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Definição dos objetivos 
e indicadores
• OBJETIVO GERAL 

• Aquilo que definitivamente será 
mudado (pretendido) 

• Indicador de Impacto

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Aquilo que será mudado no decorrer do 
projeto e que se somado atingirá o 

objetivo geral

• Indicador de Resultado



4. Defina os Indicadores 
do projeto

• O indicador é uma medida,
geralmente quantitativa, usada
para representar de forma simples
um conjunto de fenômenos
complexos, incluindo tendências e
avanços ao longo do tempo. Os
indicadores permitem medir, de
modo simplificado, as mudanças
de determinada situação
específica no decorrer do tempo.



Construção de 
indicadores (SMART)

•ESPECÍFICO

•MENSURÁVEL

•ATINGÍVEL

•RELEVANTE

•TEMPORAL



Tipos de 
indicadores

INSUMO – DIMENSIONAM O VOLUME
DE RECURSOS NECESSÁRIOS A
EXECUÇÃO DO PROJETO

PROCESSO – PRODUTO DAS AÇÕES 
DESENVOLVIDAS (METODOLOGIA DAS 
AÇÕES)

RESULTADO – EFEITOS OBTIDOS A 
MÉDIO PRAZO E DA METODOLOGIA 
DAS AÇÕES

IMPACTO – EFEITOS OBTIDOS DE 
LONGO PRAZO – RESOLUÇÃO DO 
PROBLEMA – RESULTAOS ESPERADOS 



Indicador 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



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 e Planejamento Estratégico

Indicadores de Impacto

Planejamento 
Estratégico

Indicadores de Processo

Planejamento Tático

Indicadores de Insumos

Planejamento Operacional



Indicadores e Planejamento Estratégico

Indicadores de Impacto

Planejamento Estratégico

O que vamos mudar

Indicadores de Processo

Planejamento Tático

Como vamos mudar

Indicadores de Insumos

Planejamento Operacional

O que precisamos de recursos para as mudanças



5. 
ESTRUTURE 

SEU PROJETO 
(Projeto
Básico)

1. Diagnóstico 
situacional 

2. Justificativa

3. Objetivos 

• Geral

• Específicos

4. Metodologia
5. Atividades à 

serem 
desenvolvidas

6. Recursos e 
custos

7. Indicadores 
(Monitoramento, 

controle e 
avaliações)

8. Cronograma 9. Equipe Técnica

10. Referências



PRÓXIMA AULA

• Estrutura de um projeto social 
para EES


