Indicadores
Sociais
Conceito

• É uma medida em geral, quantitativa
dotada
de
significado
social
substantivo, usado para substituir,
quantificar ou operacionalizar um
conceito social abstrato, de interesse
teórico (pesquisa acadêmica) ou
programático (políticas públicas).
• É um recurso metodológico que
informa algo sobre um aspecto da
realidade ou sobre mudanças que
estão se processando na mesma.

Indicadores
Sociais
Conceito

• Também é...
• Um instrumento operacional para
monitoramento da realidade social
para fins de formulação ou
reformulação de políticas públicas.
• Exemplos: Taxa de analfabetismo,
taxa
de
mortalidade
infantil,
proporção de alunos matriculados em
idade certa...

Indicadores
Sociais
Conceito

• E ainda...
• Prestam à subsidiar as atividades de
planejamento público e formulação
sociais nas diferentes esferas dos
governos.
Possibilitam
o
monitoramento das condições de vida
e bem estar da população e mudança
social.

Construção de um sistema de indicadores sociais*
PROBLEMA
SOCIAL

DEFINIÇÃO DAS DIMENSÕES OU DAS DIFERENTES FORMAS DE INTERPRETAÇÃO DO
PROBLEMA SOCIAL ANALISADA NA PERSPECTIVA DA MUDANÇA SOCIAL DESEJADA
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* UMA ADAPTAÇÃO AO MODELO TEÓRICO APRESENTADO PELO AUTOR
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*Ignacy Sachs

Classificação temática dos indicadores sociais
Demografia

Educação

Saúde

Mercado de
trabalho

Qualidade de
vida

Habitação

Infraestrutura
urbana

Segurança
Pública

Renda e
pobreza

Meio
ambiente

Diferenciação de indicadores
• SIMPLES
• Constituídos de uma base estatística
simples – Taxa de Mortalidade infantil
• COMPOSTOS (Combinação de
indicadores)
• IDH (Educação, Saúde e Renda)
• Índice Paulista de Responsabilidade Social
(Renda, escolaridade e longevidade)
• Índice Paulista de Vulnerabilidade Social
(Renda domiciliar per capita, rendimento
médio da mulher responsável pela família,
idade média dos responsáveis, idade das
crianças, acesso aos serviços públicos –
postos de saúde, escola, transporte,
infraestrutura saneamento...)

Uso de indicadores para formulação de
projetos sociais
Diagnóstico da
realidade e seleção
de indicadores

Estruturação de
indicadores de
impacto (o que vai
ser mudado)

Definição dos
indicadores de
resultados

Definição das
propostas de ações
Indicadores de
processos

Definição dos
recursos necessários
Indicadores de
insumos

Indicadores de impacto
• Os indicadores de impacto do
projeto ajudam a mensurar (avaliar)
o sucesso do projeto na conquista de
seus objetivos finais (de longo
prazo). A análise desses dados
permitirá comunicar o verdadeiro
valor do projeto - (Teoria da
Mudança Social). Esses indicadores
mensuram o que efetivamente
aconteceu como consequência do
seu projeto a partir dos seus
esforços - Planejamento Estratégico

Indicadores de impacto
• E ainda...
• Estes medem o objetivo do projeto com
resultados em longo prazo e sua
contribuição par a organização ou
sociedade. O alvo dos indicadores de
impacto é o objetivo geral do projeto,
ou seja sele medem se, de fato, o
projeto conquistou seu proposito
central.
• Geralmente esse indicador é realizado
após o final do projeto. Porém, podem
haver “medições” no decorrer do
mesmo...uma forma de se aferir o
andamento do projeto...se atingirá o
objetivo estabelecido.

Indicadores de
processo
• Os indicadores de processo são coletados durante
toda a etapa de execução do projeto para mensurar
a qualidade da organização e/ou do projeto na
execução das ações definidas e/ou pretendidas para
atingimento dos objetivos ou indicadores de
impacto ou resultados. Planejamento Tático:
metodologia de trabalho, definição dos eventos,
volume de recursos físicos e financeiros, parcerias

Indicadores de Resultados
(eficácia e eficiência)
• Apuram as ações do planejamento operacional.
• Número de participantes dos eventos, conforme
definidos no planejamento tático
• Avaliação do grau de satisfação dos participantes
nos eventos
• Número de eventos realizados segundo o
planejamento tático e o cronograma estabelecido calendário sendo cumprido conforme definido
• Exemplos:
- Elevação do nível de comercialização;
- Maior articulação produtiva e comercial no território

Indicadores de Insumos
Orçamento projetado e realizado
• Orçamento definido e cumprido.
• Não pode faltar e nem sobrar
• Mede a capacidade de elaboração
orçamentária da instituição, bem
como a gestão dos recursos
demandados pelo projeto.

• Mede a gestão dos recursos da
instituição relativo ao projeto

Comentários sobre a LEI 13019 –
MROSC quanto aos indicadores
• Artigo 22. Deverá destacar do plano de trabalho de parcerias celebradas
mediante termo de colaboração ou fomento:
• I. Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo se demonstrado o
nexo entre a realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas;
• II. Descrição de metas as erem atingidas e de atividades ou projetos a serem
executados;
• III. Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das
metas a eles atreladas;
• IV. Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento
das metas

Comentários sobre a LEI 13019 –
MROSC quanto aos indicadores
• Artigo 35. A celebração e a formalização do termo de colaboração de fomento
dependerão da adoção das seguintes providências pela administração pública:
• Item V ´- emissão de parecer de órgão técnico da administração pública, que
deverá pronunciar–se , de forma expressa, a respeito:
• Item e – da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para
a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que
deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira no
cumprimento das metas e objetivos;
• Item g – da designação do gestor da parceria;
• Item h – da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria

Comentários sobre a LEI 13019 –
MROSC quanto aos indicadores
• Artigo 59. A administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e
avaliação da parceria celebrada...e o submeterá à comissão de monitoramento e
avaliação ...que homologará...
• Parágrafo 1º. O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem
prejuízo de outros elementos, deverá constar:

• Item II. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do
impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o
período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de
trabalho;

Comentários sobre a LEI 13019 –
MROSC quanto aos indicadores
• Artigo 67. O gestor emitirá parecer técnico de análise da prestação de contas da
parceria celebrada.
• Parágrafo 4. Para fins de avaliação quanto a eficácia e efetividade das ações em
execução ou que já foram realizadas, os pareceres tecnicos de que trata este
artigo deverão, obrigatoriamente, mencionar:
• I. os resultados já alcançados e seus benefícios;
• II. Os impactos econômicos e sociais;
• III. O grau de satisfação do público-alvo;
• IV. A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto
pactuado.
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