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RESUMO 

O presente projeto de dissertação apresenta uma metodologia para 

avaliar a relação de causa e efeito da forma de gestão adotada pelos Conselhos 

Municipais de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, em especial no que 

se refere à utilização de ferramentas de monitoria e avaliação para acompanhar os 

projetos executados, no aumento do orçamento público captado através de doações 

aos Fundos para a Infância e Adolescência - FIA. 

Este projeto busca identificar a existência de possíveis gargalos na gestão 

dos Conselhos, principalmente no que diz respeito aos processos de monitoria dos 

projetos desenvolvidos com recursos advindos de doações ao Fundo Municipal para 

a Infância e Adolescência como uma oportunidade de avançar no processo de 

melhoria da gestão pública, neste caso, de garantia de direitos infanto-juvenil. Para 

tanto, será necessário criar grupos de tratamento e controle considerando os 

Conselhos Municipais de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente que 

utilizam ferramentas de monitoria e avaliação daqueles que não adotam essa prática 

no seu cotidiano profissional. A identificação de tais Conselhos será feita a partir de 

três filtros correlacionados a saber, tamanho da população do município, índice de 

desenvolvimento humano municipal e cadastro em situação regular do Fundo 

Municipal para a Infância e a Adolescência. 

Não se trata de um trabalho que visa apontar erros na gestão dos 

Conselhos, ao contrário, uma proposta de mapeamento capaz de verificar 

fragilidades e propor uma linha de atuação alternativa - capaz de romper com 

práticas meramente paternalistas ou formalismos que produzam disfunções 

burocráticas- que gere transformação no espaço de atuação. 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Fundos Públicos, Conselhos de Direitos da 

Criança e do Adolescente, Gestão, Avaliação. 



ABSTRACT 

This dissertation project presents a methodology to assess the cause and 

effect of management adopted by the Municipal Councils of Rights Defense of 

Children and Adolescents, in particular as regards the use of monitoring and 

evaluation tools to track projects implemented, increasing the public budget captured 

through donations to the Funds for Childhood and Adolescence - FIA. 

This project seeks to identify the existence of possible bottlenecks in the 

management of councils, especially with regard to projects of monitoring processes 

developed with resources from donations to the Municipal Fund for Children and 

Adolescents as an opportunity to advance the process of improving the public 

management, in this case, of children's rights protection. Therefore, you must create 

groups of treatment and contrai considering the Municipal Councils of Rights 

Guarantee of Children and Adolescents using monitoring and evaluation tools of 

those who do not adopt this practice in their daily work. The identification of such 

Councils will be made from three filters correlated namely size of the local population, 

municipal human development index and a member of good standing of the 

Municipal Fund for Children and Adolescents. 

lt is not a work that aims to point out errors in the management of councils, 

by the way, a proposal for mapping able to check weaknesses and propose a range 

of alternative actions - able to break away from purely paternalistic practices or 

formalities that produce bureaucratic dysfunction - which manages transformation in 

the space of action. 

Keywords: Public Policy, Public Funds, Councils of Rights of Children and 

Adolescents, Management, Evaluation. 



LISTA DE SIGLAS 

CEDCA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 

CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

DO- Diferença da diferença 

ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente 

FIA- Fundo para a Infância e Adolescência 

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano 
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NPM - New Public Management (Nova Gestão Pública) 

ONU - Organização das Nações Unidas 

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PSM- Pareamento (ou propensity score matching) 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, o Brasil tem experimentado momento de 

reconhecimento, no cenário internacional, considerando seu processo de 

desenvolvimento econômico e social, com melhoria nas condições de vida da 

população. Essa afirmação pode ser constatada observando-se, por exemplo, 

o cumprimento das metas estabelecidas para atendimento aos Objetivos da 

Declaração do Milênio, pacto internacional firmado em setembro de 2000 entre 

191 países com a intenção da erradicação da pobreza e que o Brasil é 

signatário. As políticas públicas implantadas, em especial aquelas ligadas a 

redução da pobreza, possibilitou que o país saísse de um IDHM - Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal1 de 0,493 em 1991 para 0,727 na última 

apuração ocorrida em 201 O. 

Além das políticas públicas de transferência de renda, saúde e 

educação, os conselhos de direitos de crianças e adolescentes, principalmente 

os municipais, constituem instrumento de fortalecimento da estratégia de 

desenvolvimento sustentável do Brasil, uma vez que seu tema prioritário é a 

geração do futuro. Neste sentido, entender o processo de monitoria, 

acompanhar as políticas públicas deliberadas e fiscalizadas por tais conselhos 

e avaliar seu impacto sobre o orçamento público contribuindo para a ampliação 

das ações e o aumento do público beneficiado, observando o princípio 

constitucional da prioridade absoluta à criança e ao adolescente, a efetivação 

da justiça social e a consolidação de uma política de desenvolvimento no longo 

prazo vai ao encontro do novo modelo de gestão pública - NPM. 

Adicionalmente, o estudo possibilitará a discussão deste tema na reflexão 

acadêmica podendo extrapolar seus muros para se efetivar no âmbito da 

construção do conhecimento de forma participativa e do campo de intervenção 

inerente de forma prática. 

O presente projeto de conclusão do mestrado profissional em 

administração pública pretende apresentar um modelo de avaliação de impacto 

1 Conforme consta no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil publicado pelo PNUD, 
IPEA e Fundação João Pinheiro, em 2013, o IDHM do Brasil é calculado a partir da nova 
metodologia do IDHM com os dados dos Censos Demográficos para o Brasil inteiro. 



da utilização de ferramentas de monitoria e avaliação pelos conselhos 

municipais de defesa dos direitos da criança e do adolescente sobre a 

quantidade de recursos captados através de doações aos Fundos Municipais 

para a Infância e Adolescência- FIA. Em termos bastante sumários o objetivo 

do modelo proposto é identificar se o uso de instrumentos de monitoria e 

avaliação por parte de Conselhos Municipais gera um aumento de doações aos 

respectivos FIA. 

Para a construção da proposta de avaliação de impacto o trabalho 

foi construído a partir de três capítulos, sendo o primeiro um resgate histórico e 

teórico do processo de Redemocratização e Reforma do Estado brasileiro 

relacionando com o cenário legal de constituição de espaços participativos, os 

conselhos de direitos, e o estabelecimento de fundos públicos visando o 

financiamento das ações de garantia de direitos de crianças e adolescentes. O 

segundo capítulo apresenta uma breve reflexão acerca de avaliações de 

impacto de políticas públicas destacando alguns métodos experimentais e 

quase-experimentais, a importância em observar possíveis vieses de seleção 

que podem comprometer o processo de avaliação e de se estabelecer um 

contrafactual relevante para a avaliação, ponto de grande desafio para o 

pesquisador. O terceiro capítulo apresenta uma proposta de avaliação da 

política pública de garantia de direitos infanto-juvenil e está dividido em três 

sub-capítulos que discorrem sobre a trajetória de desenvolvimento 

metodológico, da seleção dos municípios até a elaboração da proposta de 

avaliação. Para avançar em cada etapa de construção da metodologia de 

avaliação foi necessário aprofundar a leitura sobre o ECA, o plano nacional de 

direitos humanos de crianças e adolescentes, a resolução 137 do CONANDA, 

as referências teóricas sobre avaliação, além de entrevistar profissionais da 

área de pesquisa e avaliação e militantes da área de direitos humanos, em 

especial crianças e adolescentes. Neste momento, foi possível identificar as 

várias linhas de discussão, assistência social, direito, pedagogia, administração 

pública, em torno de um mesmo tema. Foram realizados contatos com alguns 

Conselhos de Direitos visando obter sua percepção sobre a importância do 

trabalho e possível adesão a pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

O PROCESSO DE REDEMOCRATIZAÇÃO E REFORMA DO ESTADO: UMA 

BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

Neste capítulo serão apresentados brevemente os principais fatos 

que marcam a história do processo de Redemocratização e Reforma do Estado 

e a de constituição do cenário da garantia de direitos infanto-juvenil a partir da 

década de 1980, estabelecendo uma relação entre essas duas frentes. Em 

tempos de uma gestão pública voltada para resultados, os fundos públicos se 

constituem importantes instrumentos de financiamento das ações 

governamentais, em especial aquelas voltadas para as ações sociais com 

vistas à melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento humano. 

1.1. O processo de redemocratização do Estado e seus 

desdobramentos no âmbito da garantia de direitos de crianças 

e adolescentes 

A década de 1980 foi marcada por manifestações públicas a favor 

de uma sociedade brasileira democrática. Dentre elas destaca-se aquela 

baseada no estabelecimento de instrumentos de defesa dos direitos da criança 

e do adolescente, a partir de uma lógica de política social pautada no 

atendimento universal a sujeitos de direitos em desenvolvimento. 

A culminância das manifestações resultou na promulgação, em 

1988, da Constituição Federal, reconhecida como constituição cidadã, pois 

prevê assegurar direitos a partir de um conjunto integrado de ações do poder 

público e da sociedade, bem como a promoção de programas de assistência 

integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, por meio de políticas 

específicas. Segundo o professor Antônio Carlos Gomes da Costa2 para o 

atendimento de determinadas necessidades individuais, como educação, 

saúde, alimentação, habitação, transporte, lazer, etc., o Estado, concebido 

2http://www.promenino.orq.br/noticias/especiais/o-eca-e-outras-politicas-sociais, Acesso em 26 

ago. 2014. 
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como nação politicamente organizada, é o responsável por definir políticas 

sociais básicas e materializar ações governamentais, previamente definidas e 

priorizadas, reunidas em um conjunto integrado de mesmo propósito. 

Sob a ótica da administração pública, a Constituição Federal 

introduziu a burocratização, buscando romper com o patrimonialismo ainda 

visto no serviço público. O patrimonialismo e o corporativismo caminham 

juntos. Enquanto o primeiro confunde o patrimônio público com o privado, o 

corporativismo usa o discurso do interesse geral para afirmar interesses 

particulares. A administração pública burocrática surgiu como uma alternativa 

as práticas patrimonialistas (Bresser-Pereira, 1995: 1 ). 

Bresser-Pereira (2001 : 18) afirma que o capítulo sobre a 

administração pública na Constituição de 1988 resultou de uma coalização 

política democrática, populista e nacional desenvolvimentista. A estratégia 

intervencionista e social-democracia entrou em crise no Brasil no final dos anos 

de 1980, mas sua influência na Constituição foi marcante e impulsionada por 

grupos burocráticos que avaliaram positivo concluir a reforma iniciada em 1936. 

Este autor entende que houve um retrocesso burocrático resultante da crença 

equivocada de que a desconcentração e a flexibilização da administração 

pública proposta pelo Decreto-Lei 2003 fundamentavam a crise do Estado, ao 

invés de avaliar questões relacionadas à crise fiscal. 

A década de 1990 foi importante para a consolidação da política de 

proteção integral à crianças e adolescentes e o reconhecimento destes como 

cidadãos. Em 13 de julho de 1990 o então presidente da república, Fernando 

Collor de Melo, sancionou a lei 8.069, considerada inovadora, a qual dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. 

Analisando o Estatuto destacamos o artigo 88, que prevê as 

diretrizes da política, seus incisos I. a municipalização do atendimento; 11. o 

estabelecimento dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e os 

Conselhos Tutelares; 111. a criação e manutenção de programas específicos, 

observada a descentralização político-administrativa; IV. a manutenção de 

fundos vinculados aos Conselhos de direitos; e, por fim, o inciso VIl. que refere-

3 O Decreto Le i n° 200 de 25 de fevere iro de 1967 dispõe sobre a organização da administração federa l, 
estabelece diretr izes para a Re forma Administrativa c dá outras providências. Em linhas gerais, apesar de 
ter sido publicado em período de regime autoritário, este decreto promove uma descentralização e 
nexibilização administrativa do Estado, separando a administração direta da indireta. 
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se a mobilização da opinião pública com vistas a participação nos diversos 

segmentos da sociedade. 

Em seu artigo 260-1 inciso VI , o ECA estabelece, entre outros, que 

os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente nas três esferas de 

governo federal, estaduais e municipais devem divulgar amplamente à 

comunidade às ações prioritárias para aplicação das políticas de atendimento à 

criança e ao adolescente e a avaliação dos resultados dos projetos 

beneficiados com recursos dos Fundos para a Infância e Adolescência. 

A resolução 113/2006 do CONANDA reforça a importância da 

avaliação de resultado indicando em seu artigo 23 que os conselhos de direitos 

devem acompanhar, avaliar e monitorar as ações públicas de promoção e 

defesa de direitos de crianças e adolescentes, deliberando previamente a 

respeito, através de normas, recomendações, orientações. Como mecanismo 

estratégico de promoção, defesa e controle da efetivação de direitos humanos 

de crianças e adolescentes, o artigo 24 da referida resolução estabelece como 

uma das ações prioritárias o financiamento público de atividades de órgãos 

públicos e entidades sociais de atendimento de direitos quando estes são 

ameaçados e violados. O artigo 33 estabelece que os programas e projetos de 

responsabilidade de órgãos governamentais e entidades sociais que serão 

financiados com recursos públicos dos Fundos para a Infância e Adolescência 

passarão obrigatoriamente pela análise e aprovação prévia dos respectivos 

Conselhos. Por fim, destacamos que em 18 de janeiro de 2012 a presidente 

Dilma Rousseff sancionou a lei 12.594 estabelecendo no artigo 260-K do ECA 

a obrigatoriedade dos Conselhos de Direitos submeterem a Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República a atualização cadastral do seu 

respectivo Fundo~. a fim de que a mesma seja conferida e aprovada pela 

Secretaria da Receita Federal. Esta tramitação visa oferecer ao doador, pessoa 

física ou jurídica, garantia de dedução do imposto de renda como prevê o artigo 

260, incisos I e 11 , da mesma lei. 

Com relação à administração pública, observa-se um movimento de 

mudança do modelo nacional-desenvolvimentista para instalação de uma 

4 Até o dia 31 de outubro do ano corrente os Conselhos de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente deverão submeter a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 
atualização cadastral com indicação do número de inscrição no CNPJ como fundo público e da 
conta bancária especifica do Fundo, mantida em instituição financeira pública. 
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reforma administrativa baseada na nova gestão pública (NPM), introduzindo o 

conceito de responsabilização, impessoalidade e gestão por resultados. Do 

ponto de vista econômico, registra-se um período de esgotamento financeiro 

que fragilizava a implantação de políticas de bem estar social. O governo se 

inspirou no Consenso de Washington5 dando início à promoção de ações de 

gestão modernizantes e ajustes macroeconômicos. 

Segundo Bresser-Pereira (2001: 22) as reformas previstas na 

administração pública pelo governo Collor foram equivocadas, uma vez terem 

se baseado em ações como corte de funcionários, redução dos salários, 

diminuição do tamanho do Estado. Com a crise na administração pública 

instaurada, em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso foi elaborado 

pela Câmara de Reforma do Estado6 o Plano Diretor da Reforma do Aparelho 

do Estadd e a emenda constitucional da reforma administrativa, referenciada 

em experiências de países da OCDE que passavam pela segunda revolução 

administrativa da história: de reforma burocrática para gerencial. 

"( .. . ) As novas idéias estavam em plena formação; surgia no Reino 
Unido uma nova disciplina, a new public management, que, embora 
influenciada por idéias neoliberais, de fato não podia ser confundida 
com as idéias da direita; muitos países social-democratas estavam na 
Europa envolvidos no processo de reforma e de implantação de 
novas práticas administrativas. O Brasil tinha a oportunidade de 
participar desse grande movimento de reforma, e constituir-se no 
primeiro país em desenvolvimento a fazê-lo." (Bresser-Pereira, 2001 : 
23) 

5 Segundo Bresser Pereira (1990}, o Consenso de Washington se originou a partir da crise do 
consenso keynesiano e, por conseguinte, da teoria de desenvolvimento econômico das 
décadas de 40 e 50, influenciada por uma tendência neoliberal, defendida por teóricos e 
economistas das burocracias internacionais e agências multilaterais sediadas em Washington 
(FMI, BID, Banco Mundial), em novembro de 1989 numa reunião inicialmente informal 
chegaram num "consenso" sobre a natureza da crise econômica da América Latina e as 
reformas necessárias a sua reversão. Disponível em: 
<http:/lppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/viewFile/883/820> Acesso em 28 fev. 2015. 
6 A Câmara de Reforma do Estado era composta pelo Ministro da Administração Federal e 
Reforma do Estado, Luiz Carlos Bresser Pereira; Ministro do Trabalho, Paulo Paiva; Ministro da 
Fazenda, Pedro Malan; Ministro do Planejamento e Orçamento, José Serra; e Ministro Chefe 
do Estado Maior das Forças Armadas, Gen. Benedito Onofre Bezerra Leonel. 
7 O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado define objetivos e estabelece diretrizes 
visando a reforma da administração pública brasileira de burocrática para gerencial. De forma 
geral, buscava-se estabilizar e assegurar o crescimento sustentado da economia. Presidência 
da República, Câmara da Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 
Estado. Brasília, 1995. Diponivel em:< 
http://www. bresserpereira.org. br/documents/mare/planodiretor/planodiretor. pdf> Acesso em 13 
mai. 2015. 
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A reforma gerencial proposta em 1995 apresentava três dimensões 

a citar: institucional, cultural e de gestão. Inicialmente, foi dado prioridade a 

dimensão institucional por entender que uma reforma é antes de tudo uma 

mudança de instituições. (Bresser-Pereira, 2001: 24) 

Ainda na década de 1990, a Organização das Nações Unidas -

ONU, através do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento -

PNUD desenvolveu uma medida de avaliação do desenvolvimento humano 

composta de indicadores de renda, saúde e educação, denominado lndice de 

Desenvolvimento Humano, ou simplesmente IDH. A definição de 

desenvolvimento humano, bem como sua medida, o IDH, foram apresentados 

em 1990, no primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento, idealizado pelo economista 

paquistanês Mahbub ui Haq, com a colaboração do economista Amartya Sem, 

ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1998. 

A ONU conceitua desenvolvimento humano como o processo de 

ampliação das escolhas e liberdades das pessoas capacitando-as para serem 

aquilo que realmente desejam ser. Dentre as justificativas relevantes para 

utilização desta abordagem de avaliação de progresso de um país destaca-se 

aquela que entende o homem como a verdadeira riqueza das nações. 

Extrapola as avaliações baseadas apenas em dados econômicos como, por 

exemplo, o produto interno bruto - PIS; pensa no bem-estar social a partir das 

pessoas, suas capacidades e oportunidades ao invés da perspectiva 

economicista de acumulação e renda. 

A ONU optou pela composição dos indicadores de renda, saúde e 

educação para medir o desenvolvimento humano global por entender que estes 

oferecem, minimamente, uma perspectiva de vida duradora e saudável, com 

acesso ao conhecimento. A renda é importante, entre outros aspectos, para 

garantir acesso aos mercados visando atendimento das necessidades básicas 

como água, comida e habitação e sua ausência limita as oportunidades de 

vida. A educação é um pilar relevante, pois é através dela que se formam 

cidadãos capazes de decidir sobre seu futuro, com autonomia e autoestima, 

possibilitando perspectivas de vida. Já o acesso a saúde física e mental de 

qualidade possibilita vida longa e plena e ambientes saudáveis. 
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O IDH varia entre O (valor mínimo) e 1 (valor máximo) e possibilita 

conhecer e comparar a realidade do desenvolvimento humano e 

instrumentaliza a sociedade favorecendo a discussão sobre políticas púbicas 

mais consistentes, sendo utilizado mundialmente como referência para o 

desenvolvimento. Em 1998, o Brasil foi pioneiro e desenvolveu uma 

metodologia de avaliação do desenvolvimento humano para os municípios 

brasileiros a partir da lógica do IDH global. A proposta é que esse índice seja 

capaz de apresentar as especificidades regionais, em especial os desafios 

locais. Além de possibilitar uma visão regionalizada, o IDHM favorece a análise 

comparativa de localidades, permitindo que intervenções sejam feitas em prol 

da melhoria da qualidade de vida e desempenho socioeconômico. O IDHM 

possui as mesmas dimensões (saúde, educação e renda) e se utiliza da 

mesma escala de pontuação O (valor mínimo) e 1 (valor máximo). 

Em 2015, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa vinte e 

cinco anos vigente, com avanços e desafios, e mais de vinte anos de 

concepção de uma administração pública voltada para gestão de resultados. 

Considerando as características municipais, o IDH como medida universal de 

desenvolvimento humano e a situação de regularidade cadastral do Fundo para 

a Infância e Adolescência pela Secretaria de Direitos Humanos e Secretaria da 

Receita Federal, e entendendo que o Conselho de Direitos da Criança e do 

Adolescente, deve ser constituído como órgão deliberativo de 

acompanhamento, coordenação e fiscalização das políticas públicas da sua 

área de atuação, a questão orientadora da pesquisa de dissertação que se 

coloca é: a utilização de ferramentas de monitoria e avaliação pelos Conselhos 

Municipais de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente impactam no 

volume de recursos captados através de doações aos Fundos para a Infância e 

Adolescência - FIA? 

1.2. Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, espaços de 

gestão da política de garantia de direitos humanos infanto

juvenil 

A delimitação do espaço e do público a que se destinam as políticas 

públicas são fundamentais para melhor compreender a prestação de serviços e 
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a relação entre o poder público e a iniciativa privada. Neste sentido, e 

considerando o processo de democratização política e reforma administrativa 

do Estado a municipalidade teve sua atuação ampliada. (Peliano, 1991 : 12) 

Vinculados à órgãos do poder executivo, os conselhos de políticas 

públicas são espaços públicos com finalidade de possibilitar a participação da 

sociedade na definição de prioridades para a agenda política, formulação, 

acompanhamento e controle das políticas públicas, além de permitir a inserção 

de novos temas e atores sociais na agenda política. São considerados 

instituições híbridas, uma vez que Estado e sociedade civil dividem o poder 

decisório e se constituem como fóruns públicos, espaços habilitados a captar 

necessidades e pactuar interesses específicos de diversos grupos políticos. Os 

conselhos são espaços permanentes, devendo cumprir uma agenda de 

reuniões regulares e a manutenção dos trabalhos (IPEA, 2013: 11). 

Em pesquisa realizada pelo IPEA intitulada Conselhos Nacionais

Perfil e Atuação dos Conselheiros, foi possível conhecer um pouco mais sobre 

esses espaços públicos. A pesquisa apresenta que 63% dos conselheiros são 

homens e 37% mulheres. O estudo destaca ainda que 82% de seus 

representantes dizem manter vínculo com as bases sociais e que 90% dos 

conselheiros mantêm comunicação frequente com suas referências locais. 

Importante destacar também, que a pesquisa relata que 39% dos conselheiros 

dizem falar em nome da coletividade, enquanto que 17% afirmam representar 

interesse do próprio setor. No que se refere aos aspectos de melhoria na 

estrutura dos conselhos a pesquisa apurou que 36% dos conselhos precisam 

de um aprimoramento da metodologia de trabalho, 26% precisam definir 

prioridades, 17% entendem que precisam melhorar seus regimentos internos; 

12% afirmam que as disputas internas constituem um entrave para o 

desenvolvimento do trabalho e apenas 9% atestaram que a discussão restrita é 

um entrave para estes espaços. 

A Política Nacional e o Plano Decenal dos Direitos Humanos de 

Crianças e Adolescentes elaborado pelo CONANDA8 destacam que, 

8Disponível em: 

<http://portal.mj.qov.br/sedh/conanda/Politica%20e%20Piano%20Decenal%20consulta%20publ 

ica%2013%20de%20outubro.pdf> Acesso em 05 jun. 2011 . 
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atualmente, os Conselhos de Direitos constituem uma rede nacional e 

interinstitucional composta pelo governo e sociedade civil, implantados em 

5.0849 municípios brasileiros, o que corresponde a 91,4% de cobertura 

nacional, destacando-se as regiões sul e sudeste, respectivamente. 

Interessante notar que dos 40 municípios do país com mais de 500 mil 

habitantes, só um não tem CMDCA e em três das cinco regiões (Nordeste, 

Sudeste e Sul) possuem as mais elevadas taxas de cobertura nos municípios 

com até 5 mil habitantes. O referido documento posto em consulta pública pelo 

CONANDA em outubro de 2010, revela, ainda, que considerando a área 

pesquisada, 683 conselhos não eram deliberativos contrariando o ECA e que 

um terço dos conselhos não constituíram o Fundo Municipal. 

Outro dado importante trazido pelo documento do CONANDA é que 

4.399 conselhos estão vinculados a órgão gestor de assistência social, apenas 

8 a órgão gestor dos direitos humanos e 260 a outros órgãos e secretarias 

municipais. Fato que merece atenção refere-se à infraestrutura para 

funcionamento. Segundo pesquisa10 realizada pelo CONANDA e pela 

Secretaria de Direitos Humanos, em 2006, a maioria dos Conselhos vem 

desempenhando suas atividades de forma precária. Levantaram que apenas 

54% dos Conselhos possuem acesso à internet e menos da metade possuem 

computador, mobiliário e material de consumo para execução de suas 

atividades, apenas um terço (34%) apresentam condições para um 

atendimento privado aos usuários e somente 20% dos Conselhos têm acesso à 

legislação, resoluções e outros documentos que suportam a atuação dos 

conselheiros. Por fim, a pesquisa revela que as principais barreiras para o 

trabalho desenvolvido pelos conselheiros refere-se a gestão do fundo (68%), a 

compreensão do orçamento (49%), planejamento (48%) e diagnóstico (45%). 

A pesquisa proposta será complementar as realizadas até este 

momento pelo CONANDA e IPEA oportunizando a confirmação das 

informações num primeiro nível, mas propondo uma alternativa a reversão do 

cenário de dificuldades de avaliação e compreensão do impacto orçamentário, 

9 Em outubro de 2013 o IBGE e Tribunal de Contas da União divulgaram estimativa da 
população distribuída pelos 5.570 muntctptos brasileiros. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/homc/cstatistica/ populacao/cstimativa20 13/cstimativa tcu.shtm> Acesso em 2 1 
abr. 2014 
10A pesquisa intitulada Conhecendo a Realidade foi realizada em parceria com a Fundação 
Instituto de Administração da USP (FIA & SEDH, 2007) 
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de planejamento e diagnóstico vivenciados pelos conselheiros de direitos e 

toda rede que coexiste entorno do órgão. 

1.3. Fundo público como ferramenta de alavancagem do 

desenvolvimento infanto-juvenil 

A adoação cada vez maior de políticas neoliberais provocou o 

acirramento das questões capitalistas, produziram o aprofundamento da crise 

do welfare state, intensificando os conflitos econômicos, políticos e sociais, em 

meio ao movimento da nova adminsitração pública que tinha questionada a 

efetividade de suas ações. É neste cenário que as esferas pública e privada 

brasileiras produzem uma nova postura estatal, empresarial e da sociedade 

civil organizada a partir da década de 1990. 

Para Peliano (1991: 13), especificamente no que se refere à política 

de assistência para garantia de direitos da criança e do adolescente, esta 

relação é reforçada com a promulgação do ECA, em 1990. Entre outros 

assuntos, define a criação de Conselhos de Defesa dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, nas instâncias federal , estaduais e municipais, com 

representação paritária entre o Estado e a sociedade civil , sendo considerada 

como uma entidade separada do aparelho estatal. Sua função principal é 

formular a política oficial do setor, buscando atender aos direitos de seus 

beneficiários. 

Os fundos que financiam as políticas públicas de garantia de direitos 

para crianças e adolescentes estão diretamente vinculados aos Conselhos de 

Defesa e sua constituição envolve aspectos políticos e jurídicos, implicando em 

questões que envolvem a autonomia dos conselhos na gestão de recursos 

públicos. Em vinte e cinco anos de publicação do ECA ainda observamos 

dificuldades para operacionalização dos fundos nacional, estaduais e 

municipais. Oliveira Neto (1991 : 154) afirma que a legislação é "omissa" no que 

se refere aos mecanismos de funcionamento dos fundos. Não deixa claro, por 

exemplo, os recursos orçamentários que são submetidos ao Conselho e o grau 

de autonomia dos mesmos, fragilizando as iniciativas a serem implementadas 

uma vez ser o fundo seu principal instrumento de ação, cabendo aos 

Conselhos responder pelas regras de utilização e aplicação dos recursos. 
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Considerando a solução de tais questões, Oliveira Neto (1991: 155) 

acredita ser possível a criação de uma esfera pública que regule os conflitos e 

atenda as demandas dos usuários face sua função normativa e fiscalizadora, 

mas também por seu papel de financiador de projetos públicos e privados do 

qual dependem crianças e adolescentes do Brasil. 

Vale destacar que em 21 de janeiro de 2010 o CONANDA publicou a 

Resolução 137 criando parâmetros para a criação e o funcionamento dos 

Fundos para a Infância e Adolescência nas esferas federal, estaduais e 

municipais. Destacamos nesta Resolução o artigo 2° que define a vinculação 

dos fundos aos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

responsável por gerir, determinar critérios de utilização e o plano de aplicação 

dos recursos dos fundos. O artigo 4° indica que a manutenção dos fundos nas 

três esferas de governo fazem parte da política de atendimento prevista no 

inciso IV do art. 88 do ECA e no parágrafo único estabelece que os fundos 

devem ser constituídos em fundos especiais, com recursos do poder público e 

de outras fontes. O artigo 7° § 2° prevê que o Fundo para a Infância e 

Adolescência deve constituir unidade orçamentária própria e integrar o 

orçamento público e no § 4° os Conselhos devem assegurar que todas as 

condições e exigências para alocação dos recursos do fundo estejam 

contempladas no ciclo orçamentário com o objetivo de financiar ou cofinanciar 

os programas de atendimento executados por entidades públicas ou privadas. 

o artigo 8° determina que o poder executivo deve designar os servidores 

públicos que atuarão como gestor e/ou ordenador de despesas do Fundo dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, agente público responsável pela emissão 

de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos 

do Fundo. 

No artigo 9° a Resolução prevê as atribuições dos Conselhos de 

Direitos em relação aos Fundos para a Infância e Adolescência, destacamos o 

inciso 11 que trata da responsabilidade por realizar diagnósticos periódicos 

relativos á situação da infância e da adolescência bem como do Sistema de 

Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, inciso 111 , elaborar planos 

de ação anuais ou plurianuais, contendo os programas a serem implementados 

no âmbito da política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos 

da criança e do adolescente, e as respectivas metas, considerando os 
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resultados dos diagnósticos realizados e observando os prazos legais do ciclo 

orçamentário, o inciso IV que trata da elaboração de plano de aplicação anual 

dos recursos do Fundo, considerando as metas estabelecidas para o período, 

em conformidade com o plano de ação, inciso VIl, monitorar e avaliar a 

aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, por 

intermédio de balancetes trimestrais, relatório financeiro e o balanço anual do 

fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, sem prejuízo de outras 

formas, garantindo a devida publicização dessas informações, inciso VIII trata 

do monitoramento e fiscalização dos programas, projetos e ações financiadas 

com os recursos do Fundo, segundo critérios e meios definidos pelos próprios 

Conselhos, inciso IX, trata do desenvolvimento de ações relacionadas á 

ampliação da captação de recursos para o Fundo, e no inciso X, trata da 

mobilização da sociedade para participar no processo de elaboração e 

implementação da política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos 

direitos da criança e do adolescente, bem como na fiscalização da aplicação 

dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

O artigo 1 O e seus incisos apresentam as fontes de receitas e 

normas para contribuições aos Fundos dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, dos quais destacamos aqueles consignados no orçamento da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluindo 

trasferências do tipo fundo a fundo respeitada a legislação específica, doações 

de pessoas físicas e jurídicas, contribuições de governos estrangeiros e de 

organismos internacionais multilaterais, recursos provenientes de multas e 

resultado de aplicações no mercado financeiro. 

O artigo 15 trata das condições de aplicação dos recursos do Fundo 

dos quais destacamos a possibilidade de financiar programas e projetos de 

pesquisa, de estudos, elaboração de diagnósticos, sistemas de informações, 

monitoramento e avaliação das políticas públicas de promoção, proteção, 

defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente, programas e 

projetos de capacitação e formação profissional continuada dos operadores do 

Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

desenvolvimento de programas e projetos de comunicação, campanhas 

educativas, publicações, divulgação das ações de promoção, proteção, defesa 

e atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 
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O artigo 22 prevê que os recursos do Fundo estão sujeitos a 

prestação de contas aos órgãos de controle interno do Poder Executivo, aos 

Conselhos de Direitos, Tribunal de Contas e Ministério Público e o artigo 23 

trata da publicização das ações prioritárias das políticas de promoção, 

proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 

Neste capitulo, destacamos os principais acontecimentos das 

décadas de 1980 e 1990 no campo da administração pública e da garantia de 

direitos infanto-juvenil na tentativa de se criar um paralelo de ações iniciadas 

naquele momento e construir um cenário que ajude a compreender questões 

com as quais nos deparamos na atualidade. Adicionalmente, apresentamos os 

Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e os Fundos para a 

Infância e do Adolescente cujo entendimento operacional é imprescindível para 

a aplicação da metodologia de avaliação de impacto a que se pretende o 

presente projeto de conclusão do mestrado profissional em administração 

pública. No próximo capítulo apresentaremos uma referência teórica sobre 

avaliação de impacto com o objetivo de construir um alicerce capaz de suportar 

toda a proposta metodológica desenvolvida no capítulo 111. 
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CAPÍTULO 11 

COMO AVALIAR O IMPACTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Neste capítulo apresentamos uma breve reflexão sobre avaliação de 

políticas públicas, referenciando historicamente sua evolução, além de 

destacar os métodos experimentais e quase-experimentais de avaliação, 

visando compreender a importância de se estabelecer de forma clara e objetiva 

os grupos de tratamento e controle, criando um contrafactual que contribua 

com as observações e análises dos resultados comparando os participantes 

que integraram o grupo que foi submetido à intervenção com aqueles que não 

participaram da política, programa ou projeto. 

2.1 Avaliação de políticas públicas, afinal do que estamos falando? 

Iniciamos este subcapítulo conceituando políticas públicas. Souza 

(2006) referencia dentre as várias definições temporais sobre políticas públicas 

a apresentada por Easton em 1965, considerado um dos pais da área de 

políticas públicas, como uma relação entre formulação, resultados e o 

ambiente, recebe inputs dos partidos, da mídia e dos grupos de interesse 

influenciando seus resultados e efeitos. Cita também o entendimento 

construído em 1980 por Lynn que faz referência a um conjunto de ações 

governamentais que visam solucionar problemas públicos. 

As políticas públicas podem ser de três tipos redistributivas, 

distributivas e regulatórias. É no momento da formulação de políticas públicas 

que os governos democráticos traduzem suas propostas e plataformas 

eleitorais em ações, que devem ser capazes de gerar resultados no mundo 

real. Tais ações refletem as atividades desenvolvidas direta ou delegadas pelos 

governos que impactam cotidianamente na vida dos cidadãos (Souza, 2006). 

Segundo Trevisan e Bellen (2008: 532), no Brasil a análise de 

políticas públicas foi embalada na transição democrática. Na ocasião verificou

se uma mudança do tema central na agenda pública de desenvolvimento 

nacional, em que se discutia os impactos redistributivos da ação governamental 

e o tipo de racionalidade que conduzia o projeto de modernização 
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conservadora do regime ditatorial, para questões de arranjo institucional como 

descentralização, participação, transparência e redefinição do espaço público e 

privado nas políticas. A mudança na agenda pública reacendeu o interesse 

pelas pesquisas das políticas municipais e a descentralização. Outro ponto 

observado foram as reincidentes dificuldades de execução das políticas 

sociais. Essa questão chamava a atenção dos pesquisadores sobre a 

efetividade da ação pública. Por fim, a ampliação das discussões internacionais 

acerca da reforma do Estado, nos anos 80-90 incentivou estudos de políticas 

públicas. 

Esses autores seguem indicando, ainda hoje, uma certa confusão de 

abordagens e teorizações embrionárias, afirmam que há uma baixa capacidade 

de acumulação de conhecimento nessa área e que os métodos de investigação 

têm recebido pouca atenção.A superação desse estágio de pesquisa, dizem, 

acontecerá quando os sucessos e fracassos deixarem de ser tema de primeira 

hora, e a identificação e o entendimento das variáveis que causam impactos 

sobre os resultados das políticas tomarem o devido lugar de destaque no 

processo de avaliação. 

Araújo e Kubrusli 1 (2011 : 325), compartilham entendimento de que 

apesar das inúmeras ferramentas existentes para desenvolvimento, 

implantação e avaliação de políticas públicas ainda observamos que parte 

dessas ações são realizadas em bases frágeis e impressionistas e dificilmente 

recebem a oportuna avaliação, pois fundamentam-se em monitoramentos sem 

valor explicativo, comparações de antes e depois construídas a partir de 

tendências históricas ou comparações entre impactados e não impactados, 

sem contudo, verificar diferenças previamente existentes, narrativas de estudos 

de caso partindo de percepções de autores ou por pesquisas de atitude 

fundamentadas em impressões da população. Afirmam que todas essas 

práticas são válidas desde que estejam estruturadas por um modelo científico 

11 Pesquisa apresentada no Scientiarum Histeria - Encontro Luso-Brasileiro de História da 

Ciência (Impresso}, v. 1, p. 324-330, 2011 . Dispon lvel em: 

<h ttp: //da p p. fgv. br/si te s/ d efa u lU files/da pp-francisco-barreto-araujo-si lva-k u b ru sly -a v a I iacoes

impactos-pensamento-contrafactual-inferencia-causal-controles-experimentais-estudos. pdf> 

Acesso em 16 fev. 2015. 
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capaz de estabelecer relações de causa e efeito visando construir sistemas de 

gestão mais eficientes. 

Para Frey (2000: 220) estudos tradicionais sobre políticas públicas 

com métodos quantitativos tendem a limitar o número de variáveis explicativas 

em função de dificuldades técnicas e organizativas, mas destaca que se o 

interesse for pelo detalhamento de programas políticos, faz-se necessário 

investigar os processos político-administrativos, compreendendo os arranjos 

institucionais, as atitudes e os objetivos dos agentes políticos, os instrumentos 

de ação e as estratégias políticas. 

Em seus estudos, Frey (2000: 226) apresenta alguns conceitos de 

análise política com a intenção de facilitar a compreensão de políticas públicas 

e da estruturação de um processo de pesquisa, que vise à realização de 

estudos de caso. Neste trabalho, enfatizaremos o "policy cycle" ou ciclo político 

que tem como princípio reconhecer que as redes e arenas das políticas 

setoriais, são dinâmicas, e que, portanto, sofrem constantes modificações 

durante os processos de elaboração e implementação das políticas públicas. 

Admite fases parciais do processo político-administrativo que podem ser 

investigadas quanto às constelações de poder, às redes políticas e sociais e às 

práticas político-administrativas. Frey propõe as fases percepção e definição de 

problemas, "agenda-setting"' , elaboração de programas e decisão, 

implementação de políticas e, finalmente, a avaliação de políticas e a eventual 

correção da ação, em contraponto a divisão mais tradicional que considera 

apenas a formulação, implementação e controle dos impactos das políticas no 

ciclo político. 

Para o presente projeto de pesquisa, nos deteremos na fase em que 

Frey denomina avaliação de políticas e da correção de ação cujo olhar atento 

está para os programas já implementados e seus impactos efetivos correlatos. 

Considerada a avaliação de políticas públicas imprescindível para o 

desenvolvimento e a adaptação contínua das formas e instrumentos de ação 

pública. Do ponto de vista conceitual o modelo de ciclo político se desenvolve 

em passos seqüenciais, no entanto, na prática não é bem assim, os agentes 

político-administrativos se deparam com processos dinâmicos e interativos na 

maior parte do tempo. 
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Trevisan e Bellen (2008: 537) resgatam uma classificação formulada 

por Derlien (2001) que apresentam três funções básicas atribuídas à avaliação, 

são elas: (i) informação, característica dos anos 60, utilizada como mecanismo 

de feedback; (ii) realocação, predominante nos anos 80, cuja missão era 

promover uma alocação racional de recursos no processo orçamentário e (iii) 

legitimação, surgiu na década de 1990, sob a influência da nova administração 

pública, com a função de legitimar/privilegiar a medição dos resultados das 

políticas públicas. Assim, é a partir dos anos 90 que a avaliação surge como 

tema central, na esperança de garantir a credibilidade do processo de reforma 

e sustentabilidade política das diretrizes de desregulamentação e de 

diminuição do tamanho do governo, seja pelo deslocamento das funções e dos 

serviços para as esferas subnacionais, quer pela via da privatização. 

Na publicação Making Smart Policy: Using lmpact Evaluation for 

Policy Making, o Banco Mundial (2009) sumariza que as avaliações de impacto 

devem ser usadas como ferramentas de análise sistêmica, rigorosa e 

quantificável de como a política, programa ou projeto foi realizado, seus 

objetivos alcançados, dificuldades enfrentadas, tudo isso com o propósito de 

fortalecer a iniciativa seja ela uma política, programa ou apenas um projeto. 

Ressalta, ainda, que as avaliações de impacto também são usadas como 

ferramenta política uma vez fornecerem informações importantes para a 

tomada de decisões. Neste sentido, a avaliação de impacto vai ao encontro do 

movimento de busca pela transparência em países cuja gestão governamental 

tem sido pautada no modelo da nova administração pública. 

No que se refere ao desenvolvimento das avaliações de impacto, 

Araújo e Kubrusly12 (2011 : 326) destacam a necessidade de se aplicar 

métodos capazes de medir matematicamente e construir cenários verídicos 

sobre o que teria acontecido na ausência da intervenção estudada na política, 

programa ou projeto. Indicam que o tamanho do impacto é dado pela diferença 

entre seus valores atuais observáveis e seus valores contrafactuais projetados, 

considerando que os resultados que se espera sejam atribuíveis a intervenção, 

12Pesquisa apresentada no Scientiarum Histeria - Encontro Luso-Brasileiro de História da 
Ciência (Impresso), v. 1, p. 324-330, 2011. Dispon fvel em: 
<http://dapp.fgv.br/sites/defauiUfiles/dapp-francisco-barreto-araujo-silva-kubrusly-avaliacoes
impactos-pensamento-contrafactual-inferencia-causal-controles-experimentais-estudos.pdf> 
Acesso em 16 fev. 2015. 
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passíveis de mensuração, e que tenham um escopo temporal bem definido. As 

avaliações de impacto compreendem análises de resultados e aquelas que 

adotam uma abordagem de modelo lógico dividem seus processos em inputs, 

atividades, outputs, outcomes e impactos. Os dois primeiros estão relacionados 

ao plano de trabalho, sendo os inputs todos os recursos humanos, financeiros, 

materiais empregados na pesquisa e as atividades são todas as ações que o 

projeto propõe utilizando os inputs a fim de cumprir com a sua missão. Os 

outputs, outcomes e impactos encontram-se na esfera dos resultados 

pretendidos. Os outputs normalmente estão relacionados ao volume de 

trabalho realizado pelo projeto, simbolizado por uma quantidade, por exemplo o 

número de casos estudados. Os outcomes são os benefícios ou mudanças 

percebidas durante ou depois das atividades do projeto e, por fim , os impactos 

são as conseqüências de longo prazo fruto da intervenção proposta. Os inputs, 

atividades e outputs estão alocados no campo das suposições, enquanto que 

os outcomes e impactos no campo dos fatores externos de curto, médio e 

longo prazos. As avaliações de impacto demandam foco, coleta de dados, 

análise e interpretação e emissão de relatório. 

Trevisan e Bellen (2003) trazem a reflexão o fato de que 

inicialmente as políticas públicas eram consideradas praticamente outputs do 

sistema político, o que justificava o fato da atenção dos investigadores terem se 

concentrado inicialmente nos inputs, nas demandas e articulações de 

interesse. Dessa forma, antes que a análise de políticas públicas fosse 

reconhecida como uma subárea da ciência política, os estudos recaíam nos 

processos de formação de políticas públicas, conferindo um status privilegiado 

aos processos decisórios junto aos profissionais da área . 

Para o Banco Mundial (2009) definir um contrafactual adequado ao 

tratamento é o principal desafio da avaliação de impacto. A situação 

contrafactual indica o que teria acontecido com participantes de uma política, 

programa ou projeto se não tivessem participado. No entanto, a mesma pessoa 

não pode ser observada em duas situações distintas, a de ser tratado e de não 

tratado ao mesmo tempo. O principal dilema recai , então, em como os 

pesquisadores formularam estados contrafactuais do mundo na prática. Em 

algumas disciplinas, como ciência médica, as evidências sobre contrafactuais 

são geradas através de ensaios clínicos aleatorizados que garantem que os 
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resultados no grupo de controle sejam capazes de capturar o contrafactual de 

um grupo de tratamento. 

Conforme Araújo e Kubrusly13 (2011: 327), análises contrafactuais 

permitem ao avaliador atribuir relações de causa e efeito entre intervenção, 

outputs, outcomes e impactos. Destacam que os dois principais modelos de 

análises contrafactuais são (i) o design de avaliação experimental e (ii) o 

design de avaliação quase-experimental. Esses dois modelos se diferenciam, 

basicamente, na possibilidade de implantação, custo, fase de envolvimento, 

processos de seleção e possibilidade de generalização de resultados. Por outro 

lado, se parecem no que diz respeito à condução da avaliação que visa 

garantir a validade das suas assertividades. 

Deaton (2009: 3) afirma que há na economia do desenvolvimento 

um movimento em direção ao uso de ensaios clínicos aleatorizados com vistas 

ao acúmulo de conhecimento credível. Quando os ensaios aleatorizados não 

são possíveis, a indicação é pelo uso de ensaios quase-experimentais. 

Os impactos de políticas públicas, segundo Reis e Rodrigues (2009: 

4), podem ser medidos de duas formas. A primeira remete ao estudo 

aleatorizado vinculado ao modelo conhecido como experimental e se 

concretiza a partir de experimentos controlados, similares aos utilizados em 

biologia ou em química. O segundo modelo de avaliação, denominado quase

experimental, se desdobra em métodos que podem ser trabalhados junto a 

modelos estatísticos, selecionando-se não aleatoriamente amostras do grupo 

de beneficiários e de não-beneficiários. Nas próximas seções apresentaremos 

de forma mais detalhada os modelos experimentais e quase-experimentais, 

suas implicações e desdobramentos. Resumidamente o que veremos está 

organizado no quadro abaixo: 

13Pesquisa apresentada no Scientiarum Historia - Encontro Luso-Brasileiro de História da 
Ciência (Impresso}, v. 1, p. 324-330, 20110 Disponlvel em: 
<h ttp ://da p p o fgv o br /si te s/ d efa u lt/fi les/d a pp-francisco-barreto-a r a u jo-si I v a-k u b rusly -a v a I iacoes
impactos-pensamento-contrafactual-inferencia-causal-controles-experimentais-estudosopdf> 
Acesso em 16 fevo 20150 
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Modelos de Análise 

Contrafactuais 

Experimental 

Breve Caracterização Métodos de Seleção 

Parte do princípio que o Aleatorização 

experimento pode ser randomização) 

controlado, como se 

estivesse sendo 

manuseado 

laboratório. 

em 

(ou 

Quase-experimental Utilizado quando não é Diferenças em diferenças; 

possível aplicar o modelo Regressão descontínua; 

experimental, faz uso de Pareamento. 

séries temporais 

associadas a métodos 

estatísticos para reproduzir 

condições experimentais. 

2.2 Estudos aleatorizados 

Neste sub-capítulo abordaremos o modelo de análise experimental, 

em especial o estudo aleatorizado para construção do contrafactual da 

avaliação. 

As avaliações de impacto experimentais selecionam grupos de 

controle e de tratamento através de um processo de amostragem aleatória, 

definindo o tamanho adequado da amostra a partir do tamanho e da 

heterogeneidade da população de origem. Os estudos aleatorizados buscam 

garantir uma equivalência entre os dois grupos, tratamento e controle, não só 

por suas características observáveis, mas também pelas características não 

observáveis. Em avaliações aleatórias a diferença entre os grupos de 

tratamento e de controle é que o grupo de controle não é exposto à 

intervenção. 

A seleção aleatorizada garante que cada elemento da população 

estudada tenha a mesma probabilidade de escolha na amostra, pois não há 

interferência externa a seleção. Esta, na prática, se faz por meio de sorteio 
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oferecendo a cada elemento do grupo as mesmas oportunidades se 

comparada ao tamanho do grupo. 

Segundo registros do Banco Mundial (2009) a aleatorização foi se 

popularizando em alguns países, por sua capacidade de oferecer uma 

indicação consistente do impacto do programa ou da política. O método de 

aleatorização em avaliações de impacto é mais utilizada no início de um 

programa, em sua fase piloto. Além de possibilitar uma avaliação rigorosa, 

também sinaliza oportunidades para melhorar o programa. 

Em suas pesquisas, Deaton (2009: 2) indica que o ceticismo em 

torno da econometria, as dúvidas sobre a utilidade de modelos estruturais em 

economia, e a disputa relacionada a identificação e variáveis instrumentais, 

levam alguns pesquisadores a buscar outras formas de entender o 

desenvolvimento. Para muitos economistas, e particularmente para o grupo 

"Poverty Action Lab" do MIT (Massachusetts lnstitute of Technology), a solução 

para o ceticismo sobre a econometria se dá no âmbito dos ensaios clínicos 

randomizados de projetos, programas e políticas. 

Para o Banco Mundial (2009) o principal desafio de uma avaliação 

de impacto é determinar o que teria acontecido aos beneficiários se o programa 

não tivesse existido. Assim, encontrar um contrafactual adequado é o principal 

desafio de um pesquisador da área de avaliação de impacto. A seleção do 

grupo de controle (ou o contrafactual) também é importante para garantir a 

comparabilidade com áreas participantes e, finalmente, o cálculo do efeito do 

tratamento. No estudo aleatorizado o ideal é que a amostra seja representativa 

da população, com vistas a resguardar a validade externa do experimento, no 

entanto esta medida nem sempre é suficiente para demonstrar que os 

resultados obtidos numa pequena população serão os mesmos se aplicados 

em larga escala. Ponto, de significativa relevância é a garantia de validade 

interna do experimento, obtida a partir da distribuição aleatória da amostra para 

os grupos de tratamento e controle para fins de comparação. Somente com a 

criação de um grupo de controle semelhante ao grupo de tratamento será 

possível ao pesquisador observar e avaliar os impactos da intervenção. 

2.3 Dificuldades comuns com a aleatorização 
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Embora o estudo aleatorizado seja considerado o "padrão-ouro" 

teoricamente falando, segundo Khandker et ai (201 0: 33), também apresenta 

algumas questões que fazem com que sua adoção seja cautelosa. Destaca 

questões éticas, de validade externa e de contaminação (spi//overs) como os 

principais fatores que podem levar a adoção do método de aleatorização a 

questionamentos. 

No que se refere a ética, está relacionada a dar um tratamento 

privilegiado a um grupo aleatório em detrimento de outros. Outra preocupação 

diz respeito a validade externa, uma vez que os testes realizados com alguns 

projetos pilotos podem não refletir os resultados se aplicados em escala. O 

ponto central , neste caso, refere-se ao problema de generalizações e 

replicações de resultados a partir de avaliações aleatorizadas. A adesão de 

participantes no processo de avaliação é outro problema para os estudos 

aleatorizados, pois é possível que alguns participantes do grupo de tratamento 

não se submetam as ações propostas pelo programa, em contraposição alguns 

participantes do grupo de controle podem receber tratamento contaminando o 

processo de avaliação. 

Para evitar vieses de seleção e fazer com que o estudo aleatorizado 

seja considerado válido é necessário concentração nos grupos criados pela 

randomização inicial. A análise não pode excluir indivíduos ou cortar a amostra 

de acordo com o comportamento que pode ter sido afetado pela atribuição 

aleatória. 

Outro ponto importante destacado por Khandker et ai (201 0: 40) é 

que países em desenvolvimento que implementam experimentos aleatórios têm 

levantado mais questões éticas do que se pode esperar. 

A realização de projetos aleatorizados se torna, algumas vezes, 

politicamente inviável em face da dificuldade de se justificar as pessoas que 

poderiam se beneficiar dele. Um contra-argumento é que a aleatorização (ou 

randomização) é uma forma científica de determinar o impacto do programa. 

Com base nisso, é possível dizer que a utilização deste modelo ajuda a decidir, 

entre um conjunto de diferentes programas, aqueles que realmente merecem 

investimento. 

Os estudos aleatorizados são frequentemente mais utilizados em 

experimentos laboratoriais do que no campo social. Além das questões éticas 
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já mencionadas em parágrafo anterior, esses estudos podem ser mais 

dispendiosos em programas sociais por requerer mobilizações de várias 

ordens, tempo dos gestores, contratação de pessoal técnico e realização das 

pesquisas de campo, com formulário construído especificamente para o 

programa que se está avaliando, com um recorte antes e depois da 

intervenção, quando possível. Toda essa engrenagem demanda planejamento 

prévio e organização para levantamento de informações tanto dos participantes 

do grupo de tratamento quanto daqueles que formam o grupo de controle, 

sendo este normalmente negligenciado. 

Adicionalmente as questões relacionadas anteriormente há ainda a 

barreira de avaliar o próprio trabalho, talvez essa seja a maior dificuldade a ser 

enfrentada pelos órgãos gestores, mais especificamente pelos agentes 

públicos, no que se refere a implementação da avaliação de impacto de 

políticas públicas. 

2.4 Estudos não aleatorizados 

Os estudos não aleatorizados são utilizados quando por alguma 

razão não é possível usar avaliações experimentais. Há uma gama de 

ferramentas passíveis de utilização para se criar controles observacionais, 

segundo Araújo e Kubrusly14 (2011: 328). Em situações quase-experimentais 

não se tem controle restrito sobre a seleção dos grupos de tratamento e 

controle; assim na ausência da seleção aleatória são usadas análises de séries 

temporais associadas a métodos estatísticos visando reproduzir condições 

experimentais. Entre as ferramentas quase-experimentais citamos diferenças 

em diferenças, regressão descontínua e pareamento. 

Nos casos em que os métodos não aleatorizados são indicados faz

se necessário identificar variações exógenas que possam ser aproveitadas em 

favor da análise do problema. Por não se basear em condições estritamente 

controladas, o desenho observacional dependerá de interpretações adequadas, 

'~Pesquisa apresentada no Scientiarum Histeria - Encontro Luso-Brasileiro de História da 
Ciência (Impresso), v. 1, p. 324-330, 2011 . Disponfvel em:< 
h ttp :/I da p p. fgv. br /sites/d efa uI Ufiles/da pp-fra nci sco-ba rreto-a r a u jo-s i I v a-k u bru s ly-ava liacoes
impactos-pensamento-contrafactual-inferencia-causal-controles-experimentais-estudos.pdf> 
Acesso em 16 fev. 2015. 
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possibilitando extrapolações. Nesse caso, os principais problemas relacionados 

são impossibilidade de verificação plena das atribuições causais 

estatisticamente apontadas. Para minimizar tais variações é fundamental 

mapear as cadeias causais do que se está tratando e utilizar, sempre que 

possível, o maior número de instrumentos estatísticos procurando imitar a 

randomização, a ideia é conferir credibilidade ao quase-experimento. 

Métodos quase-experimentais tentam desenvolver um grupo 

contrafactual que seja o mais parecido com o grupo de tratamento. A proposta 

é que cada participante tenha um não-participante semelhante do ponto de 

vista observacional. A diferença média nos resultados através dos dois grupos 

é comparada para obter o efeito do grupo de tratamento do programa. 

Khandker et ai (201 O: 72) apresenta o modelo de Diferenças em 

Diferenças (DO ou Oouble Oifference), como um método de comparação de 

participantes e não participantes antes e após a intervenção. Quando os dados 

de base estão disponíveis, pode-se, assim, estimar os impactos, assumindo 

que heterogeneidade não observada é invariante no tempo e não 

correlacionado com o tratamento sobre tempo. 

Ramos 15 (2009: 1 03) indica que um importante componente da 

estratégia diferenças em diferenças é a escolha de variáveis para fazer 

comparações e responder a questões contrafactuais. Esta técnica se utiliza de 

informações sobre os participantes e não participantes, coletadas antes da 

aplicação da política ou programa, comparadas com aquelas mesmas 

informações coletadas após a aplicação da intervenção. Basicamente se 

subtraem as duas diferenças (antes e depois, e tratamento e controle) ou se 

usa uma análise de regressão. 

A técnica DO pode ser substituída por um simples teste de diferença 

de médias entre participantes e não-participantes, onde a variável testada 

(dependente) seria a diferença de médias entre os dois momentos no tempo 

entre os participantes e não-participantes. É importante pontuar que os 

mesmos resultados nas diferenças nestes procedimentos somente serão 

15 Disponível em: <http://www.ipea.qov.br/ppp/index.php/PPP/article/viewFile/11/16> Acesso em 

19 fev. 2015. 
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obtidos quando estivermos tratando dos mesmos grupos antes e depois do 

programa. 

Outro modelo de avaliação quase-experimental é a regressão 

descontínua, aplicável quando o tratamento é determinado por critérios 

objetivos, conhecidos e ordinais. 

O método de regressão descontínua deve ser usado quando os 

participantes e não participantes podem ser ordenados ao longo de uma 

dimensão quantificável, podendo ser usada para computar um índice ou 

parâmetro bem definido com um ponto de corte que orientará a elegibilidade 

dos participantes para integrar o grupo de tratamento, ou seja, cada potencial 

participante localizado acima do ponto de corte é parecido com aquele 

localizado logo abaixo, podendo este integrar o grupo de controle. O que vai 

diferenciar os grupos é o tratamento a ser aplicado a um deles. 

O uso da regressão descontínua em avaliações de impacto 

apresenta vantagens como a produção de uma estimativa imparcial do 

tratamento, sem que seja preciso excluir um grupo de participantes elegíveis. 

Adicionalmente, a RD pode aproveitar uma regra conhecida para definir o 

benefício, muito comum em intervenções sociais. 

Paralelamente, este método pode apresentar como desvantagem o 

efeito de tratamento médio local que nem sempre é generalizável, outro ponto 

é que como o efeito é estimado na descontinuidade, o estudo pode ter menos 

observações do que um experimento aleatório com uma amostra de igual 

tamanho, por fim o pesquisador deverá certificar-se de que a relação entre as 

variáveis de designação e resultado estão modeladas corretamente, incluindo 

relações e interações lineares. 

O método de regressão descontínua pode ainda se apresentar nos 

modelos (i) clara ou (ii) cinzenta. Na primeira, a descontinuidade determina o 

tratamento de forma precisa, como se tivesse sido feito aleatoriamente. Na 

cinzenta, a descontinuidade esta correlacionada com o tratamento, onde regras 

definem a elegibilidade, mas podem ficar sujeitos a erros. 

2.5 Pareamento 
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De igual forma aos métodos quase-experimentais apresentados 

anteriormente a técnica de pareamento busca encontrar um grupo de unidades 

comparáveis entre participantes e não-participantes de uma intervenção. Nesta 

técnica, a que mais se destaca é o propensity score matching ou pareamento 

por escore de propensão. 

Segundo Ramos (2009: 1 06), esta técnica é utilizada quando os 

grupos, normalmente participantes e não-participantes de um programa ou 

política social, não foram selecionados aleatoriamente e por isso pode ocorrer 

algum viés nos resultados, por incomparabilidade entre os grupos. Esta técnica 

fundamenta-se na identificação de unidades não tratadas que sejam similares 

às unidades tratadas e compara as médias no resultado pretendido entre estes 

dois grupos visando identificar o impacto da política ou programa. A técnica do 

pareamento é baseado no escore de propensão a participar e considera que a 

seleção se dá por características observáveis. 

Em linhas gerais, esta técnica testa se os escores de propensão a 

participar são estatisticamente os mesmos no grupo de controle e no de 

tratamento, tendo como variáveis independentes algumas características 

observadas. Caso negativo, o processo de pareamento continua até que se 

tenha equilíbrio nas observações. A partir daí, é possível fazer o teste de 

diferença de médias, da variável que se refere ao resultado do programa em 

avaliação, entre o grupo de controle e o de tratamento. 

Para cada indivíduo no grupo participante do programa o 

pesquisador deve encontrar o indivíduo no grupo de controle (não participante) 

que apresenta o escore de propensão mais próximo. 

Khandker et ai (201 0: 53) apresenta a hipótese de que o pareamento 

por si só é relevante quando se tem um cenário de que apenas as 

características observáveis de fato afetam a participação no programa e isso 

ocorre dependendo das regras que definem a segmentação do programa ou 

fatores que influenciam a auto-seleção. O que se espera é que o banco de 

dados dos participantes e não participantes do pré-programa seja 

disponibilizado para se calcular o score de propensão. As suposições 

necessárias para identificação do efeito do programa são a independência 

condicional e a presença de um suporte comum. Assim, o pareamento é um 

método passível de utilização quando não houve aleatorização, e os métodos 
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diferenças em diferenças ou regressão descontínua não são viáveis frente as 

características contextuais e observáveis da política, programa ou projeto que 

se deseja avaliar. 

Na independência condicional acredita-se que fatores não 

observáveis não afetam a participação e no que se refere ao suporte comum 

entende-se como a região onde ocorre o equilíbrio dos escores de propensão, 

entre os grupos de controle e de tratamento. Para se chegar a região de 

suporte comum é necessário fazer o descarte dos casos muito abaixo ou muito 

acima da média dos escores. Importante destacar que este procedimento pode 

causar problemas como perder bons pares localizados próximo aos limites da 

região de suporte comum e em função de redução do tamanho da amostra, se 

excluir casos que podem mudar os parâmetros a serem estimados. 

Pautar uma metodologia de avaliação principalmente em 

características observáveis pode parecer bastante vulnerável, se pensarmos 

que às características não observadas podem estar na base de processos de 

seletividade. No entanto, Ramos (2009: 1 07) destaca que se uma estratégia de 

avaliação consegue controlar rigorosamente suas características observadas e 

possui informações consistentes sobre o grupo de controle e o de tratamento é 

possível gerar estimadores confiáveis de impacto de um programa. 

Para a realização do score de propensão, Khandker et ai (2010: 58) 

indica a necessidade de recolher amostras de participantes e não participantes 

e estimar a participação T em todas as co-variáveis X observadas nos dados 

que são susceptível de determinar a participação. Quando alguém está 

interessado apenas em comparar os resultados para aqueles que participam (T 

= 1) com os que não participam (T = 0), esta estimativa pode ser construída a 

partir de um modelo de regressão logística de participação no programa. 

Ponto importante no processo de pareamento é que os participantes 

e os não participantes devem estar expostos aos mesmos incentivos 

econômicos. (Khandker et ai, 201 O: 59) 

O método de pareamento ou matching apresenta algumas técnicas 

que permitem o cálculo do score de propensão, as quais destacamos: 

correspondência de vizinho mais próximo (NN ou nearest neighbor) , técnica de 

harmonização mais utilizada em que cada unidade de tratamento é combinada 

com uma unidade de comparação com escore de propensão mais próximo; raio 
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de Correspondência ou Calibre, utilizada quando o número de participantes é 

muito reduzido. Neste caso, o pesquisador opta por estabelecer um limite de 

distância máxima de escore de propensão, entendida como calibre; e 

coincidindo diferenças em diferenças, esta técnica possibilita a construção de 

um estimador de diferenças em diferenças a partir da combinação dos dados 

da observação participante e do controle antes e depois da intervenção do 

programa. Com esta técnica é possível isolar as características não 

observadas assumindo que elas não variam ao longo do tempo. 

A principal vantagem do pareamento é que se as características não 

observáveis no processo de seleção forem insignificantes é possível que o 

matching ofereça uma comparação aceitável com estimativas aleatorizadas, 

em contraposição, se o grau de definição das variáveis de participação são 

incompletas, então os resultados obtidos a partir do pareamento podem ser 

duvidosos. É importante que o pesquisador se debruce sobre as variáveis que 

definem a participação no programa ou política. (Khandker et ai, 201 O: 63) 

Por fim, outra vantagem levantada por Khandker et ai para a 

utilização do pareamento ou PSM numa avaliação de impacto é que este 

modelo não necessita de um banco de dados ou painel de levantamento. Os 

dados sobre os participantes e não participantes podem ser úteis na 

contabilização de alguns vieses de seleção não observados através da 

combinação das abordagens tradicionais de pareamento com os pressupostos 

de diferenças em diferenças já referenciado neste trabalho. 

O pareamento, segundo H o, lmai e Gary et ai (2007: 201 ), pode ser 

empregado como uma forma de "pré-processamento" dos dados, de modo que 

o pesquisador não precisa abandonar seus métodos de análise habituais. 

Bastaria, antes de empregá-los, realizar uma etapa prévia de eliminar 

observações (tratadas ou não tratadas) que não tenham correspondente no 

outro grupo. Ao estreitar a correlação entre variáveis pré-tratamento nos dois 

grupos, o pré-processamento fará estimativas com base na análise de 

pareamento, mais independente das escolhas e especificações, reduzindo 

potencial viés de seleção se comparado ao pareamento puro. 

Esses autores destacam a "falácia do teste de equilíbrio" 

apresentada por lmai, King e Stuart (2006) e afirmam que o balanceamento é 

uma característica da amostra observada e não de uma população hipotética, 
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desqualificando os testes de hipóteses para verificar o equilíbrio. Em 

contrapartida, sugerem avaliar a diferença nas densidades empíricas 

multivariadas para os grupos de tratamento e controle para avaliar o equilíbrio. 

(Ho, I ma i, Gary et ai, 2007: 221) 

Hansen & Bowers (2008: 2) também discutem a importância do 

equilíbrio da amostra. Questionam se os testes para o balanceamento 

realmente necessitam de uma superpopulação de amostragem ou se haveria 

testes alternativos capazes de sondar a conformidade dos dados para o 

experimento. Apresentam as técnicas diferenças padronizadas e regressão 

logística com vistas a se obter equilíbrio para a distribuição aleatória entre os 

grupos de tratamento e controle. 

Normalmente o pareamento é realizado através de algoritmos 

automatizados implementados por ferramentas/sistemas estatísticos. Mas 

também é possível promover o método de pareamento informalmente para 

selecionar grupos de tratamento e controle semelhantes em diversos critérios 

observáveis, como ocorre, por exemplo, no estudo realizado por Goldfrank 

(2007) sobre orçamento participativo. 

O princípio que move o orçamento participativo é oportunizar a 

participação dos cidadãos no processo de planejamento orçamentário local, 

combinando representação democrática, ações deliberativas, redistribuição de 

renda e auto regulação. Os participantes contribuem para a definição de regras 

processuais, incluindo critérios de alocação de recursos. 

Goldfrank (2007: 95) lista quatro elementos chaves para a 

abordagem do orçamento participativo, sendo o primeiro deles a participação 

direta dos cidadãos nos processos de tomada de decisão governamental e 

fiscalização, transparência administrativa e fiscal evitando corrupção, melhorias 

na infra-estrutura e serviços urbanos, auxiliando principalmente aos pobres, 

mudança na cultura política, de práticas clientelistas para de sujeitos políticos 

conscientes dos seus direitos. A prática do orçamento participativo pode ajudar 

a re-legitimar o Estado mostrando que é possível ser efetivo, redistributivo e 

transparente. 

Alguns pesquisadores acreditam que a pré-condição para 

implantação bem sucedida de um orçamento participativo é ter vontade política, 
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suficiente volume de receitas e descentralização política. Outros estudiosos 

acreditam que é necessário pré-existir uma organização social16
. 

Goldfrank (2007: 1 00) propõe estudar várias experiências de 

orçamentos participativos e afirma que apesar da crescente atenção dada ao 

tema, três lacunas permanecem na literatura. O primeiro é que testes analíticos 

reconhecem que as características de desenho e pré-condições dos projetos 

têm sido os elementos mais importantes para obter os resultados desejados. 

Segundo é que o desenho do orçamento participativo e as condições sob as 

quais têm sido introduzidas não possuem uma ligação teórica, e por fim 

aspectos relacionados a competição/oposição partidária não tem recebido a 

devida atenção. 

Para provar que o orçamento participativo é uma instituição política, 

que faz parte de uma competição partidária, ou seja, que os líderes políticos 

adotam estrategicamente a prática do orçamento participativo para fins como 

suportar ganhos eleitorais, enfraquecer seus adversários, consolidar alianças, 

ou mesmo cumprir com posições ideológicas, Goldfrank (2007: 101) propõe um 

estudo de casos transnacional considerando experiências da Bolívia, 

Guatemala, Nicarágua, Peru, comparando-os em alguns momentos com a 

experiência brasileira. Ponto em comum entre esses países é possuírem 

descentralização política, sendo os prefeitos eleitos por voto direto. Afirma que 

na Bolívia, Guatemala e Nicarágua alguns governos nacionais manipulam os 

recursos descentralizados numa tentativa de comprometer a posse de 

adversários nos municípios. No Brasil não há uma legislação nacional que 

oriente o processo de orçamento participativo. Dentre esses países o Brasil se 

destaca por ser mais rico e sua fiscalização descentralizada permite que os 

municípios tenham mais recurso orçamentário incluindo Conselho 

segmentados por área de interesse como saúde e educação que recebem 

recurso no governo federal. Outro ponto de destaque no Brasil é poder contar 

com organizações da sociedade civil nesse processo, diferente dos outros 

países que passaram por conflitos civis dividindo a população. 

Os cinco países da América Latina se assemelham no que diz 

respeito a implantação do orçamento participativo estar vinculado a um plano 

16 No contexto ora aprescntado,o termo organizaç(iO social deve ser compreendido como sociedade civil 
organizada. 
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de desenvolvimento local de longo prazo e com uma estrutura mais fomal do 

que no Brasil. No entanto, é no Brasil que o orçamento participativo tem caráter 

deliberativo, diferente dos outros países pesquisados. Outro ponto indicado na 

pesquisa é que o Brasil consegue disseminar melhor as informações que os 

outros países. 

Sobre o modelo de avaliação utilizado Goldfrank (2007: 116) optou 

por utilizar o quase-experimental, fundamentado no pareamento informal, pois 

verificou a existência de variações no tipo e qualidade dos dados utilizados 

para o estudo, inviabilizando a seleção randomizada, além disso algumas 

experiências de orçamento participativo duraram apenas um ou dois anos. No 

entanto, afirma que apesar dessas dificuldades o estudo indica algumas 

direções, como (i) os mandatos legais para o orçamento participativo não 

geraram um incentivo generalizado pela participação dos cidadãos, 

fiscalização, transparência ou efetividade do governo municipal; (ii) apesar dos 

problemas o orçamento participativo tem obtido sucesso em pequenas 

localidades com populações vulneráveis como indígenas, pobres, comunidades 

rurais; (iii) não há indícios que garantir participação na tomada de decisão do 

orçamento reverterá a pobreza, mesmo nas localidades em que a iniciativa é 

bem sucedida; (iv) nenhuma abordagem normativa do orçamento participativo 

captura fielmente os resultados; (v) observa-se a manutenção de disputas 

ideológicas em torno do orçamento participativo; (vi) domínio da corrente liberal 

do orçamento participativo contrapondo ao modelo desenvolvido em Porto 

Alegre; e (vii) para que o orçamento participativo tenha sucesso em âmbito 

municipal, é preciso que seus princípios sejam aplicados em esferas mais 

elevadas de governança nacional e internacional. 

No próximo capítulo será apresentada a proposta de avaliação de 

impacto da política municipal de garantia de direitos de crianças e 

adolescentes, a partir da análise de causa e efeito do uso de acompanhamento 

e monitoria das ações implementadas sobre o volume de recursos captados 

através do Fundo para a Infância e Adolescência. A pesquisa pauta-se a partir 

de noções de pareamento de forma bastante informal em função de limitações 

na disponibilidade prévia dos dados. Por meio deste método pretende-se 

conseguir, minimamente, comparar Conselhos que monitoram e aqueles que 

não monitoram suas ações em favor do público infanto-juvenil. 
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CAPÍTULO 111 

GESTÃO E FUNDOS PÚBLICOS: UMA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DE 

IMPACTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE GARANTIA DE DIREITOS DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Considerando o cenário de redemocratização e reforma do estado e 

a realidade dos Conselhos e Fundos para a lnfãncia e Adolescência 

apresentados no capítulo I e a fundamentação teórica-metodológica de 

avaliação de impacto de políticas públicas, discutida no capítulo 11 , este capítulo 

apresenta uma proposta de mapeamento e construção de uma metodologia de 

avaliação de impacto da utilização de ferramentas de monitoria e avaliação 

sobre o volume de recursos captados através dos Fundos para a lnfãncia e 

Adolescência. 

A proposta apresentada está fundamentada inicialmente no modelo 

de avaliação quase-experimental, com abordagem da técnica pareamento 

(matching). Esta opção metodológica leva em consideração que a política de 

garantia de direitos da criança e do adolescente foi sancionada através da lei 

8.069 em 13 de julho de 1990, num contexto de descentralização política e 

administrativa do Estado brasileiro previsto na Constituição Federal 

promulgada em 1988. 

Outra possibilidade é utilizar o modelo de avaliação experimental, 

com seleção da amostra aleatorizada. Como esta técnica é indicada para 

experimentos controlados, demandando uma mobilização maior de pessoas e 

recursos para sua execução, apresentaremos essa metodologia no fina l do 

subcapítulo 3.3 como complemento ao estudo e condicionada a um resultado 

prévio de que o uso de monitoria e avaliação indicam impacto no volume de 

recurso arrecadado através do FIA. 

Com o objetivo de se desenhar um contrafactual relevante 

garantindo o resultado da avaliação, uti lizaremos uma amostra homogênea de 

municípios para selecionar os conselhos de direitos da criança e do 

adolescente para o grupo de tratamento e controle. Os conselhos inscritos nos 

dois grupos são semelhantes exceto pelo uso de ferramentas de monitoria e 

avaliação em sua prática profissional. A seleção dos Conselhos Municipais 
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será realizada através da técnica de pareamento informal. Com isso, espera-se 

que a comparação do desempenho na captação de recursos através de 

doações aos Fundos Municipais para a Infância e Adolescência dos dois 

grupos seja uma estimativa razoável do impacto da prática do 

acompanhamento e monitoria por parte dos conselhos nacionalmente. 

3.1. Definindo a amostra da pesquisa 

A amostra de conselhos foi definida com base na (i) estimativa da 

população residente nos municípios brasileiros publicada em 2013 pelo IBGE e 

TCU17
, (ii) classificação do IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal, publicado pelo IPEA e PNUD em 201318
, relacionando essas 

informações com a (iii) relação dos municípios com cadastro do seu respectivo 

Fundo para a Infância e Adolescência em situação regular perante a 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e Secretaria da 

Receita Federal19
. Com o estabelecimento dessas premissas foi possível filtrar 

uma amostra de conselhos com características observáveis homogêneas e a 

partir daqui construir, por meio do pareamento informal, um grupo de 

tratamento, com os conselhos que usam monitoria e avaliação, e um grupo de 

controle, com aqueles conselhos que não fazem uso da prática de 

acompanhamento. 

Do ponto de vista populacional, apesar do relatório do CONANDA 

indicar que os territórios com até 5 mil habitantes possuem as mais altas taxas 

de cobertura dos Conselhos, na prática eles têm muito pouca estrutura de 

funcionamento e uma rede de atendimento restrita para contar. Entre 50 e 1 00 

mil habitantes há 340 municípios brasileiros e acima de 100 mil habitantes 298 

municípios, uma representação restrita se comparado ao universo dos 5.570 

municípios brasileiros. Realizamos vários ensaios de recortes populacionais, 

mas o resultado dos indicadores sociais municipais publicados pelo IBGE 

17 Disponível em: 
<http://www. ibge .gov. br/home/estatistica/populacao/estimativa20 13/estimativa teu .shtm> 
Acesso em 23 abr. 2014. 
16 IDH-M publicado em 2013 com dados fornecidos pelo IBGE por meio do senso realizado em 
2010, pesquisa realizada em 23/04/2014, às 21h52m 
19 Listagem disponibilizada no site da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República em 25/09/2014. 
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através do censo 201 O mostram uma incidência maior da pobreza nos 

municípios de médio porte, compreendendo territórios com 1 O mil a 50 mil 

habitantes. Do total dos 5.570 municípios 2.459 congrega metade da 

população vivendo com meio salário mínimo per capita. Com essas 

características e representatividade territorial foi definido o universo dos 

municípios passíveis de participarem da pesquisa. 

O próximo passo foi entender neste recorte que municípios 

encontravam-se em situação de maior vulnerabilidade. Para esta etapa definiu

se que o IDHM -lndice de Desenvolvimento Humano Municipal fundamentaria 

a implantação do segundo filtro de seleção. Para uma análise mais detalhada 

da realidade dos municípios é importante combinar o IDHM com outros dados 

disponibilizados no Atlas do Desenvolvimento Humano como trabalho e 

habitação. O IDHM brasileiro possibilita a comparação do estágio de 

desenvolvimento dos municípios brasileiros, abrindo uma frente de diálogo 

referenciado para discussões acerca das políticas públicas das unidades 

federativas. 

As faixas de corte do IDHM são diferentes do IDH global e estão 

compreendidas entre O a 0,499, muito baixo; 0,500 a 0,599, baixo; 0,600 a 

0,699, médio; 0,700 a 0,799, alto; e 0,800 a 1, muito alto desenvolvimento 

humano. As faixas "Baixo" e "Médio" diferenciam as localidades brasileiras 

classificadas entre 0,500 e 0,699, de forma a ressaltar as diferenças e 

reconhecer os esforços dos municípios e unidades federativas que mais se 

aproximam do alto desenvolvimento humano. 

Com base no exposto, buscamos identificar entre os 2.459 

municípios com 1 O mil a 50 mil habitantes o volume daqueles classificados 

como IDHM muito baixo (20), baixo (788), médio (918) e alto ou muito alto 

(731)20
. Para fins dessa pesquisa, optou-se pelo recorte de municípios com 10 

mil a 50 mil habitantes, com IDHM entre muito baixo e médio (O a a,699) 

entendendo que a proposta da pesquisa possa apresentar metodologias e 

20 Das 2460 cidades com 10 mil a 50 mil habitantes, duas não apresentaram IDHM, são elas: 
Mojui dos Campos (PA) e Balneário Rincão (SC), com 15.232 e 11 .628 habitantes 
respectivamente. Este fato impediu que elas fossem contabilizadas na classificação do IDHM, 
no entanto, esse fato não traz prejuízo ao filtro da pesquisa, pois nenhum desses dois 
municípios encontram-se com o cadastro do Fundo em situação regular na SDH/PR e SRF, 
condição última para se desenhar o grupo de municipios com caracteristicas observáveis 
semelhantes. 

35 



instrumentos de avaliação capazes de contribuir para a mudança de tal status, 

além de possibilitar uma interlocução dos territórios em processo de 

desenvolvimento com aqueles mais frágeis. 

Apesar das definições adotadas para delimitação do universo da 

pesquisa, ainda faltava relacionar uma premissa, a de regularidade cadastral 

dos Fundos Municipais para a Infância e Adolescência junto a Secretaria de 

Direitos Humanos e da Secretaria da Receita Federal como preconiza o artigo 

260-k do ECA, garantindo o abatimento no imposto de renda do doador do 

fundo, pessoa física ou jurídica, sem ônus para o contribuinte. 

A portaria 1.234 publicada pela Secretaria de Direitos Humanos em 

10/10/2013, dispõe sobre o cadastramento dos Fundos para a Infância e 

Adolescência. Trata-se de uma sistematização de informações sobre os fundos 

contemplando os seguintes requisitos para o cadastramento: (i) número de 

inscrição próprio do Fundo no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídicas (CNPJ) 

como fundo público (120-1); (ii) número de conta bancária específica para 

gestão exclusiva dos recursos do fundo, mantida em instituição financeira 

pública; (iii) preencher relatório virtual disponível no site da SDH/PR, até o dia 

31 de outubro do ano corrente para fins de inclusão no programa gerador da 

declaração de imposto de renda. Além disso, a portaria apresenta cinco 

situações de classificação dos cadastros. Para fins desta pesquisa nos 

deteremos nos conselhos com cadastro do fundo apto, ou seja, em situação 

regular. 

Correlacionando os 2.459 municípios com população entre 1 O mil a 

50 mil habitantes com o IDHM muito baixo a médio (O a 0,699), chegamos a 

1.726 municípios dos quais 127 estão com o cadastro do fundo municipal em 

situação regular perante da SDH/PR. A distribuição de municípios está assim 

disposta: com muito baixo IDHM (1), com baixo IDHM (19) e com médio IDHM 

(107). A relação completa dos 127 municípios está disponível no Anexo 11. A 

representação gráfica do filtro de seleção dos municípios pode ser visualizada 

a seguir: 
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Os critérios de seleção utilizados buscaram construir um universo de 

pesquisa com municípios o mais homogêneos possíveis. Importante ressaltar 

que se fossem considerados os 2.459 municípios com 1 O mil a 50 mil 

habitantes teríamos um universo bastante heterogêneo de municípios, pois 

nele estariam contemplados 731 municípios mais desenvolvidos, classificados 

com IDHM alto ou muito alto, e que por suas características socioeconômicas 

seria mais provável encontrar municípios se valendo de ferramentas de 

monitoria e acompanhamento refletindo numa maior arrecadação para o fundo 

municipal. Tal fato dificultaria nossa percepção em saber se o impacto positivo 

na captação de recurso para o fundo ocorreu em função da prática da monitoria 

ou a outras características que distinguem municípios ricos dos municípios 

pobres. 

Reduzindo-se a variação de fundo para os 127 municípios 

relacionados no Anexo 11, esperamos que a utilização (ou não) de ferramentas 

de monitoramento e acompanhamento seja uma decisão particular de cada 

conselho, que possa ser tratada como quase-aleatória. Se esta premissa for 

válida, teremos estabelecido um contrafactual razoável. Trata-se, portanto, de 

uma forma intuitiva e informal de pareamento. 

Se considerarmos o universo ampliado de 5.570 municípios 

distribuídos por todo o território brasileiro, é possível afirmar que chegamos a 

um grupo homogêneo; no entanto, a pesquisa ainda se depara com uma 

questão bastante relevante para alcançar o resultado da avaliação que se 

refere à identificação dos conselhos municipais que utilizam ferramentas de 

monitoria e avaliação e aqueles que não utilizam. Ou seja, não há como 
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determinar, a priori, o valor da variável explicativa chave, pois não sabemos 

quais municípios de fato utilizam ferramentas de monitoramento. Face ao 

exposto, poderá ser necessário combinar o recorte já realizado com alguma 

técnica mais formal de pareamento, que só pode ser empregada após a efetiva 

coleta dos dados. Assim, uma vez que a variável de "tratamento" seja 

observada, isto é, verificada a existência ou não de ferramentas de 

monitoramento e avaliação, será necessário checar se os municípios na 

amostra que utilizam estas ferramentas são, de fato, semelhantes aos 

municípios que não as utilizam, comparando-se diversas características 

observáveis destes municípios. Confirmadas discrepâncias, eliminaremos os 

municípios mais "diferentes" utilizando-se técnicas de pareamento (matching). 

3.2. Construindo o formulário de pesquisa para os Conselhos 

Municipais de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a implantação nas 

esferas federal, estaduais e municipais de Conselhos de Direitos da Criança e 

do Adolescente, órgão público, de caráter deliberativo e com participação 

paritária de representantes do poder público e da sociedade civil organizada, 

com o desafio de formular a política pública de atendimento aos direitos da 

população infanto-juvenil. Na Política Nacional e Plano Decenal de Direitos 

Humanos de Crianças e Adolescentes, o CONANDA afirma que a implantação 

dos conselhos ocorreu de forma gradual e em 2010 cobria cerca de 91% do 

território nacional. As ferramentas de gestão dos conselhos foram 

implementadas, ou pelo menos deveriam, ao longo do tempo e tentam 

acompanhar as regras de gestão estabelecidas por seu órgão constitutivo e 

ordenamento do poder federal, no entanto o que se observa é uma certa 

fragilidade nos controles e domínio das informações acerca dos projetos 

desenvolvidos pelo conselho e financiados com recursos do FIA. Em parte 

esse cenário justifica-se pela ausência de infra-estrutura de trabalho ou mesmo 

de formação dos próprios conselheiros de direitos, em especial aquelas 

voltadas para a administração pública. 

O poder público federal através da Secretaria de Direitos Humanos 

está trabalhando na implantação de Escolas de Conselhos, visando formar os 
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conselheiros de direitos e conselheiros tutelares nas áreas de educação em 

direitos humanos e promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. 

Para desenvolver essa política tem firmado parcerias com universidades, 

Conselhos Estaduais de Direitos da Criança e do Adolescente e governos 

estaduais. A proposta parte da premissa que as Escolas de Conselhos são 

espaços de troca de conhecimentos práticos e teóricos, formando articuladores 

e animadores da rede de promoção e defesa dos direitos da criança e do 

adolescente. 

A SDH/PR pretende implantar, no mínimo, uma Escola de 

Conselhos em cada estado brasileiro, além de criar um desenho único no 

processo formativo. O órgão acredita que esta política de capacitação de 

conselheiros promoverá avanços na promoção e defesa de direitos de crianças 

e adolescentes. 

Além da Escola de Conselhos, o poder público federal tem investido 

na implantação do SIPIA - Sistema de Informações para a Infância e 

Adolescência. Trata-se de uma ferramenta de apoio à gestão em direitos 

humanos de crianças e adolescentes, organizado por módulos temáticos que 

concentram informações sobre a situação da infância e adolescência por cada 

unidade municipal e estadual da federação. A proposta é fazer do SIPIA um 

disseminador de informações capaz de contribuir para a gestão pública de 

direitos infanto-juvenis, subsidiando a articulação de agendas descentralizadas, 

fortalecendo os processos de elaboração, gestão e monitoramento de políticas, 

planos, programas e projetos fomentando a produção de conhecimento e 

disseminando informações de interesse público relacionadas à garantia de 

direitos da infância e adolescência brasileira. No entanto, atualmente, o SIPIA 

conta somente com um módulo para Conselhos Tutelares (Sipia CT) e um para 

Unidades/Programas de Atendimento Socioeducativo (Sipia Sinase) e enfrenta 

problemas operacionais locais, como acesso as ferramentas tecnológicas e 

internet que impedem o avanço da sua utilização. 

Assim, a amplitude territorial e a falta de ferramentas tecnológicas 

unificadas, comprometem a ação do Conselho Nacional e do controle social 

gerando um "gap" nas informações disponíveis para a gestão da política; um 

exemplo disso é a ausência de um mapeamento claro e atualizado de 

informações básicas dos conselhos, como nome dos gestores, telefones de 
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contato, entre outros. Buscou-se junto ao CONANDA uma relação dos 

conselhos de direitos de todo o Brasil, mas foi disponibilizado apenas a relação 

dos conselhos estaduais e alguns conselhos municipais das capitais. Tentamos 

obter dados dos demais conselhos municipais através dos conselhos 

estaduais, mas alguns deles não possuíam as informações atualizadas ou 

então não responderam a consulta. 

Depois de definido o universo de municípios com CMDCA para 

participar da pesquisa, o próximo passo no processo de construção de uma 

proposta de avaliação de impacto para os conselhos municipais de direitos da 

criança e do adolescente foi elaborar um questionário visando mapear a 

situação organizacional e de gestão desses órgãos e com isso identificar os 

Conselhos Municipais que praticam monitoramento. Assim , formulamos o 

questionário que encontra-se no Anexo I desta dissertação levantando em 

primeiro lugar os dispositivos previstos no Estatuto da Criança e do 

Adolescente e na Resolução 137/2010 do CONANDA, conversamos com 

alguns militantes da área de direitos humanos de crianças e adolescentes e 

algumas empresas financiadoras dos Fundos para a Infância e Adolescência. 

O questionário de mapeamento prevê a uti lização de questões 

semiabertas, abordando as práticas desenvolvidas pelos conselhos e pelos 

agentes implementadores da política. Instrumentos de percepção analítica, 

como escuta e coleta de depoimentos pessoais sem identificação de autoria, 

também podem ser utilizados se avaliados necessários. A pesquisa foi 

pensada a partir de 6 dimensões, a citar: (i) Constituição e Funcionamento, (ii) 

Participação e Articulação Política, (iii) Planejamento Estratégico, (iv) Visão 

Orçamentária, (v) Gestão e Monitoramento da Política e (vi) Transparência e 

Controle Social. 

A primeira dimensão Constituição e Funcionamento é composta das 

questões 1 a 6 e busca levantar informações sobre a implantação e operação 

dos CMDCA, a que órgão do poder executivo estão vinculados, número de 

membros representativos, deliberações publicadas, etc. Nesta dimensão 

destaca-se a importância de se conhecer a data de publicação da última 

deliberação feita pelo conselho com o intuito de avaliar sua regularidade de 

atuação. 
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A dimensão Participação e Articulação Política compreende as 

questões 7 e 8 e são de relevante importância. Através delas busca-se saber o 

quanto o conselho consegue envolver e congregar a participação de outros 

órgãos do poder público em torno da temática da garantia de direitos da 

criança e do adolescente, como a secretaria de educação, de saúde e o 

sistema de garantia de direitos (ministério público, poder judiciário, etc), por 

exemplo. Além disso, busca identificar a mobilização e participação dos 

conselhos em torno das conferências realizadas no país. 

As conferências dos direitos da criança e do adolescente, ocorrem a 

cada três anos, e se fundamentam sob uma lógica de fazer conhecer e divulgar 

os princípios, diretrizes e os direitos estabelecidos na lei 8.069/90 e na 

convenção internacional do direito da criança. A X Conferência Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, ocorrerá nos dias 14 a 18 de dezembro 

2015, após cumprimento das etapas das conferências livres (maio a 

outubro/2014), conferências municipais (novembro/2014 a maio/2015), 

conferências estaduais e distrital Uunho a agosto/2015) e conferências 

regionais (setembro a outubro/2015). A X Conferência dos Direitos da Criança 

e do Adolescente tem por objetivo garantir a implementação da política e do 

plano decenal dos direitos humanos de crianças e adolescentes, a partir do 

fortalecimento dos respectivos Conselhos de Direitos. A proposta desta 

pesquisa está alinhada ao objetivo da X Conferência, uma vez que seus 

resultados podem ajudar a identificar fragilidades na gestão, oportunizando a 

implementação de ações corretivas que contribuam para a efetividade da 

política. 

A terceira dimensão da pesquisa, Planejamento Estratégico, procura 

identificar os conselhos que possuem ou estão em vias de elaboração do plano 

decenal dos direitos da criança e do adolescente, se já construíram diagnóstico 

da situação local de violação de direitos da população infanto-juvenil, a 

priorização dos eixos de trabalho a partir daqueles dispostos pela política 

nacional de direitos humanos de crianças e adolescentes e, por fim, se o 

conselho possui um plano de ação, com metas a serem atingidas a partir do 

diagnóstico construído. As questões contempladas nas três primeiras 

dimensões serão usadas para checar se os nossos grupos de tratamento e 

controle (definidos nos próximos parágrafos) são, de fato, realmente parecidos, 

41 



e poderão ser usados para fins da avaliação de impacto. No primeiro momento 

a seleção será realizada com o método de pareamento informal, caso não seja 

possível seguir com essa técnica, será necessário utilizar o pareamento formal 

se valendo da aplicação de um algorítimo de pareamento a fim de se obter uma 

amostra de conselhos balanceada. 

A dimensão Visão Orçamentária procura levantar dados que 

possibilitem compreender a composição do orçamento dos CMDCA, se contam 

somente com recursos do orçamento público do município ou se de outras 

fontes de recursos obtidas através de doações ao Fundo para a Infância e 

Adolescência, como as destinações de receitas dedutíveis do Imposto de 

Renda, com incentivos fiscais, isto é, as doações realizadas por pessoas 

físicas e jurídicas. Nesta seção, destaca-se a questão 16 com a possibilidade 

de identificar a composição e volume de recursos administrados pela secretaria 

do poder executivo local a quem o CMDCA está vinculado, nos últimos cinco 

anos. Vale destacar que é nesta dimensão, por meio das perguntas 

relacionadas, que teremos a variável dependente do trabalho, ou seja, aquilo 

que se pretende "explicar". Nossa expectativa é entender se o uso de 

monitoramento por parte dos conselhos afeta o volume de captação de 

recursos através do FIA. 

A quinta dimensão, Gestão e Monitoramento da Política, busca 

identificar o modelo de acompanhamento e gestão das iniciativas fiscalizadas 

pelo Conselho de Direitos visando a garantia de direitos infanto-juvenil, 

devidamente previstas na lei 8.069/90. Destacam-se as questões 21 .b e d 

quanto ao modelo e periodicidade dos relatórios de acompanhamento. As 

perguntas relacionadas a esta dimensão comporão a variável explicativa chave 

cujo impacto na arrecadação se espera avaliar, e com base na qual serão 

definidos os grupos de "tratamento" e "controle" (i.e. os conselhos que utilizam 

ou não avaliação e monitoramento). É com base na distribuição desta variável, 

também, que decidiremos empregar ou não métodos formais de pareamento, 

conforme discutido no final da seção 3.1. 

Por fim, mas não menos importante, a dimensão Transparência e 

Controle Social, que visa identificar a partir do previsto no ECA a estratégia de 

comunicação das ações e resultados alcançados através das atividades 

desenvolvidas pelos CMDCA. Avalia-se que esta dimensão é de extrema 
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importância, para cumprir com as ações de responsabilização e transparência 

de informações, além de estimular o controle social e a prática das doações 

aumentando o fluxo de investimento em ações de combate à violação de 

direitos humanos de crianças e adolescentes. 

Com a tabulação das respostas apresentadas pelos Conselhos de 

Direitos da Criança e do Adolescente dos 127 municípios listados no Anexo 11 , 

será possível definir a situação dos CMDCA, garantir o contrafactual da 

pesquisa e analisar as informações a fim de que se obtenha a resposta ao 

questionamento desta dissertação. Em outra instância, espera-se que também 

seja possível propor caminhos alternativos de fortalecimento da gestão e, por 

conseguinte, dos próprios conselhos de direitos. 

3.3. Uma proposta para avaliação de impacto nos Conselhos 

Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente 

A proposta de avaliação das ações coordenadas e fiscalizadas pelos 

CMDCA fundamenta-se na legislação cabível na área infanto-juvenil, 

principalmente, o ECA, a Resolução 137/2010 do CONANDA, no plano 

nacional de direitos humanos de crianças e adolescentes, escuta mantida junto 

a presidentes e secretários executivos dos CMDCA e CEDCA e dos retornos 

obtidos através do formulário de pesquisa descrito no subitem 3.2 deste 

capítulo. Inicialmente, uma questão parecia fragilizar a construção do processo 

metodológico, dizia respeito a necessidade de conhecimento prévio dos 

conselhos que utilizam uma matriz avaliativa para respaldar e monitorar as 

atividades dos projetos financiados com recursos do FIA. Para fins deste 

trabalho entende-se matriz avaliativa como um composto formado por 

diagnóstico da realidade infanto-juvenil municipal, os planos de ação e de 

aplicação, os roteiros para realização das monitorias e avaliações qualitativas e 

quantitativas dos projetos. 

Muitas consultas ao site da SDH/PR foram feitas o que possibilitou 

conhecer o ofício circular CONANDA n° 05/2014, de 13 de março de 2014, 

convocando os Conselhos Estaduais e Distrital dos Direitos da Criança e do 

Adolescente a apresentarem seus planos decenais e status de execução a fim 

de que o CONANDA pudesse avaliá-los e contribuir com o processo de 
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implementação disponibilizando apoio técnico-financeiro a estes Conselhos. 

Considerando que para construir os planos decenais estaduais os CEDCA 

realizaram conferências municipais, então as prioridades dos municípios foram 

minimamente mapeadas e elaborados o diagnóstico e os planos de ação e de 

aplicação para reportar a esfera estadual. A partir disso, foi possível inferir que 

o maior entrave do ponto de vista de registro de informações estava na 

elaboração e utilização dos roteiros para realização das monitorias e 

avaliações qualitativas e quantitativas dos projetos. Outra questão que se 

coloca é que mesmo que todos os CMDCA realizem monitorias e avaliações 

dos projetos financiados com recursos do FIA não há qualquer indício que 

utilizem o mesmo padrão de formulário, isto é, utilizem o mesmo roteiro para os 

relatórios de monitoria e avaliação o que dificulta a extração de dados 

consistentes e consolidados para se responder a metas estabelecidas no plano 

nacional de direitos humanos de crianças e adolescentes. 

Pelo exposto, entendeu-se como primeira ação necessária para 

construção da metodologia de avaliação a aplicação do questionário de 

mapeamento da situação dos conselhos, disponível no Anexo I desta 

dissertação, para os 127 CMDCA. No entanto, uma etapa importante ainda 

precisa ser vencida. Diz respeito a se obter os dados cadastrais, pelo menos e

mail e telefone, dos 127 conselhos pré-selecionados. Como dito anteriormente, 

o CONANDA possui apenas os contatos dos CEDCA e de CMDCA das 

capitais. No site da SDH/PR foi possível verificar que a Secretaria de Política 

de Fortalecimento de Conselhos da SDH disponibilizou em outubro/2014 um 

formulário em base Google Does com o propósito de atualizar dados cadastrais 

de todos os conselhos (municipais e estaduais), além de identificar os 

principais problemas encontrados pelos Conselhos, verificar o relacionamento 

com órgãos públicos e entidades locais, o grau de participação dos conselhos 

nas políticas públicas e seu reconhecimento nas comunidades onde atuam. A 

questão que se coloca é que o formulário é simples e resumido, ver anexo IV, 

para oferecer respostas a todas as questões propostas. Além disso, até 

dezembro/2014 somente 1.11 O conselhos haviam respondido a pesquisa. este 

fato levou a SDH/PR a prorrogar o prazo de recadastramento até o dia 28 de 

fevereiro de 2015. 
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Com base nos pontos levantados nos parágrafos anteriores 

entende-se como possível o envio do questionário de mapeamento para os 127 

CMDCA, avaliando e acompanhando sua aderência pelos conselhos, e quando 

necessário, fazendo contatos ratificando a importância da participação. Espera

se que a etapa de respostas ao questionário finde num período de 60 dias. Na 

sequencia, os dados coletados serão tratados e tabulados a partir da análise 

das informações qualitativas e confrontadas com o tratamento dos dados 

quantitativos. Neste momento, com o universo de CMDCA respondentes e o 

resultado do mapeamento será possível definir o grupo de tratamento e de 

controle, considerando que apresentam características semelhantes em 

elementos observáveis, obtém-se o balanceamento da amostra. A partir desse 

momento será possível analisar as informações relacionadas a variável 

dependente. 

Para o desenho do contra-factual, concentraremos a análise do 

questionário nas respostas para as questões 9.b, 10.e, 11 .b, 12, 14, 15, 19, 

20.b, 20.c, 20.d, 22.c e 23, criando a variável dependente volume de recursos 

arrecadados através de doações ao FIA. Mediante a análise prévia e coleta dos 

dados obtidos através deste recorte do questionário teremos elementos para 

avaliar, primeiramente, se dentro da amostra municípios que utilizam as 

ferramentas de monitoria e acompanhamento são parecidos com municípios 

que não as utilizam. No caso desta proposta de avaliação, a análise só pode 

ser feita para variáveis que são observadas, e portanto, uma limitação inerente 

ao método é que não temos como avaliar se municípios são semelhantes ou 

não em variáveis não observadas. 

Até este momento, a pesquisa está fundamentada no método de 

pareamento informal. Caso seja apurado que mesmo após a seleção de uma 

amostra homogênea ainda apresenta diferenças significativas entre municípios 

que usam e que não usam ferramentas de monitoria e avaliação, 

empregaremos o pareamento formal (matching) . Esta forma de pareamento 

criará um grupo de tratamento e de controle o mais semelhante possível, 

respeitando critérios/variáveis estabelecidos pelo pesquisador a partir da 

análise das respostas do questionário. O pesquisador aplicará um algoritmo de 

pareamento a fim de gerar uma amostra de municípios balanceada. 
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Uma vez feito o pareamento, teremos um grupo de tratamento, com 

os municípios que utilizam ferramentas de monitoria na sua prática de 

acompahamento das ações do Conselho, e um grupo de controle, que não faz 

uso de monitoria. Os dois grupos serão semelhantes entre si em variáveis pré

tratamento observáveis. 

O próximo passo é analisar o desempenho de arrecadação de 

recursos através de doações ao FIA do grupo de tratamento, comparando com 

os municípios do grupo de controle para responder a pergunta deste projeto de 

pesquisa. Em havendo bom equilíbrio entre os grupos, esta comparação 

poderá ser baseada em simples testes de diferenças de médias ou de 

proporções entre os dois grupos. 

Ao final deste processo de avaliação baseado no método quase

experimental em se observando evidencia de que a prática de monitoramento e 

avaliação viabiliza um aumento no volume de recursos arrecadados através de 

doações ao FIA, sugerimos a realização de um estudo mais estruturado, 

fundamentado no método experimental, com seleção aleatorizada dos 

Conselhos Municipais de Direitos de Crianças e Adolescentes para confirmar 

tal resultado. O desenho dessa intervenção se daria conforme descrito nos 

parágrafos que se seguem. 

Nesta nova etapa o primeiro passo prático é apresentar a proposta 

ao CONANDA e avaliar a sua aderência a pesquisa. Esse movimento é de 

significativa relevância, pois ele deverá estimular a participação dos 

representantes dos Conselhos Municipais. 

Considerando que o questionário de pesquisa apresentado no 

Anexo I já foi aplicado nos 127 Conselhos Municipais de Direitos da Criança e 

do Adolescente, neste desenho nosso interesse se revela aos conselhos que 

indicaram não possuir qualquer ferramenta de monitoria e avaliação das suas 

ações de atendimento ao público infanto-juvenil. Esses conselhos serão 

submetidos a seleção aleatorizada para criar o grupo de tratamento e o grupo 

de controle nessa nova etapa da pesquisa. Os municípios do novo grupo de 

tratamento passarão por um processo formativo com temas relacionados a 

importância da avaliação da política pública, métodos mais utilizados, 

conceituação da nova administração pública, a importância da transparência e 

accountability, a política nacional e o plano decenal dos direitos humanos de 
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crianças e adolescentes e as diretrizes e metas neles estabelecidas, entre 

outros. 

Posteriormente, deverão construir de forma coletiva e participativa 

um roteiro, com perguntas e indicadores de avaliação criando uma ferramenta 

sistematizada de monitoria e avaliação. A ideia é que se elabore questões e 

construa categorias de indicadores para cada frente de atuação dos conselhos, 

por exemplo violência doméstica, combate ao trabalho infantil, ações 

afirmativas ao direito a educação básica, etc e que os Conselhos tenham o 

respaldo nas metas previstas no plano nacional dos direitos humanos de 

crianças e adolescentes e que de alguma forma possam contribuir com os 

dados estatísticos do SIPIA ou mesmo estimular a criação de um ambiente em 

que essas informações possam ser armazenadas e disponibilizadas para toda 

a sociedade. 

Para organizar os processos formativos, cada Escola de Conselhos do 

estado com a colaboração do gestor do SIPIA deverá mediar essa construção 

na abrangência do seu território e levar uma proposta final para um colegiado 

mais restrito e que tenha a participação de pelo menos um representante da 

SDH/PR e do CONANDA. As reuniões de discussões para construção do 

formulário de monitoria e avaliação deverão respeitar a periodicidade bimestral 

e ao final de 6 bimestres espera-se que um documento elaborado seja 

submetido a análise do colegiado que deverá emitir seu parecer em prazo a ser 

negociado, sendo desejável não ultrapassar o período de até 60 dias do 

recebimento da minuta do formulário. Em paralelo, os conselhos serão 

estimulados a elaborar um plano de comunicação para divulgar suas ações e o 

resultado dos projetos desenvolvidos com recursos do FIA para toda a 

sociedade, conforme prevê o artigo 260-1 do ECA. 

Com o documento consolidado aprovado, o grupo de tratamento se 

comprometerá a aplicar a prática da monitoria e avaliação utilizando a 

ferramenta (roteiro) construído coletivamente e aprovado pelo colegiado 

constituído, com frequencia a ser definida coletivamente, sendo sugerido o 

período trimestral ; o grupo de controle não fará qualquer movimento neste 

sentido. A cada fechamento do período determinado, será necessário uma 

avaliação junto aos conselhos do grupo de tratamento, a fim de certificar-se 

que o modelo de acompanhamento desenvolvido seja utilizado. 
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Com o resultado das avaliações qualitativas e quantitativas das 

ações desenvolvidas pelos conselhos será possível aplicar os planos de 

comunicação que os Conselhos foram estimulados a construir, divulgando os 

resultados para toda a sociedade, em especial para as pessoas físicas e 

jurídicas, potenciais doadores do FIA, uma vez que a proposta continua sendo 

a de avaliar o impacto da prática da monitoria e avaliação sobre o volume de 

recursos arrecadados através do fundo municipal. 

A variação no orçamento será calculada a partir do volume captado 

no ano de apuração e divulgação dos resultados da avaliação pelos Conselhos 

comparando aos dois últimos anos que o antecedem. 

O projeto como um todo apresenta prazo de 42 meses de 

desenvolvimento. O roteiro para construção da metodologia de avaliação de 

impacto, e o cronograma das atividades a serem desenvolvidas ao longo desse 

período encontram-se no Anexo V. 

Entendemos que uma ação de transparência e boa governança 

contribua para a melhoria da gestão pública no âmbito da garantia de direitos 

humanos de crianças e adolescentes, incentivando os atuais financiadores a 

ampliar seu investimento no FIA, além de conquistar o interesse de novos 

financiadores e estimular o controle social. 

Sendo possível, esse material deverá ser compartilhado com a 

SDH/PR e CONANDA visando estabelecer uma comunicação com os 

Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente com o intuito de 

aprimorar/introduzir processos que garantam acompanhamento das ações 

implementadas por esses órgãos. O objetivo final é que este movimento 

fortaleça a política pública de atendimento infanto-juvenil e que contribua para 

o desenvolvimento e qualidade de vida de crianças e adolescentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia de avaliação de 

impacto das ações desenvolvidas por conselhos municipais de direitos da 

criança e do adolescente, em especial, no que diz respeito a relação de 

causalidade entre o uso de monitoria e avaliação no volume de recursos 

captados através do FIA. 

Para tanto, referendamos a análise em pesquisa bibliográfica, 

entrevistas com especialistas da área buscando construir um arcabouço teórico 

que possa sustentar o processo de avaliação construído, com destaque para o 

desenho de um contrafactual consistente, para que se possa medir o resultado 

através de um grupo comparativo que mostre o que teria acontecido sem a 

intervenção proposta. 

Trevisan e Bellen apresentam a seguinte definição e importância 

sobre avaliação de impacto 

"determinar a pertinência e alcance dos objetivos, a eficiência, 
efetividade, impacto e sustentabilidade do desenvolvimento. A 
avaliação deve proporcionar informação que seja crível e útil para 
permitir a incorporação da experiência adquirida no processo de 
tomada de decisão. A avaliação deve ser vista como um mecanismo 
de melhoria no processo de tomada de decisão, a fim de garantir 
melhores informações, sobre as quais eles possam fundamentar suas 
decisões e melhor prestar contas sobre as politicas públicas" (apud 
Ala-Harja e Helgason. 2000) 

Adicionalmente destacam que as avaliações podem se converter em 

problema para alguns governantes e gestores públicos quando seus resultados 

revelam fragilidades na gestão, podem representar por um lado um universo de 

muitas promessas e poucas realizações ou um modismo com poucos 

resultados (apud Ala-Harja e Helgason, 2000), mas também podem significar 

oportunidades para aqueles gestores com compromisso e foco em prestar um 

serviço público de qualidade para a população. Neste sentido, o novo modelo 

de gestão pública voltada para obtenção de resultados associada a 

transparência e responsabilização (accountability) tem contribuído para a 

construção de uma nova postura do setor público. 

A pouca adesão as práticas avaliativas de políticas públicas está 

relacionada a falta de cultura do processo de avaliação e ausência de 
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perspectiva de continuidade dos programas desenvolvidos, que estão, na maior 

parte das vezes, vinculados a alguma ação da administração temporal. Outro 

ponto é que não são poucas vezes que nos processos de avaliação de impacto 

não se tem clareza do que se quer medir, sua utilização e possíveis influências 

administrativas e políticas. (Banco Mundial, 2009) 

Outra questão que não se pode perder de vista refere-se ao 

interesse político na avaliação do programa. Se o material produzido informa 

aquilo que o político quer ouvir, então ele é bem vindo, caso contrário não. 

O artigo Making Smart Policy: Using lmpact Evaluation for Po/icy 

Making (Banco Mundial, 2009) destaca que em contexto local este cenário é 

um pouco melhor, recebem as avaliações de forma mais positiva; a questão é 

que os municípios nem sempre possuem equipe própria e ferramentas 

adequadas para a construção de metodologias de avaliação. Neste sentido, a 

presente proposta de trabalho pode ser uma alternativa a ser adotada. 

A ação de avaliar é algo novo não só para a administração pública 

como também para o terceiro setor campo bastante próximo das ações 

desenvolvidas pelos Conselhos de Direitos de Crianças e Adolescente, é 

possível afirmar que as organizações sem fins lucrativos se constituem nos 

maiores executores dos projetos de intervenção dos Conselhos de Direitos 

infanto-juvenil. O "medo" do desconhecido reforça a cultura do fazer, sem 

contudo, parar para refletir sobre o que foi realizado e qual o resultado, qual o 

aprendizado se tira da intervenção. É hora de romper com essa lógica, dar o 

primeiro passo, ainda que de forma tímida e aproveitando oportunidades, mas 

que traga na bagagem o desejo de se ter programas e projetos perenes com 

resultados consistentes e compartilhados. 

Reflexões complementares 

A proposta de construção metodológica de avaliação de impacto 

para as ações desenvolvidas pelos conselhos de direitos a partir de recursos 

captados através do FIA surgiu por uma necessidade de ordem prática. No 

meu cotidiano e enquanto funcionária de um instituto empresarial que apoia 

financeiramente os Conselhos de Direitos através de doações ao FIA sempre 

tive muita dificuldade de obter informações simples sobre os projetos 
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desenvolvidos. Me deparo com a ausência de controle dos Conselhos, e com 

orientação dos conselheiros para buscar informações diretamente com as 

organizações executoras das ações, contrariando o que prevê o ECA. Não 

foram poucas às vezes em que fui questionada sobre o desenvolvimento das 

ações e sequer conseguia saber se o projeto já tinha começado e quantos 

beneficiários estava atendendo. O potencial de captação de recurso via FIA é 

grande, pois a lei permite que pessoas físicas doem até 6% do seu imposto de 

renda devido e pessoas jurídicas 1 %, no entanto em tempos de gestão voltada 

para resultados a conduta adotada pelos Conselhos de Direitos pouco 

incentivam a prática da doação. 

Creio que a proposta de construção metodológica de avaliação de 

impacto da política pública de garantia de direitos infanto-juvenil é viável, pois 

no segundo semestre de 2014, de forma experimental apliquei parte do 

questionário de mapeamento para um grupo de CMDCA, selecionados a partir 

de uma ação consorciada entre a organização em que trabalho e uma empresa 

que opera com o Fundo para a Infância e Adolescência, que retornou indicando 

de forma positiva já possuir diagnóstico, plano de ação e aplicação, utilizar a 

prática de monitoria descrevendo a periodicidade e sinalizando a existência de 

metas a serem cumpridas pelos conselhos. De um universo de 75 conselhos, 

19 responderam a consulta, cerca de 25% da amostra. Foi possível 

experimentar a dificuldade de se contatar os conselhos, confirmar dados 

cadastrais, mas também foi possível observar o interesse e preocupação de 

alguns conselheiros em atender aos requisitos solicitados. Em dezembro de 

2014 fizemos contato com 10 dos 19 conselhos respondentes solicitando o 

formulário/roteiro de monitoria utilizado por eles e até este momento somente 1 

conselho respondeu com um formulário simples, o que nos indica espaço para 

construir um roteiro melhor elaborado e com indicadores quantitativos, 

passíveis de contribuição as metas previstas no plano nacional de direitos 

humanos de crianças e adolescentes. 

Conhecer os CMDCA e sua forma de gestão viabilizará, em primeiro 

lugar, mapear a realidade em que vivem conselhos implantados em municípios 

de 1 O mil a 50 mil habitantes, possibilitando a criação de um modelo de 

acompanhamento que permita avaliar o impacto das ações por campo de 

atuação e, por conseguinte, da divulgação dos resultados sobre o volume de 
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recursos captados através do FIA. Por fim, a metodologia desenvolvida poderá 

servir de modelo para futuras implantações com outros municípios ou mesmo 

desdobramentos do trabalho iniciado. 

Seria de extrema relevância a participação de representantes da 

SDH/PR, do CONANDA, das Escolas de Conselhos e dos gestores do SIPIA 

para se ter um visão bastante ampla das informações primordiais nos relatórios 

de monitoria e seus possíveis desdobramentos na política pública de garantia 

de direitos da criança e do adolescente, além de se pontuar as dificuldades de 

preenchimento por parte dos conselheiros de direitos. Além disso, seria 

interessante pensar os indicadores também do ponto de vista das metas do 

milênio, buscando contribuir com o atendimento de uma agenda global em que 

o Brasil é signatário. Tal construção não se faz apenas com Conselhos de 

Direitos locais, precisa envolver os demais atores do sistema de garantia de 

direitos, incluindo e estimulando a participação dos próprios adolescentes 

enquanto agentes beneficiários das políticas públicas. 

As limitações observadas ao longo do projeto de construção 

metodológica ou mesmo de sua implantação e não identificadas ou 

especificadas até aqui deverão ser documentadas e, em momento oportuno, 

incorporadas e analisadas no relatório final. 
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ANEXO I 

Fundação Getúlio Vargas - FGV 
Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas- EBAPE 
Mestrado Profissional em Administração Pública- MPAP 
Mestranda: Flávia Vianna da Silva Cardoso 
Professor Orientador: Cesar Zucco Jr. 
Matrícula: 133182013 

Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de ___ _ 

Prezado(a) Presidente, 

Submetemos o questionário que segue para avaliação e resposta. Ele é 
parte fundamental de um mapeamento que tem como objetivo traçar um perfil 
dos Conselhos Municipais de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
e examinar a utilização de metodologias e instrumentos de gestão, 
principalmente de acompanhamento e avaliação dos projetos desenvolvidos. 

Os Conselhos que participam desta pesquisa foram pré-selecionados 
dentre aqueles que possuem cadastro do Fundo Municipal para a Infância e 
Adolescência em situação regular junto a Secretaria de Direitos Humanos e 
Secretaria da Receita Federal, e estão constituídos em municípios com níveis 
de desenvolvimento e tamanhos de população parecidos entre si. 

O mapeamento preservará o anonimato das respostas individuais e 
levantará pontos gerais do processo de gestão dos Conselhos que possam 
indicar caminhos que melhorem o volume de recursos captado, aprimorando as 
ações em prol da garantia de direitos infanto-juvenil. 

Sugerimos que o formulário seja discutido e respondido pelo colegiado 
do Conselho a fim de se constituir em momento reflexivo das práticas do órgão. 
Não se trata, contudo, de um processo de avaliação impositivo onde existe 
"certo e errado", mas sim, de uma análise do desenvolvimento institucional 
alcançado até o momento e a necessidade de ajustes que, coletivamente, 
entendam necessárias para o fortalecimento e ampliação da atuação local. 

Agradecemos a sua disposição e interesse, e nos comprometemos a 
compartilhar o resultado do mapeamento tão logo o mesmo seja avaliado. 

Atenciosamente, 

Flávia Vianna 
FGV 1 EBAPE 1 Mestranda em Administração Pública 
Telefone: (21) 98654-3619 
E-mail: fvs.cardoso@gmai l.com 
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Dados do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de ____ _ 
Endereço: __________ _ ______ _ ______ _ _ 
Cidade: ---- --- - - ---- - ----- - --------
UF: --------- - - ---- - ----- - ---- - --CEP: ----- --- --------------------
Nome do(a) Presidente: ---------- - ---- --- ---
Telefone: ( ) -------------------- - --
E-mail: --- - ----- - ---- - - ---- - ---- ---
Nome do(a) Secretário(a) Executivo(a): _ _ ___________ _ 

Telefone: ( ) -------------- - ----- 
E-mail: --- - ---------------------- --
Nome e cargo do responsável por responder a pesquisa: _ _ ____ _ _ 

Atenção: Neste questionário, utilizamos a sigla CMDCA para nos referir ao 
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, assim 
como a sigla FIA para referenciar o Fundo para a Infância e Adolescência do 
município participante da pesquisa. 

Formulário de Pesquisa 

1. O CMDCA está vinculado a que secretaria do poder executivo local: 
( ) Assistência Social 
( ) Direitos Humanos 
( ) Casa Civil 
( ) outra, especifique: ------------- - ---- --

2. Indique a lei de criação, o decreto e a data de implantação do 
CMDCA: 

Lei de Criação: ------------ ------ ------Decreto: _ ______________ _________ ___ 

Data de implantação (publicação no Diário Oficial do Município): _____ _ 

3. A lei municipal reconhece o CMDCA como: 
( ) Órgão deliberativo 
( ) Órgão consultivo [PULE PARA A PERGUNTA 4] 

3.b [SOMENTE SE A RESPOSTA ANTERIOR TENHA SIDO ÓRGÃO 
DELIBERATIVO] As deliberações do CMDCA são publicadas no Diário 
Oficial do Município? 
( ) Sim 
( ) Não 

3.c [SOMENTE SE A RESPOSTA ANTERIOR TENHA SIDO SIM] Indique a 
data de publicação da última deliberação do CMDCA: ---------
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4. O CMDCA funciona regularmente com representação paritária, ou 
seja, 50% de representantes do poder público e 50% de representantes da 
sociedade civil organizada? 
( ) Sim 
( ) Não 

5. O CMDCA é formalmente constituído por quantos Conselheiros de 
Direitos? 
( ) 08 
( ) 14 
( )20 
( ) Outro, especifique:-------------------

6. Seu município conta com uma comissão intersetorial que atua 
efetivamente no planejamento, orçamento e desenvolvimento das ações 
previstas pelo CMDCA? Assinale com um X a opção que melhor se 
enquadre na realidade do seu município. Por favor, marque uma resposta 
para cada linha representativa da comissão interssetorial. 

Representações da comissão Sim Não Não se 
intersetorial aplica 

Sistema de Garantia deDireitos* 
Secretaria de Assistência Social 
Secretaria de Educação 
Secretaria de Saúde 
Secretaria de Habitação 
Secretaria do Trabalho 
Secretaria de Esporte 
Secretaria de Cultura 
Secretaria de Igualdade Racial 
*Ministério Público, poder judiciário e representação dos conselhos tutelares 

7. O CMDCA está participando do circuito de conferências realizada 
no Brasil, no período 2014/2015? 
( ) Sim 
( ) Não 

8. O CMDCA está elaborando o plano decenal dos direitos da criança 
e do adolescente local para os próximos anos? 
( ) Sim 
( ) Não [PULE PARA A PERGUNTA 09] 

S.b [SOMENTE SE A RESPOSTA ANTERIOR TENHA SIDO SIM] O CMDCA 
está se orientando pelo Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças 
e Adolescentes proposto pelo CONANDA para o período 2011-2020? 
( ) Sim 
( ) Não 
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9. O CMDCA possui diagnóstico sobre a situação da criança e do 
adolescente local? Nesta pesquisa, conceituamos diagnóstico como um 
estudo que possibilita compreender a realidade local. 
( ) Sim 
( ) Não [PULE PARA A PERGUNTA 10] 

9.b [SOMENTE SE A RESPOSTA ANTERIOR TENHA SIDO SIM] Indique o 
ano de realização do diagnóstico, descrevendo como ele foi construído e 
os atores envolvidos no processo; destaque os aspectos significativos 
deste estudo, incluindo estatísticas que possam referenciar as 
necessidades e problemas identificados. 
(espaço para até 3000 caracteres) 

1 O. O CMDCA possui plano de ação contendo os programas a serem 
implementados no âmbito da política de promoção, proteção, defesa e 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente? 
( ) Sim 
( ) Não [PULE PARA A PERGUNTA 11] 

10.b [SOMENTE SE A RESPOSTA ANTERIOR TENHA SIDO SIM] Indique o 
ano de elaboração do plano de ação: _____________ _ 

10.c O plano de ação prioriza ou priorizou que eixos da Política Nacional 
de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes? Por favor, indique os 
eixos prioritários numerando os espaços de 1 a 5, considerando 1 para o 
eixo de maior prioridade e 5 para o de menor prioridade. 
( ) Eixo 1 - Promoção dos Direitos 
( ) Eixo 2 - Proteção e Defesa dos Direitos 
( ) Eixo 3 - Participação de Crianças e Adolescentes 
( ) Eixo 4 - Controle Social da Efetivação dos Direitos 
( ) Eixo 5 - Gestão da Política 

1 O.d Ao construir o plano de ação o conselho definiu metas, 
considerando o resultado do diagnóstico realizado e o ciclo 
orçamentário? 
( ) Sim 
( ) Não [PULE PARA A PERGUNTA 11) 

1 O.e [SOMENTE SE A RESPOSTA ANTERIORTENHA SIDO SIM] Indique 
as metas definidas relacionando-as aos eixos orientadores da Política 
Nacional de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. (espaço para 
até 2000 caracteres) 

11. O CMDCA participa da construção do orçamento público local? 
( ) Sim 
( ) Não [PULE PARA A PERGUNTA 12] 
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11.b [SOMENTE SE A RESPOSTA ANTERIOR TENHA SIDO SIM] O CMDCA 
tem conseguido garantir recursos consignados no orçamento público do 
município? 
( ) Sim 
( ) Não 

12. Complementarmente ao orçamento público, que outras fontes de 
recursos são recebidas através do FIA. Se necessário, marque mais de 
uma opção disponível, caracterizando as fontes de recursos recebidas 
através do FIA. 
( ) Doações de bens materiais, imóveis ou recursos financeiros; 
( ) Destinações de receitas dedutíveis do Imposto de Renda, com incentivos 
fiscais; 
( ) Contribuições de governos estrangeiros e de organismos internacionais 
multilaterais; 
( ) Resultado de aplicações no mercado financeiro; 
( ) Recursos provenientes de multas, concursos de prognósticos, dentre 
outros que lhe forem destinados; 
( ) Não há fonte de recurso complementar ao orçamento público. 

13. O CMDCA define percentual de retenção dos recursos captados 
através do FIA, provenientes de receitas dedutíveis do imposto de renda 
(i.e. doações)? 
( ) Sim 
( ) Não [PULE PARA A PERGUNTA 14] 

13.b [SOMENTE SE A RESPOSTA ANTERIOR TENHA SIDO SIM] Qual o 
percentual definido?--------------------

13.c Indique o decreto e a data de publicação desta deliberação: ___ _ 

14. O FIA recebe recursos provenientes de receitas dedutíveis do 
imposto de renda (i. e. doações), principalmente de: 
( ) Pessoa Física 
( ) Pessoa Jurídica 
( ) Não recebe 

15. Indique o volume de recursos administrados pela Secretaria do 
poder executivo local a quem o CMDCA está vinculado separando entre 
orçamento público e doações provenientes de receitas dedutíveis do 
imposto de renda (i.e. doações), captados pelo FIA nos últimos anos: 

Ano Orçamento Público Doações FIA (R$) 
(R$) 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
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16. A Secretaria da Receita Federal já notificou a Secretaria do poder 
executivo responsável administrativamente pela gestão do FIA local por 
alguma divergência identificada na declaração de benefícios fiscais (DBF) 
apresentada anualmente? 
( ) Sim 
( ) Não 

17. O CMDCA aprova previamente plano de aplicação para as doações 
captadas através do FIA? 
( ) Sim 
( ) Não [PULE PARA A PERGUNTA 18] 

17.b [SOMENTE SE A RESPOSTA ANTERIOR TENHA SIDO SIM] Indique o 
ano de elaboração do plano de aplicação em uso pelo Conselho: 

18. O CMDCA realiza a seleção dos projetos a serem financiados com 
recursos captados através do FIA, por meio de: 
( ) Editais públicos de seleção 
( ) Por fluxo contínuo 
( ) Outros, especifique: -------------------

19. A seleção dos projetos financiados com recursos do FIA é 
orientada pelas prioridades identificadas no diagnóstico elaborado pelo 
CMDCA? 
( ) Sim 
( ) Não 
( ) Não possui diagnóstico 

20. O CMDCA monitora a execução dos projetos financiados com 
recursos captados através do FIA? 
( ) Sim 
( ) Não [PULE PARA A PERGUNTA 21] 

20.b [SOMENTE SE A RESPOSTA ANTERIOR TENHA SIDO SIM] Que 
instrumentos são utilizados para acompanhar o desenvolvimento dos 
projetos? Se necessário, marque mais de uma opção disponível, 
caracterizando os modelos de monitoria adotados pelo CMDCA. 
( ) Relatórios de monitoria, refletindo as atividades executadas 
( ) Relatórios de prestação de contas, refletindo a movimentação financeira 
do projeto 
( ) Um único relatório retratando as atividades executadas e os recursos 
financeiros movimentados no projeto 
( ) Visitas técnicas 
( ) Outros, especifique: --------------------
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20.c Indique o tipo de instrumento utilizados pelo CMDCA para realizar o 
acompanhamento dos projetos: 
( ) Relatórios manuais 
( ) Relatórios em ambiente tecnológico (sistema) 
( ) Outros, especifique:-------------- - ---- -

20.d Com que periodicidade os relatórios de monitoria dos projetos 
desenvolvidos com recursos do FIA são confeccionados? 
( ) Bimestral 
( ) Trimestral 
( ) Semestral 
( ) Anual 
( ) Outro, especifique:--------------------

21. O Ministério Público municipal fiscaliza as ações e informações 
prestadas relativas aos projetos apoiados com recursos captados através 
do FIA? 
( ) Sim 
( ) Não 

22. O CMDCA divulga suas ações à comunidade local? 
( ) Sim 
( ) Não (PULE PARA A PERGUNTA 23] 

22.b [SOMENTE SE A RESPOSTA ANTERIOR TENHA SIDO SIM] O 
CMDCA definiu e utiliza um plano de comunicação para divulgar suas 
ações? 
( ) Sim 
( ) Não 

22.c Indique os assuntos priorizados pelo CMDCA para divulgação. Por 
favor, indique os assuntos numerando de 1 a 6 os espaços, considerando 
1 para o assunto com maior prioridade na divulgação e 6 para o de menor 
prioridade. 
( ) Calendário das reuniões do CMDCA 
( ) Ações prioritárias para aplicação das políticas de atendimento infanto-
juvenil 
( ) Requisitos para apresentação de projetos a serem beneficiados com 
recursos do FIA 
( ) Relação dos projetos aprovados com seu respectivo valor de recurso, em 
cada ano calendário 

) Total de recursos recebidos e sua destinação por projeto atendido 
( ) Avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com recursos do FIA 
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22.d Que veículos o CMDCA utiliza para divulgação dos assuntos 
priorizados. Somente se necessário, marque mais de uma opção. 
( ) Rádios Comunitárias 
( ) Site e/ou redes sociais (facebook, twitter) do CMDCA 
( ) Outdoor/Banner/Faixa 
( ) Carro de som 
( ) Panfletagem 
( ) Outros, especifique: --------------------

22.e Que parcerias o CMDCA estabelece para divulgar seus assuntos 
prioritários. Somente se necessário, marque mais de uma opção. 
( ) CRAS - Centro de Referência de Assistência Social 
( ) CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
( ) Associações de bairro I Lideranças comunitárias I Escolas I Postos de 
Saúde 
( ) Outros, especifique: --- -----------------

23. O CMDCA avalia que a variação no volume de recursos captado 
através do FIA é reflexo do plano de comunicação adotado para divulgar 
as ações realizadas pelo Conselho? 
( ) Sim 
( ) Não 
( ) Não sei ou não se aplica 

23.b [SOMENTE SE A RESPOSTA ANTERIOR TENHA SIDO SIM] Como o 
CMDCA pode evidenciar a resposta acima? (1500 caracteres) 
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ANEXO 11 

Municípios com população com 1 O mil a 50 mil habitantes, classificados com 

IDHM muito baixo a médio (O a 0,699) e com Fundo para a Infância e 

Adolescência em situação regular perante a Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República e da Secretaria da Receita Federal21
. 

l:.l•l:.tll~ [~iTt1 
I~I•Jl'l l=l I •II I'ILIJ~Il~lnl!.J - I 

~ I~ "1lli'Jf~1 IJ,:J -
AL Boca da Mata 27.074 0,604 s 
AL Capela 17.266 0,573 s 
AL Jequiá da Praia 11 .969 0,556 s 
AL Olho d'Água das Flores 21.499 0,565 s 
AL Olivença 11.594 0,493 s 
AM Alvarães 15.166 0,527 s 
BA Buritirama 21.115 0,565 s 
BA Cabaceiras do Paraguaçu 18.713 0,581 s 
BA Correntina 32.980 0,603 s 
BA lbipeba 18.398 0,616 s 
BA Mucugê 10.568 0,606 s 
BA Prado 29.095 0,621 s 
BA Presidente Tancredo Neves 26.238 0,559 s 
CE Bela Cruz 31 .804 0,623 s 
CE Chaval 12.865 0,586 s 
CE Iracema 14.011 0,652 s 
CE Jaguaribara 10.892 0,618 s 
CE Jaguaruana 33.174 0,624 s 
CE Milhã 13.207 0,626 s 
CE Pereira 16.063 0,601 s 
CE Quixeré 21.241 0,622 s 
CE São Luís do Curu 12.663 0,620 s 
CE Solonópole 18.025 0,625 s 

21 Relação dos fundos em situação de regularidade cadastral publicada no site da SDH/PR, Disponível 
em: < h t t p :/I www .sd h. go v. br/assu ntos/cri ancas-c-ado lcscentes/ fu ndos/anc xo-i- fu ndos-com-cn p j -c m
situacao-regular-c-cadastro-completo> Acesso em 2 1 abr. 20 14. 
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CE Tamboril 25.675 0,580 s 
ES Muqui 15.438 0,694 s 
GO Alexânia 25.468 0,682 s 
GO Mozarlândia 14.360 0,683 s 
GO Paraúna 11.175 0,672 s 
MA Bom Jardim 40.134 0,538 s 
MG Águas Vermelhas 13.306 0,601 s 
MG Aimorés 25.675 0,684 s 
MG Antônio Carlos 11.507 0,683 s 
MG Baependi 19.045 0,681 s 
MG Bom Jesus do Galho 15.633 0,623 s 
MG Bueno Brandão 11.211 0,658 s 
MG Buritis 23.979 0,672 s 
MG Camanducaia 21 .844 0,689 s 
MG Capelinha 36.740 0,653 s 
MG Elói Mendes 26.759 0,685 s 
MG Ferros 10.807 0,603 s 
MG Grão Mogol 15.667 0,604 s 
MG Guaraciaba 10.521 0,623 s 
MG ltaguara 12.999 0,691 s 
MG Jaboticatubas 18.508 0,681 s 
MG João Pinheiro 47.549 0,697 s 
MG Mantena 27.983 0,675 s 
MG Minas Novas 31 .811 0,633 s 
MG Monte Azul 22.218 0,659 s 
MG Rio Vermelho 13.755 0,558 s 
MG Salinas 40.942 0,679 s 
MG Serro 21.419 0,656 s 
MG Virginópolis 10.830 0,675 s 
MS Aquidauana 46.830 0,688 s 
MS Eldorado 12.029 0,684 s 
MS Guia Lopes da Laguna 10.287 0,675 s 
MG Cambuquira 12.997 0,699 s 
MS Rio Verde de Mato Grosso 19.351 0,673 s 
MS Sete Quedas 10.876 0,614 s 
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MS Sidrolândia 48.027 0,686 s 
MT Barra do Bugres 33.022 0,693 s 
MT Nossa Senhora do Livramento 11.497 0,638 s 
MT Paranaíta 10.801 0,672 s 
MT Peixoto de Azevedo 32.100 0,649 s 
PA Xinguara 42.085 0,646 s 
PB Cruz do Espírito Santo 16.836 0,552 s 
MG Mário Campos 14.222 0,699 s 
PB Picui 18.597 0,608 s 
PE Casinhas 14.159 0,567 s 
PE Exu 32.076 0,576 s 
PE lbimirim 28.197 0,552 s 
PE Lagoa do ltaenga 21.210 0,602 s 
PE Pedra 21 .558 0,567 s 
PE Riacho das Almas 19.947 0,570 s 
PE São José da Coroa Grande 19.663 0,608 s 
PE Taquaritinga do Norte 26.772 0,641 s 
PE Tupanatinga 25.882 0,519 s 
PR Alto Paraná 14.334 0,696 s 
PR Barbosa Ferraz 12.683 0,696 s 
PR Cândido de Abreu 16.633 0,629 s 
PR Candói 15.657 0,635 s 
PR Catanduvas 10.467 0,678 s 
PR Clevelândia 17.501 0,694 s 
PR Contenda 17.067 0,681 s 
PR Faxinal 17.006 0,687 s 
PR Guaraniaçu 14.372 0,677 s 
PR lmbituva 30.359 0,660 s 
PR Quedas do Iguaçu 32.393 0,681 s 
PR Reserva 26.268 0,618 s 
PR Rio Branco do Sul 31.947 0,679 s 
PR Roncador 11 .365 0,681 s 
PR Santa lzabel do Oeste 13.908 0,696 s 
PR São João do lvaí 11 .461 0,693 s 
PR São João do Triunfo 14.462 0,629 s 
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PR Teixeira Soares 11.140 0,671 s 
PR Tibagi 20.184 0,664 s 
PR Três Barras do Paraná 12.196 0,681 s 
PR Turvo 13.937 0,672 s 
RJ Carmo 17.944 0,696 s 
RJ Porciúncula 18.188 0,697 s 
RJ Silva Jardim 21.366 0,654 s 
RN Acari 11.355 0,679 s 
RN Apodi 36.049 0,639 s 
RN Areia Branca 26.868 0,682 s 
RN Baraúna 26.347 0,574 s 
RN Goianinha 24.476 0,638 s 
RN Jardim do Seridó 12.526 0,663 s 
RN Umarizal 10.893 0,618 s 
RS Butiá 21.131 0,689 s 
RS Capão do Leão 25.256 0,637 s 
RS Encruzilhada do Sul 25.563 0,657 s 
RS Restinga Seca 16.357 0,683 s 
RS Santo Antônio das Missões 11.312 0,686 s 
RS São Francisco de Assis 19.621 0,675 s 
RS São José do Norte 26.721 0,623 s 
RS São Lourenço do Sul 44.498 0,687 s 
RS Vale do Sol 11.563 0,624 s 
se Abelardo Luz 17.584 0,696 s 
se Lebon Régis 12.077 0,649 s 
se Santa Cecília 16.315 0,698 s 
se Urubici 11 .012 0,694 s 
SE Simão Dias 40.199 0,604 s 
SP Cajati 29.059 0,694 s 
SP Eldorado 15.238 0,691 s 
SP Miracatu 20.790 0,697 s 
SP Pedro de Toledo 10.791 0,696 s 
TO Arraias 10.833 0,651 s 
TO Xambioá 11.736 0,671 s 
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Anexo 111 

Cobertura do Cadastro por Unidade da Federação, 201322 

Distrito Federal 
Paraná 

Mato Grosso do Sul 
Santa catarina 

Rio de Janeiro 

Rio Grande do Sul 

Minas Gerais 

ocantins 

Ser i e 

Pará 
Rio Grande do Norte 

Rondônia ... 
Roraima 

Maranhão 
. . . 

Piauí 

Cadastro 2013 

100% 
43% 

27% 
31% 

33% 

39% 

3!% 

19% 

15% 

15% 
14% 

14% 
13% 
10% 

5% 
6% 
4% 

4% 
7% 
~Á! 

6% 
O% 
2% 
2% 
2% 

22 Dados d isponibi lizados pela SDH/PR, através de e-ma i I datado de 15/01 /20 15 
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Anexo IV 

Formulário de PESQU ISA dos conselhos de DIREITOS (Estaduais e 

Municipais), Prezados Conselheiros de Direitos, o questionário deve ser 

preench ido uma unica vez. Para maiores informações e orientações entrar 

em contato com a Coordenação Geral da Pol ítica de Fortalecimento de 

Conselhos, 6 1 2027-396 1 ou 2027-3854 - e-mail: 

marcelo.nnasci mento@sdh.gov.br. 
*Obrigatório 

I. Identificação do M unicípio/Estado * 
f\~111H.' do \ lunic1p1o· 

I 
UF. * 

Q ual a Regiã o do seu município'? * 

I 3 
População • 
Numero aproximado da populaçüo do município 

2. Identificação d o Conselho * 
Conselho 

r 
v 

Municipal 

Estadual 

J. Localiz:1ção d o Conselho * 
Quul o cntkn:ço do consdho"? 

I 
Bairro * 
Qual o bairro dtl wnsclho'.' 

I 
CEP * 

Tclefonc fixo co m 000 * 

E-m~•il * 
I -rnail institw.:ion~1l do c<1nsclho 

Telefone fi xo com 000 (Sccund:írio) 

Telefone celular Institucional com DDD 
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FAX 

E- mail (Secundário) 
l:-mail institucional d0 con~clho 

4. Atuação do Conselho DCA * 
Número c ano da lei que criou o conselho? 

I 
Internei * 
Ca~o o conselho tenha homcpag.e. blog.. facebook ou outro tipo de púgina na Internet 

Qua l o número da última resolu ção publicada? * 

I 
Quantas reuniões tiveram nos tHtimos 12 meses? * 

I 
T em cursos de lot·maçiio pa t·~~ os colisclhciros? Informe qua ntos c quais o Conselho 
par ticipou. * 

Qual é a composição d o conselh o hoj e'! Quantos governamentais c nã o 
governamentais? * 

Q ua l o tempo de mand:llo dos conselheiros? * 

I 
S. Infraestrutura do Conselho * 
O Conselho possui compu tador <k uso cxclu!->ivo que funcione? Caso positivo inf<.mnc 
quantos. 
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_j 

O Conselho possui telefone fi xo de uso exclus ivo que funcione? Caso positiYO informe 
q uantos. * 

I 
O conselho possui meio de transporte exclusivo'? * 

(" 
o Sim 

(" 
Não 

G. Data d" resposta * 
O Cons('lho tem acesso à Inte rnet? * 

(" 
im 

(" 

O Conselh o possui impressora de uso exclus ivo que funcione'! C aso positivo informe 
qu antos. * 

I 
O Conselho tem sede de uso exclus ivo'? Em que tipo de luga r e le fun ciona ? * 

I 
O Conselho tem pessoal adm inistr:1tivo de dedicação exclusiv:~ que tr:~ ha lhe mais de 30 
horas'! * 

o 
(" 

(" 

Sim 

Não 

7. C onselheiro ou Serv idor do Conselho Respons;ível pelo p reenchimen to d o 
qucs tion:írio. * 

(lfllc do rcs 1ons.i\d pelas respo'>l:l'-

8 . Coment:írios 

Disponível em: <http://www.sdh.qov.br/noticias/2014/dezembro/conselhos-de-direitos-da
crianca-e-do-adolescente-tem-ate-dia-28-de-fevereiro-para-se-recadastrarem> Acesso em 20 
out. 2014. 
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ANEXO V 

Roteiro para construção da metodologia de avaliação de impacto e 

cronograma das atividades a serem desenvolvidas. 

• 1° passo: aplicação do formulário de pesquisa, com tratamento 

e tabulação das informações 

• 2° passo: pareamento informal considerando municípios que 

apresenta·m características semelhantes em elementos 

observáveis 

• 3° passo: se apurado diferenças, aplicar o pareamento formal 

buscando balancear a amostra 

• 4° passo: separar grupo de tratamento e controle semelhantes 

entre si em variáveis pré-tratamento observáveis 

• 5° passo: analisar o desempenho de arrecadação de recursos 

comparando com os municípios dos grupos de tratamento e 

controle 

Se a hipótese da pesquisa for verdadeira, então sugerimos a 

realização de estudo mais estruturado, fundamentado no método 

experimental, com seleção aleatorizada dos CMDCA. Nesta nova 

etapa, o interesse se revela aos CMDCA que afirmaram não utilizar 

ferramentas de monitoria e avaliação 

• 6° passo: criar os grupos de tratamento e controle de forma 

randomizada 

• 7° passo: CMDCA passarão por processo formativo, visando 

nivelar conhecimento de todo o grupo de tratamento 

• 8° passo: construção de ferramenta unificada de monitoria e 

avaliação de forma coletiva e participativa, contemplando 

indicadores 
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• 9° passo: submissão da ferramenta unificada a um colegiado 

formado por conselheiros de direitos e represerntantes da SDH e 

CONANDA 

• 1 0° passo: construção de um plano de comunicação 

• 11° passo: acompanhamento frequente da aplicação da 

ferramenta pelo grupo de tratamento, por um período de 18 

meses 

• 12° passo: análise dos dados e registro das mudanças 

• 13° passo: divulgação dos resultados para toda a sociedade, 

em especial para as pessoas físicas e jurídicas, potenciais 

doadores do FIA 

• 14° passo: cálculo da variação no orçamento a partir do volume 

captado no ano de apuração e divulgação dos resultados da 

avaliação comparando aos 2 últimos anos 

• 15° passo: apresentar resultados a SDH e CONANDA a fim de 

que possa ser comunicada para todos os Conselhos 
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Descrição 
1 2 3 

1. Aplicar o formulário de pesquisa, com tratamento e 
tabulação das informações 

2. Selecionar a amostra de conselhos que utilizam 
ferramentas de monitoria e avaliação, desenhando o 
contrafactual por meio do método pareamento ~nformal e 
formal, caso necessário}, separando o grupo de 
tratamento e controle 

3. Anafisar o desempemo da arrecadação de recursos 
doados atraws do F LA. 

4. Avaliar o impacto da arrecadação com base no modelo 
quase-experimental, comparando o grupo de tratamento 
com o de controle 

5. Realizar seleção da amostra de conselhos que não 
utilizam ferramentas de monitoria e avaliação, 
desenhando o contrafactual através de seleção 
aleatorizada desses conselhos, visando ampliação da 
loesouisa 

6. Capacitar os conselhos do grupo de tratamento, 
selecionados aleatoriamente 

7 Criar ferramenta unificada de monitoria e avaliação. 
contemplando indicadores 

8. Submeter a ferramenta unificada de monitoria e 
avaliação a um colegiado constituído 

9. Construir plano de comunicação pelos conselhos do 
grupo de tratamento 

1 O. Aplicar ferramenta de monitoria e avaliação pelos 
conselhos do grupo de tratamento, com acompanhamento 
e análise frequentes 

1 t OiiiiJgar os reslitados da monitoria para os órgãos 
competentes e toda a sociedade 

12. Apurar o ...olume de recursos captados ao final dos 18 
meses e avaliar o impacto sobre o ...olume de recursos 
arrecadados nos 2 anos últimos anos que o antecedem 

13. Apresentar o resultado final ao CONANDA 

Meses 
4 s 6 7 a 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 


