no que tange seus impactos a longo prazo. “Os indicadores guardam, pois, 

relação direta com o objetivo programático original, na forma operacionalizada pelas ações e 

viabilizada pelos dados administrativos e pelas estatísticas públicas disponíveis” (Ibidem, p. 

139). 

Há propriedades que são importantes no uso de indicadores sociais na formulação e 

avaliação de programas, algumas delas que serão abordadas: relevância, validade, 

confiabilidade, inteligibilidade ou comunicabilidade, sensibilidade e especificidade às 

políticas públicas implementadas e periodicidade. Mesmo que nem sempre seja possível 

encontrar todas essas possibilidades no que vem sendo ofertado é importante que pelo 

menos algumas delas estejam acordadas nos indicadores utilizados. 

Para Jannuzzi (2005), a relevância pode ser entendida a partir da pertinência daquele 

indicador para a avaliação daquela política social de acordo com o que foi estabelecido 
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como prioridade pelo próprio governo, a validade está relacionada a proximidade das 

medidas a serem utilizadas com o conceito ou demanda de origem, no sentido da 

confiabilidade nem sempre os dados que estão postos em instituições condizem com 

aqueles coletados diretamente com um determinado grupo a ser pesquisado. A 

sensibilidade e especificidade são importantes para avaliar de forma rápida os efeitos da 

metodologia utilizada, possibilitando ao monitoramento a correção de ações que possam 

não estar condizentes com os objetivos específicos e resultados esperados. 

A inteligibilidade ou comunicabilidade de um indicador social está ligada a sua 

transparência, “é certamente um atributo fundamental para que o indicador goze de 

legitimidade nos meios técnicos e científicos, ingrediente indispensável para sua 

legitimidade política e social” (Ibidem, p. 141). Ou seja, é importante que alguns dos 

indicadores utilizados sejam facilmente compreendidos pela população para que haja 

entendimento de o porquê aquele determinado programa é relevante para determinado 

segmento populacional. 

Outra propriedade importante elencada pelo autor é a periodicidade com que são levantados 

os dados para um indicador específico, é relevante que esse processo se dê de forma 

sistemática e contínua para que se possibilite um acompanhamento mais eficaz e eficiente 

das metas e insumos, para que possíveis riscos, imprevistos e etc. possam ser controlados 

e revertidos. Além de que a realidade está em constante mudança então, por exemplo, as 

ações utilizadas em um semestre podem não ter o mesmo efeito no seguinte. 

 

2.1.1 Tipos de indicadores 

  

Os tipos de indicadores básicos, segundo Armani (2009), são os quantitativos e os 

qualitativos, os primeiros como o próprio nome já emite são quantificadores, expressam-se 

através de medidas, números, volumes. O segundo vai além dos números, expressam 

dimensões que o quanti não consegue atingir, pois são mais subjetivas, como participação. 

Pode-se medir o número de participantes, mas somente com um indicador qualitativo terá 

um entendimento se esses participantes apenas estiveram presentes ou de fato interagiram 

e participaram de decisões, por exemplo. 

Na elaboração de projetos é importante que seja usado um indicador para cada nível, pois 

assim pode confirmar ou não se o objetivo daquela etapa foi alcançado, nesse sentido os 

indicadores podem ser operacionais, de desempenho, de efetividade e de impacto. Para 

especificar esses indicadores, será utilizado o conceito de Armani (2009), os indicadores 

operacionais podem indicar sobre quantidade, forma, tempo que as atividades relacionadas 
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aos recursos previstos, que são recursos financeiros, materiais e humanos, foram realizadas 

ou não, baseando-se no cronograma físico financeiro de cada projeto. 

Os indicadores de desempenho mensuram se os objetivos do projeto estão sendo 

alcançados, ou seja, se os resultados imediatos são compatíveis com os resultados do 

projeto. No que se refere à efetividade, são indicadores que dimensionam mudanças na 

qualidade de vida e comportamentos dos sujeitos, deve ser medido alguns meses ou até 

anos após a conclusão dos resultados, pois o que se é medido são os efeitos causados 

nos(as) beneficiários(as) após a conclusão do projeto. Os indicadores de impactos são 

ainda mais amplos do que os de efetividade, “referem-se a contribuição do objetivo do 

projeto para alcançar um objeto geral hierarquicamente superior, de maior alcance e mais 

complexo”. 

Jannuzzi (2005) analisa que no âmbito de acompanhamento das políticas públicas, o 

conjunto de indicadores que será utilizado deve estar na mesma área ou em proximidades 

da realidade social a que estão se referindo, indicadores de saúde, de educação, 

demográficos. O autor coloca também a importância da diferenciação entre indicadores 

objetivos, que dimensionam fatos e dados concretos, e indicadores subjetivos “medidas 

construídas a partir da avaliação dos indivíduos ou especialistas” (ibidem, p. 143). E a 

relevância de ambos serem utilizados no monitoramento de políticas sociais é de suma 

importância, pois podem apontar tendências diferentes. 

Para o acompanhamento das políticas também se faz importante a separação de 

indicadores por etapas, essa diferenciação pode ser organizada por indicador-processo, 

indicador-resultado, indicador-impacto, as finalidades correspondem às mesmas antes 

abordadas nas indicações de elaboração de projeto, mas sem a indicação de efetividade, já 

que o indicador-impacto consegue ter uma amplitude e é mais interessante ao analisar 

políticas. 

 

2.2 Monitoramento 

          

Como traz Armani (2009) o monitoramento de um projeto é definido na sua criação e faz 

parte do processo de avaliação. O monitoramento pode ser compreendido como um 

acompanhamento sistemático e constante dos processos e etapas do projeto em questão, 

seja ele um acompanhamento para avaliação do processo ou do impacto. O monitoramento 

é uma etapa fundamental, pois é ele quem acompanha, controla, monitora o 

desenvolvimento das atividades previstas e sua relação com os recursos previstos e que 

estão sendo utilizados, bem como a produção dos resultados para avaliação final. 
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Com o acompanhamento sistêmico, considerando sempre os insumos e os objetivos, é 

possível verificar a viabilidade de continuidade na metodologia do projeto e projetar sua 

eficácia ao longo da aplicação e a necessidade de alteração ou não da distribuição de 

recursos para que se possa chegar aos objetivos previstos. É o monitoramento constante e 

preciso que subsidia a possível necessidade de transferência de insumos durante a 

execução, tanto de um objetivo para outro, como a priori dentre os objetivos, facilitando o 

alcance dos resultados esperados. 

A importância do monitoramento, além de avaliação constante e ordenada durante o 

desenvolvimento de projetos, está em conhecer a realidade onde se executa e a viabilidade 

de executar, isso no decurso de todo o propósito. É visível essa importância quando fala-se, 

por exemplo, de projetos que envolvam gestão pública. O sucesso de um projeto de gestão 

está relacionado ao conhecimento do gestor responsável, tanto do espaço físico, quanto dos 

recursos financeiros, humanos e também das condições existentes no local para chegar aos 

objetivos esperados. A efetividade a ser mensurada após a conclusão de um projeto, será 

reflexo de um planejamento viável e inteligente, execução ordenada e monitoramento rígido 

com avaliação constante, crítica e precisa de todas as etapas. 

Faz-se uso de um monitoramento cotidiano, com foco nos objetivos, nas ações em processo 

e resultados almejados, na metodologia que está em desenvolvimento, na equipe que está 

executando as ações e nos recursos que estão sendo empregados, se estão sendo 

suficientes ou não e o quão bem distribuídos foram. Para facilitar o entendimento e a 

finalidade de um monitoramento e avaliação, existem alguns tipos a serem destacados. 

 

2.2.1 Tipos de Monitoramento 

Avaliação e monitoramento andam em conjunto, e inserido nos dois tipos básicos de 

avaliação que são avaliação de processos e de impactos, estão dois tipos de monitoramento 

muito utilizados: gerencial e analítico. A avaliação de processos está relacionada a 

eficácia, ao quão coerente está o desenvolvimento do programa com o pré estabelecido no 

projeto e, dentro dessa avaliação, está contido o Monitoramento Gerencial que consiste 

em acompanhar de maneira metódica e organizada a utilização dos recursos financeiros e 

matéria prima, ditos como insumos no projeto e que correspondem ao monitoramento da 

eficiência (produzir o esperado com o menor custo possível) e da eficácia, que diz respeito 

aos produtos e metas e o tempo para se alcançar ou produzir esses. 

O Monitoramento Analítico faz parte da avaliação de impactos, esta direciona seus 

métodos para relacionar os efeitos ou impactos causados sobre o público alvo. avalia a 
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mudança de comportamento a partir da execução do projeto, muito utilizado em projetos 

sociais e para avaliação de políticas públicas e sociais, avalia a relação de causalidade 

entre a política e a alteração nas condições sociais do grupo ou população de um 

determinado território. O monitoramento analítico está relacionado com mensurar a 

efetividade, os resultados e impactos, a efetividade para além de mensurar os impactos e 

resultados, está relacionada com monitorar, avaliar qual ou quais os resultados excedentes, 

o que se produziu ou alcançou para além das metas e expectativas. 

Para Nogueira (2002) o monitoramento e avaliação ex-ante (antes), in-curso (durante) e 

ex-post no momento de execução do projeto e conforme a sua finalidade, são partes 

importantes do processo de avaliação contínua e organizada. O monitoramento e avaliação 

ex-ante é realizado antes da implantação, ele precede a execução antecipando os dados 

considerados para executabilidade. Sua finalidade ou objetivo é dar racionalidade ao que se 

pretende realizar. Assim o monitoramento ex-ante funciona como um “teste de realidade”, 

mostrando de fato quão execuível é o projeto e sua atividades com os recursos disponíveis 

e o tempo previsto, tal qual a importância dos resultados que se espera alcançar. 

Monitoramento e avaliação in-curso como no nome já indica, é um acompanhamento 

realizado durante a execução, que visa acompanhar passo-a-passo as etapas do projeto 

durante sua realização, faz parte de um monitoramento geral, porém focalizado no seu 

desenvolvimento, não no antes ou depois da realização. 

Já o ex-post é utilizado como monitoramento durante ou após concluso, levando em 

consideração os objetivos e resultados alcançados. Tem conexão com avaliação e 

monitoramento relacionado com juízo de valores sobre a efetividade, a continuidade ou não 

do projeto e quão necessária é uma reedição desse. O monitoramento ex-post pode gerar 3 

tipos de ações, conforme cita Nogueira (2002), que são: determinar a continuidade ou não; 

avaliar o que contribuiu para o sucesso ou fracasso e, por fim, avaliar os recursos 

financeiros envolvidos, o quanto foram suficientes e bem investidos. 

 

3 AVALIAÇÃO SOCIAL 

 

Para Nogueira (2002) a avaliação é um procedimento básico do planejamento e tem como 

função principal a tomada de decisões mais assertiva e fundamentada, nesse sentido é 

preciso compreender que esse processo não pode se dar de forma inflexível, pois as 

decisões devem coincidir com a realidade apresentada por cada programa, projeto ou 

qualquer outra coisa que se queira avaliar. 
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A autora aborda que avaliar não significa apenas medir, mas também julgar, “o julgamento 

ocorre a partir de um referencial de valores que confere ao processo avaliativo um aspecto 

ideológico e político” (NOGUEIRA, 2002, p. 142). Com isso é possível atribuir um valor a 

determinada política social comparando se a mesma satisfaz ou supre as demandas 

inerentes a ela, “tão significativa quanto a medida do produto ou serviço atendendo a 

demanda, é a medida de quanto os possíveis impactos têm nas condições de vida dos 

segmentos populacionais aos quais se destina.” (NOGUEIRA, 2002 Apud FIGUEIREDO & 

FIGUEIREDO, 1986). 

Maria Ozanira Silva (1997) traz que não há uma tradição em avaliar as políticas sociais, mas 

sim uma preocupação em estudar os processos e decisões, por parte de cientistas políticos. 

A autora entende avaliação de políticas sociais como atribuir valor à essas políticas, seja 

bom ou mau. E que ainda hoje as avaliações concentram-se nas metas, processos e 

resultados.  

Assim sendo, a avaliação das políticas concentra-se em analisar os resultados, efeitos 

destas e se os mesmos foram positivos ou não. A avaliação política da política social 

consiste em fundamentar, reafirmar o porquê da escolha dessa política e não outra, mostra 

o porquê de sua preferência, utilizando-se de princípios democráticos, de igualdade e 

cidadania. Não é possível valer-se apenas desses valores para a avaliação política da 

política social, para que não seja realizada uma análise a base de princípios, mesmo que 

implícitos. Para tal é utilizado, conjuntamente, métodos de avaliação. Os quais falaremos 

adiante. 

  

3.1 Tipos e critérios de avaliação de políticas sociais 

 

Entre os tipos e critérios de avaliação considerados clássicos estão os critérios de eficácia, 

eficiência e efetividade, definidos por alguns autores como recursos analíticos. Para 

Nogueira (2002), os critérios de eficácia estão relacionados a avaliação de processos, ou 

seja, relaciona-se com os objetivos propostos, a partir desse critério se pode, em um 

estipulado tempo, verificar se as metas estão sendo atingidas e se “as ações e instrumentos 

utilizados são coerentes com as propostas e o que vem sendo alcançado” (NOGUEIRA, 

2002, p.145). 

Ainda para Nogueira,  os critérios de eficiência podem ser entendidos como custos 

versus benefícios, é a “otimização dos recursos”, tem uma estrita relação com o 

planejamento, já que nem sempre os recursos financeiros disponíveis correspondem às 

necessidades de investimentos que demandam as políticas sociais. Dessa forma é preciso 
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que a gestão consiga fazer uma ampla leitura da realidade com a ajuda da população para 

empregar da melhor forma possível os recursos públicos destinados. Seguindo o 

pensamento da autora antes citada, aborda-se o critério de efetividade que se relaciona com 

os impactos alcançados na vida dos sujeitos que estavam envoltos em algum tipo de 

programa, seria a “capacidade de construir alterações significativas em uma dada situação.” 

(Ibidem, p. 146). 

Alguns outros  métodos de avaliação de políticas são utilizados, como avaliação por peritos, 

análise de gestão ou análise política e método de avaliação de situações complexas. Esses 

podem ser compreendidos da seguinte maneira, avaliação por peritos é uma avaliação onde 

os critérios utilizados na mesma podem ser definidos como um conjunto de valores comuns 

aos avaliadores em questão. A análise de gestão ou análise política é compreendida, 

segundo SILVA (1997) como uma avaliação com destaque para a formulação e 

implementação do prospecto, utiliza-se também, nesse método, a avaliação das “forças 

sociais que facilitam e dificultam a implantação do programa” (SILVA, 1997. p. 75). Já o 

método de avaliação de situações complexas compreende um método ex-ante utilizado para 

analisar o “problema que originou o programa e a forma definida para enfrentá-lo” (SILVA, 

1997. p. 76). 

Importante ressaltar que sempre é utilizado, no mínimo, dois métodos ou tipos de avaliação 

para cada política. Não é possível, segundo a autora, avaliar embasando-se em apenas 

uma metodologia. Outro ponto a destacar-se é que o objetivo da avaliação é que determina 

quais metodologias serão utilizadas no processo. E que para avaliação de programas e 

políticas sociais são utilizados, muitas vezes, métodos de pesquisa social, tais como: 

população por amostragem, análise de conteúdo, etc. 

A avaliação de processos está relacionada a eficácia e a aferir o andamento, conforme 

traçado previamente, faz parte dessa avaliação o monitoramento que é uma avaliação 

constante e contínua durante todas as etapas. A avaliação de impactos está relacionada 

com o pós, está relacionada em captar, quantificar e qualificar os efeitos na população após 

um determinado período de implantação e aplicação do programa.  

A análise de políticas sociais, como elucida SILVA (1997), pode ser dividida em “políticas 

com propósitos de produção de bens e serviços públicos” (SILVA, 1997. p. 77) e “políticas 

com propósitos de mudança e avaliação de impactos” (SILVA, 1997. p. 78). A primeira 

caracteriza-se por, como já indica o nome, distribuição de bens materiais, com 

direcionamento no atendimento às demandas emergentes, mas sem focar na mudança de 

comportamento da sociedade, sem prospectar impactos efetivos. Nesse nicho encontram-se 
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a avaliação de metas (eficácia objetiva), meios (eficácia funcional) e custo-benefício e custo-

resultado (eficiência).  

Na análise com propósitos de mudança, os programas são projetados e voltados para 

resultarem em reais mudanças nas condições sociais, com impactos objetivos (mudanças 

quantitativas na sociedade), impactos subjetivos (mudanças de comportamento) e impactos 

substantivos (mudança qualitativa nas condições de vida). Assim os objetivos de uma 

avaliação são elementos constituintes de da metodologia de avaliação das políticas sociais. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos textos estudados e nas aproximações descritas sobre planejamento, 

avaliação e monitoramento de políticas públicas realizadas no decorrer do presente artigo, 

considera-se essencial salientar que o objetivo da avaliação é que determina quais 

metodologias serão utilizadas no processo, isso vale, também, para o período durante o 

monitoramento que precede a avaliação final.  

Outro ponto que merece destaque é que para avaliação de programas e políticas sociais 

são utilizados, muitas vezes, métodos de pesquisa social, tais como: população por 

amostragem, análise de conteúdo, etc. Todavia, estes não são únicos e não são eficientes 

se utilizados de maneira isolada. É necessário ter um conjunto de dois ou mais métodos 

para que se possa realizar um monitoramento e avaliação de políticas sociais e programas 

de mais eficiente. 

Frisa-se que a avaliação de processos está relacionada à eficácia e a aferir o andamento, 

conforme traçado ao longo do artigo, e que faz parte dessa avaliação o monitoramento que 

é uma avaliação constante e durante as etapas. A avaliação de impactos está relacionada 

com o pós, está relacionada em captar, quantificar e qualificar os efeitos na população após 

um determinado período de implantação e aplicação das políticas públicas e dos programas. 

A união de métodos, tanto no monitoramento, quanto na avaliação, é o que proporciona os 

resultados mais fiéis sobre a eficácia e eficiência do programa ou política social que está 

sob avaliação e é capaz assim, de mensurar sua efetividade após determinado tempo de 

execução. 
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