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O FUNDO BAOBÁ PARA EQUIDADE
RACIAL ACREDITA QUE INVESTIR NA
AMPLIAÇÃO DAS CAPACIDADES
INSTITUCIONAIS É UM DOS CAMINHOS
PARA QUE ORGANIZAÇÕES NEGRAS
SEJAM FORTALECIDAS E POSSAM
ALCANÇAR SEUS PROPÓSITOS.

MONITORAMENTO
O que é:
É o ato contínuo de acompanhamento do desempenho real versus o que foi planejado ou esperado,
de acordo com padrões pré-determinados.
Em detalhes:
• Uma função contínua que integra o gerenciamento de projetos e programas.
• Deve ser conduzida pelos gerentes, coordenadores de projetos e programas
• Deve incluir os parceiros que têm co-responsabilidade na implementação (inclusive parceiros
financiadores)
• Envolve a coleta e análise de dados, documentação de qualidade, registros detalhados e
sistematização de informações
• Evidencia progresso
• Alerta os gerentes sobre problemas (reais ou potenciais)
• incluir devolutivas (feedbacks) regulares
• Permite “ajustes de rota” (medidas corretivas) ao longo do processo de implementação
• Permite verificar se todas as atividades foram implementadas e se os resultados esperados foram
alcançados

MONITORAMENTO: CAPACIDADE INSTITUCIONAL ESSENCIAL
• Mapeamento de grupos de interesse
• Analise de estratégias adotadas, tendo em vista necessidades e expectativas dos grupos de
interesse, resultados e produtos esperados no projeto, indicadores e metas previamente
definidos
• Análise de factibilidade, especificidade, relevância, coerência das atividades para o alcance
dos resultados esperados
• Cultura do registro e sistematização de informações
• Produção de evidências para subsidiar processos de tomada de decisão, ajustes de rota,
medidas corretivas, revisão ou definição de processos e procedimentos, alocação de recursos,
normas. Também podem e devem ser utilizados dados produzidos e disseminados por órgãos
públicos governamentais, universidades e outras instituições “confiáveis”
• Caso sejam alteradas as atividades, revisar orçamento, informar os parceiros e, além disso,
verificar se é possivel atualizar indicadores
• Fluxo contínuo de informações dentro da propria organização, para parceiros e publicos
prioritários

Os parceiros e outros atores, não
estão mais apenas interessadas nas
informações administrativas sobre
implementação e gerenciamento, nas
atividades realizadas.
Mais que nunca há interesse nos
resultados reais, nas mudanças.

POR UMA CULTURA DE
MONITORAMENTO:
ALGUMAS PERGUNTAS

• Que tipo de políticas, programas e projetos nos levam aos
resultados esperados?
• Que tipo de parcerias precisamos estabelecer para o alcance
para promover mudanças de curto e médio prazos?
• Quais obstáculos foram identificados ao longo do caminho?
Como superamos estes obstáculos?
• Que fatores facilitaram a implementação de nossos planos?
• O que é sucesso e o que é fracasso para nós?
• O que aprendemos?
• Como compartilhamos nossos aprendizados?
• Como estamos medindo nosso progresso?
• O que podemos e não podemos medir?
• Quais são as fontes tendenciosas em nossas medidas?
• Como sabemos se estamos realizando o acompanhamento
da melhor forma?

AVALIAÇÃO
O que é:
É um exame aprofundado sobre adequação e efetividade de estratégias destinadas alcançar um
resultado específico. È uma ação periódica, conduzida de tempos em tempos, por pessoas
externas à organização, ao programa ou projeto.
Em detalhes:
• Ánálise mais profunda que busca responder “por que” e “como” os resultados foram
alcançados
• Permite medir e/ou qualificar a extensão do sucesso na obtenção do resultado
• Permite identificar o impacto das ações empreendidas e as principais lições aprendidas
• Permite o desenvolvimento de orientações estratégicas relacionadas ao aprimoramento das
capacidades locais e à sustentabilidade das ações (tomada de decisões);
• Permite recomendar formas de gestão do conhecimento, incluindo transferência de
tecnologias para os diferentes grupos de interesse
• Possibilta valida as contribuições de uma organização específica para o alcance de resultados
e identificar recomendações para melhorar o seu desempenho.

