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 Quais informações e serviços induzirão as mulheres 
atender as visitas pré-natal e pós-natal?

 Que conjunto de incentivos de oferta e procura 
aumentarão a qualidade dos serviços de educação e 
saúde?

 Que tipo de capacitação de mão de obra melhorará a 
transição da escola para o trabalho?

Sabemos....
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 Buscamos orientação na experiencia e 
escolhemos uma campanha de informação, 
um pacote de serviços, uma estrutura de 
incentivos ou um programa de treinamento...

 Existe alguma outra campanha, pacote, 
incentivo, estrutura ou treinamento capaz de 
dar melhor resultado?
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 Algumas grandes 
decisões são tomadas 
durante o desenho, 
mas muitas são 
tomadas durante o 
desdobramento e 
implementação

Desenho

Desdobramento

Implementação
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O que é uma cadeia de 
resultados?

Contribuições

• Recursos financeiros, 
humanos e outros
recursos mobilizados
para apoiar as 
atividades

• Orçamento

• Recrutamento

Atividades

• Ações adotadas
ou trabalho
realizado para
converter 
contribuições em
resultados
específicos

• Desenvolvimento
de material, 
pacote de 
treinamento, 
pacote de saúde

Produtos

• Produtos reais
que resultam da
transformação de 
contribuições em
algo tangível

• Campanha de 
informação

• Estudo que define 
o pacote de saúde

Resultados
intermediários

• Uso dos produtos
pela população -
alvo

• Utilização

• Uso

• Não totalmente
controlado pelo
órgão
implementador

Resultados
Finais

• O objetivo final 
do programa

• Realizações em
educação

• Situação da saúde

• Situação do 
emprego
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Implementação (LADO DA OFERTA) Resultados (PROCURA + OFERTA)

Exemplo de uma cadeia de 
resultados em saúde reprodutiva

Contribuições

• Recursos financeiros, 
humanos e outros
recursos para
ampliar os serviços
de saúde reprodutiva

Atividades
• Desenvolver uma

transferência
monetária
condicionada para
orientar mulheres de 
baixa renda em idade
fértil a procurarem
serviços de saúde
reprodutiva

• Desenvolver
mecanismos de 
orientação

• Desenvolver
mecanismos de 
cumprimento

Produtos

• Cartões 
inteligentes 
entregues à 
população-alvo

• Informações
prestadas à 
população-alvo
sobre o uso dos 
cartões
inteligentes

Resultados
intermediários

• Número de 
transferências em
dinheiro afetadas na
unidade de saúde

• Número de serviços
de saúde
reprodutiva
prestados à 
população-alvo

• Número de 
mulheres
amamentando

Resultados
finais

• Número de 
bebês nascidos 
com mais de 3 
kg

• Mortalidade
infantil

• Mortalidade 
materna
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Monitorar se o programa é implementado conforme o planejado Avaliar se o programa é eficaz
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A cadeia de resultados

 É uma hipótese de desenvolvimento que 
ajuda você a organizar o que está fazendo e 
com que finalidade

 Ajuda a definir o que precisa ser monitorado
(estamos fazendo o que planejamos fazer?) e 
o que precisa ser avaliado (o que fazemos 
está obtendo resultados?)
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 monitoramento para 
acompanhar a eficiência 
da implementação 
(factores de produção-
productos)

CONTRIBUIÇÕES RESULTADOSPRODUTOS

MONITORAR 

A 

EFICIÊNCIA

AVALIAR A 

EFICÁCIA

$$$

COMPORTAMENTO

 avaliação do impacto 
para medir a eficácia 
(produtos-resultados)
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Monitoramento é análise 
de tendência

 Mudança ao longo do tempo

 Comparar resultados antes 
de depois no grupo "tratado"

Y

DepoisAntes

A

B

t0 t1

A

Intervenção

Mudança

B:
ImpactoAvaliação do impacto

 Mudança ao longo do tempo 
e com relação à comparação

 Comparar resultados antes e 
depois no grupo "tratado" e
com relação ao grupo "não 
tratado"
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Tipos de perguntas e métodos

Análise 
descritiva

Análise 
causal

 Monitoramento e avaliação do 
processo

 O programa está sendo implementado com eficiência?

 O programa está enfocando a população certa?

 Os resultados estão caminhando na direção certa?

 Avaliação do impacto

 Qual foi o efeito do programa nos resultados?

 De que modo os resultados mudariam sob programas 
com planejamentos diferentes?

 O programa tem boa relação custo-benefício?

10



6

Avançando: o que é uma 
árvore de resultados?

 Uma árvore de resultados é uma 
representação de um conjunto de cadeias de 
resultados consideradas viáveis durante o 
planejamento do programa ou durante sua 
restruturação.

 É um conjunto de alternativas de políticas e 
operacionais conflitantes para alcançar um 
objetivo específico.
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 Definir quais decisões serão tomadas 
antecipadamente e quais serão testadas durante o 
lançamento

 Testar de forma experimental os pontos críticos: 
medir o impacto de uma opção com relação a outra 
ou à não intervenção 

 Selecionar a melhor e descartar a pior durante a 
implementação

 Não é possível aprender tudo de uma só vez
 Selecione cuidadosamente o que quer testar 

buscando a participação de todos os parceiros 
relevantes
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RespostaMAX
Uso de 

serviços
MAX

Benefícios dos 
serviços

MAX
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Saúde
reprodutiva

(SR)

Campanha de 
informação
pública para
aumentar a 
procura por

tratamento de 
saúde

reprodutiva

Ampliação da
cobertura do 

seguro de 
saúde

Vincular as recompensas dos prestadores aos serviços

Pacote de benefícios de saúde reprodutiva definido

Monitoramento social do desempenho dos 
prestadores

Transferências
monetárias

condicionadas
direcionadas

para mulheres
em idade fértil

Vincular as recompensas dos prestadores aos serviços

Pacote de benefícios de saúde reprodutiva definido

Monitoramento social do desempenho dos 
prestadores

Campanha de 
porta em porta

para aumentar a 
procura de 

tratamento de 
saúde

reprodutiva

Ampliação da
cobertura do 

seguro de 
saúde

Vincular as recompensas dos prestadores aos serviços

Pacote de benefícios de saúde reprodutiva definido

Monitoramento social do desempenho dos 
prestadores

Transferências
monetárias

condicionadas
direcionadas

para mulheres
em idade fértil

Vincular as recompensas dos prestadores aos serviços

Pacote de benefícios de saúde reprodutiva definido

Monitoramento social do desempenho dos 
prestadores
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Como o IE pode ajudar você
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 A avaliação do impacto mede o efeito de uma 
intervenção sobre os resultados de interesse 
relacionados a um counterfactual OU mede a 
eficácia relativa de duas hipóteses 
conflitantes
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De volta à pergunta: por que 
avaliar?
 Melhorar a qualidade dos programas

 Separar o desempenho institucional da qualidade da
intervenção

 Testar alternativas e informar o planejamento em tempo real

 Aumentar a eficácia do programa

 Responder às perguntas "e daí"

 Criar instituições governamentais para a formulação de 
políticas baseada em evidências

 Planejar a implementação de opções, não de soluções

 Descobrir quais alternativas funcionam melhor

 Adotar uma maneira melhor de fazer negócios e tomar decisões
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Estrutura institucional

PM/Presidência:

Comunicar ao

público-alvo

Fazenda:

Alocar orçamento

Secretarias:

Melhorar programas

e negociar

orçamento

Relação custo-

efectividad de 

diferentes

programas

Efeitos do 

programa

governamental

ORÇAMENTO

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO

CAMPANHA

PROMESSAS

Prestação de 
contas

Relação custo-efetividad

das alternativas e efeito

dos programas setoriais 18
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Mudança do Paradigma do 
Programa

De: 

 Programa é um conjunto de atividades destinadas 
a fornecer os resultados esperados

O programa fornecerá resultados ou não

Para: 

 Programa é um menu de alternativas com uma 
estratégia de aprendizado para descobrir qual das 
alternativas funciona melhor

Mudar os programas ao longo do tempo para 
proporcionar mais resultados
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 De avaliação retrospectiva, externa e independente
 De cima para baixo
 Determinar se o programa funcionou ou não

 Para avaliação do impacto prospectiva, interna e 
operativamente relevante/ validada externamente 
 Definir agenda do aprendizado do programa de baixo para 

cima
 Considerar alternativas de implementação plausíveis 
 Testar cientificamente e adotar a melhor
 Consultoria no momento exato para melhorar a eficácia 

do programa ao longo do tempo 
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 Avaliação retrospectiva do impacto: 

 Se coletar dados após o evento, você não saberá qual era a 
comparação entre participantes e não participantes antes 
do início do programa

 É preciso tentar desemaranhar por que o projeto foi 
implementado no lugar e no momento em que foi 
implementado, após o evento

 Avaliação prospectiva:

 planejar a avaliação para responder à pergunta que você 
precisa responder

 coletar os dados de que necessita
21

Retrospectiva (planejada e avaliada ex-post) vs. 
Prospectiva (planejada ex-ante e avaliada ex-post)
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 Precisa fornecer informações úteis (que possam ser 
acionadas) em cada etapa da avaliação do impacto
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Fazer avaliacao e’ etico

 Não é ético negar os benefícios de algo que está disponível e 
sabemos que funciona

 Medicamento para HIV comprovadamente prolonga a vida

 É ético testar as intervenções antes de ampliar se não
soubermos se funciona e se tiver consequências imprevisíveis

 A ajuda alimentar pode destruir os mercados locais e criar incentivos
perversos

 A maioria das vezes utilizamos as oportunidades criadas pelo
lançamento e restrições de orçamento para avaliar de modo a 
minimizar as considerações éticas

 Sempre podemos e devemos testar alternativas para
maximizar nossos resultados
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Obrigada
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