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1 Introdução 

 

Este documento busca reunir informações essenciais para compreensão: a) do que é um 

indicador; b) de quais são seus tipos; c) das características que deve apresentar para atingir 

sua finalidade e d) dos passos que devem ser dados para elaboração e interpretação de um 

indicador, bem como para comunicação das informações que ele é capaz de gerar. 

 

A organização deste documento está baseada nos elementos acima, que inspiram as seções 2 e 

3 e seus respectivos subitens. A seção 4 apresenta as referências que embasaram este texto. 

Nos apêndices encontram-se pormenorizados indicadores para alguns projetos da ABAN. 

Espera-se, em breve, complementar esta primeira entrega por meio da elaboração de novos 

indicadores e do detalhamento dos passos para operacionalização dos mesmos. 
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2 Indicadores 

 

2.1 O que é um indicador? 

 

O mundo tem presenciado grande produção de riquezas e o crescimento do comércio entre as 

nações, mas as desigualdades sociais se aprofundam cada vez mais e um indicador como o 

PIB per capita – que divide o valor econômico gerado por um território (normalmente um 

país) por sua população – não é mais capaz de servir de medida do desenvolvimento 

socioeconômico de um lugar (JANNUZZI, 2006). 

 

Fatos como este evidenciam a necessidade de se estabelecer instrumentos de mensuração do 

bem-estar social, de levantamento das condições de vida e de outros atributos da realidade, 

que possam orientar a atuação de governos e organizações não governamentais (ONGs) em 

variadas ações e em diversos segmentos. 

 

Tais instrumentos são os indicadores e podemos citar, como exemplo destes, a taxa de 

analfabetismo, que é a relação entre indivíduos que não sabem ler e escrever e a população 

com 15 anos ou mais, vezes 100. Menciona-se, ainda, a taxa de desemprego: total de 

desempregados em relação à soma de ocupados e desempregados, vezes 100. Muitos são os 

indicadores que poderiam ser destacados. 

 

Mas o que é um indicador? Ele representa uma medida quantitativa que se usa para obtenção 

de informações sobre a realidade ou sobre mudanças realizadas nela (JANNUZZI, 2006). 

Pode, ainda, ser definido como um instrumento que serve para medir o desempenho de 

determinado processo ou, também, como parâmetro que indica se os objetivos de um projeto 

foram alcançados. 

 

Mas para que serve um indicador? Inicialmente pode-se dizer que serve para verificar se as 

metas estabelecidas foram alcançadas, de modo a confirmar se suas ações são adequadas ou 

não – o que necessitará de correção. Serve também para monitorar o desenvolvimento das 

atividades, acompanhar a execução do planejamento e das ações em curso. 

 

Em função da complexidade daquilo que se pretende acompanhar, é possível que um 

indicador não seja suficiente para refletir o processo de interesse. Nesse caso, faz-se 

necessário construir um conjunto interligado de indicadores, com capacidade de expressar os 

diversos aspectos que importam sobre a realidade. Cita-se, como exemplo, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), que conjuga indicadores que estimam condições de 

longevidade, educação e renda de municípios, estados e países. No Brasil, a elaboração do 

IDH requer a combinação de esforços do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e da 

Fundação João Pinheiro. 

 

Ainda sobre sistemas de indicadores, Valarelli (2018) afirma que eles devem: 

 abranger indicadores qualitativos e quantitativos; 

 ser desenvolvidos a partir de um bom conhecimento da realidade; 

 expressar os aspectos centrais daquilo a que se aplicam; 

 orientar-se para a promoção do aprendizado; 

 combinar índices relativos à eficiência, eficácia e efetividade das ações; 

 ser simples e compreensíveis, além de viáveis operacional e financeiramente; 

 ser uma boa base para tomada de decisão e para o monitoramento de ações. 
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2.2 Como um indicador pode ser classificado? 

 

Segundo Jannuzzi (2006), a classificação dos indicadores sociais mais comum é aquela que 

revela sua temática (saúde, educação, segurança pública etc.). Há outra divisão usual, que os 

separa em indicadores objetivos e subjetivos, também chamados de quantitativos e 

qualitativos, respectivamente. 

 

Os indicadores quantitativos, que podem objetivamente medir um resultado, se referem a 

ocorrências concretas da realidade social. São exemplos de indicadores objetivos: número de 

alunos matriculados em escolas de um município, número de ocorrências policiais, número de 

crianças desnutridas, renda anual dos agricultores etc. 

 

Já os indicadores qualitativos são aqueles que expressam resultados que são mediados por 

julgamentos individuais, que variam de pessoa para pessoa. Jannuzzi (2006, p. 20-21) afirma 

que “os indicadores subjetivos ou qualitativos correspondem a medidas construídas a partir da 

avaliação dos indivíduos ou especialistas com relação a diferentes aspectos da realidade, 

levantados em pesquisas de opinião pública ou grupos de discussão”. São exemplos de 

indicadores subjetivos: índices de confiança nas instituições, avaliação de performance dos 

governos etc. 

 

Outra classificação importante refere-se à eficácia, à eficiência e à efetividade de uma ação. 

Tais atributos podem ser estimados por indicadores. Desse modo: 
 

 eficácia: associa-se ao atendimento (ou não) das finalidades de um projeto, ou seja, 

diante de uma meta estabelecida, um indicador de eficácia demonstra se uma ação 

empreendida ficou aquém ou além do esperado; 
 

 eficiência: diz respeito à qualidade do emprego de recursos, isto é, busca medir o 

volume de meios empregados – recursos financeiros, horas de trabalho voluntário etc. – 

para satisfação de um objetivo. Tende a utilizar, como parâmetro avaliativo, metas e/ou 

registros históricos de dispêndio de recursos; 
 

 efetividade: busca estimar o impacto (ou os desdobramentos) da realização de ações 

junto aos beneficiários de um projeto de intervenção. 
 

Os indicadores de eficácia e eficiência podem ser mensurados mais facilmente, pois são, na 

maioria das vezes, objetivos e quantitativos. Os indicadores de efetividade, por sua vez, 

exigem evidências qualitativas, reunidas por meio da avaliação de beneficiários (aqueles que 

terão sua qualidade de vida modificada pela ação de intervenção) ou especialistas (indivíduos 

com notório saber sobre a temática do projeto). Questionários e/ou entrevistas são recursos 

metodológicos utilizados para reconhecimento de opiniões e percepções. 

 

A avaliação de eficácia, eficiência e efetividade é importante para compreensão, em diferentes 

perspectivas, do êxito (ou não) de um projeto. Tal reconhecimento torna-se ainda mais 

profundo se séries históricas de indicadores forem construídas, para que resultados possam ser 

comparados e interpretados ao longo do tempo. 
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2.3 Que propriedades são desejáveis em um indicador? 

 

Propriedades são características distintivas de um ser ou coisa. As propriedades básicas de um 

indicador são: relevância social, validade e confiabilidade. Contudo, no que diz respeito ao 

monitoramento de aspectos da realidade, também são desejáveis aspectos relativos à: 

comunicabilidade, tempestividade e periodicidade. 

 

A relevância social é produto do contexto em que se insere o indicador e diz respeito ao 

interesse social na informação que o indicador expressa. Se não há interesse naquilo que o 

indicador revela, ele não é importante e não deve ser objeto de acompanhamento. 

 

A validade de um indicador corresponde ao grau de proximidade entre o conceito e a medida, 

ou seja, sua capacidade de refletir a ideia, relativamente abstrata, que se pretende mensurar, 

representar. Destaca-se, como exemplo, que a quantidade de famílias com renda abaixo de um 

salário mínimo é um indicador destinado a exprimir o nível de pobreza da população em um 

território. 

 

Já a confiabilidade está relacionada à qualidade do levantamento dos dados que embasam a 

construção de um indicador. Os indicadores calculados a partir de pesquisas amostrais, 

realizadas por agências públicas, estão entre os mais confiáveis, pois os dados são coletados 

de forma padronizada, por técnicos qualificados que seguem um protocolo de levantamento e 

conferência de informações. 

 

Além das três propriedades acima, um bom indicador deve ser facilmente comunicável, 

tornando-se compreensível para um vasto público. Nesse sentido, ele pode e deve empregar 

estratégias para transmitir com clareza a eficácia, a eficiência e a efetividade das ações que 

monitora. 

 

O tempo e o custo necessários para a construção do indicador devem ser compatíveis com seu 

propósito e são determinantes em sua viabilidade. A tempestividade chama atenção para o 

quanto ele é oportuno, podendo ser pouco relevante se sua elaboração for muito demorada e 

excessivamente cara. 

 

Finalmente, um indicador precisa ser atualizado periodicamente, para que se obtenha uma 

série histórica de registros. Ela permite o acompanhamento de mudanças positivas no 

panorama social e no coletivo de beneficiários, consequências esperadas em projetos de 

intervenção. Para que realize seu papel, os indicadores devem ser comparáveis, o que chama 

atenção para a importância da estabilidade de metodologias, ou seja, uma vez validado, o 

indicador deve ser calculado sempre da mesma forma e a partir de dados obtidos de modo 

uniforme (JANNUZZI, 2006; JANNUZZI, 2014; UCHOA, 2013). 

 

Não há um indicador que consiga excelente desempenho em todas as dimensões retratadas 

pelas propriedades acima. É necessária, por parte de quem os emprega, a realização de 

escolhas. Assim, pode ser melhor empregar um indicador mais simples e, portanto, mais 

facilmente comunicável do que um índice mais complexo (e um pouco mais válido), sem 

perspectiva de compreensão imediata por voluntários e beneficiários. 

 

Após a definição sintética do que é um indicador, da discussão de formas de classificação e de 

suas propriedades, a próxima seção busca favorecer a construção e a operacionalização de 

indicadores. 
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3 Operacionalizando a elaboração e o emprego de indicadores 

 

A construção de um indicador, o início e a continuidade de sua utilização devem ser 

atividades planejadas. Para tanto, nesta seção, alguns aspectos importantes serão apresentados 

e analisados, de modo a favorecer a compreensão dos indicadores a elaborar, a manter, a 

analisar e a comunicar. 

 

O primeiro passo para construção de um indicador (ou de um conjunto de indicadores) é a 

identificação dos aspectos-chave que devem ser monitorados em um projeto ou ação de 

intervenção social. Objetivos da ação, preferencialmente detalhados em objetivos específicos, 

devem existir antes de qualquer indicador. 

 

Em um segundo momento, a natureza do indicador deve ser reconhecida. Para tanto, as 

perguntas abaixo são importantes: 

 trata-se de um indicador objetivo (quantitativo) ou subjetivo (qualitativo)? 

 trata-se de um indicador de eficácia, de eficiência ou de efetividade?  

 o indicador é suficiente para monitoramento da ação de intervenção ou deve ser 

complementado por outros? 

 

Um terceiro passo deve ser dado e envolve definições básicas sobre o indicador. O Quadro 1, 

a seguir, busca sintetizá-las. Ele está organizado em três colunas que detalham: a) o elemento 

(ou definição) relativo ao indicador; b) uma pergunta, cuja resposta busca esclarecê-lo e c) um 

exemplo, para ilustrar o elemento demandado pelo indicador. 

 

Quadro 1 - Elementos a serem definidos para construção, 

manutenção, análise e comunicação do indicador 
 

Elemento relativo ao indicador Pergunta associada ao elemento Exemplo 

Nome do indicador 
Que nome deve ser dado ao 
indicador? 

Adoção mensal de animais 

Meta de referência 
Há uma meta (intra ou extraprojeto) 
ligada ao indicador? 

Promover a adoção de 05 animais por 
mês  

Periodicidade da apuração do 
indicador 

Em que intervalo de tempo o indicador 
deve ser calculado?  

Mensal  

Prazo máximo para apuração do 
indicador 

Qual o prazo limite para cálculo do 
indicador? 

Até o 5º dia do mês seguinte ao mês 
de referência do indicador 

Responsabilidade pela apuração 
Quem (indivíduo ou equipe) irá 
calcular o indicador? 

Gerente do projeto “adote um amigo”  

Fonte de dados 
Os dados para cálculo do indicador 
possuem qual(is) fonte(s)? 

Planilha “cadastro de animais doados” 
do projeto “adote um amigo” 

Forma de coleta dos dados 
Como os dados que embasam o 
indicador serão reunidos? 

Consulta à planilha “cadastro de 
animais doados” 

Forma de apuração (cálculo) do 
indicador 

Como o indicador é construído? 
Indicador = X / 5 x 100 
Onde X = número de animais doados 
no mês de referência  

Significado do indicador O que o indicador expressa? Percentual da meta mensal atendida 

Análise do indicador 
O que o valor ou atributo apurado diz 
em relação ao objetivo do projeto? 

Se o valor superar a 100% a meta foi 
atendida, caso contrário não foi  

Comunicação da medida estimada 
pelo indicador 

Qual a melhor forma de comunicar o 
valor ou atributo apurado (e aquilo que 
ele revela em relação ao objetivo do 
projeto)? 

Comunicar, na reunião mensal, o % da 
meta mensal alcançado. Se for menor 
que 100%, rever o número de animais 
a doar no mês seguinte 

 

Fonte: adaptado de Uchoa (2013). 
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Uma vez estabelecidos os elementos indispensáveis ao emprego do indicador, é necessário, 

ainda, avaliar suas propriedades. Tendo por base o indicador “adoção mensal de animais”, 

percebe-se que ele apresenta: 

 relevância social, pois vincula-se a um projeto útil à comunidade; 

 validade, pois expressa com exatidão o objetivo essencial do projeto-exemplo;  

 confiabilidade, pois os dados são fiéis ao desempenho demonstrado pelo projeto; 

 comunicabilidade, pois sua compreensão (em valores percentuais) é simples e direta;  

 tempestividade, pois deve ser comunicado no mês seguinte ao seu cálculo;  

 periodicidade, pois indicadores mensais serão a base para o balanço anual de ações. 

 

De modo a encerrar esta seção, algumas observações são oportunas. Assim, as metas dos 

indicadores devem ser desafiadoras. Contudo, elas devem ser estabelecidas com cuidado, para 

que as pessoas não se sintam desconfortáveis com parâmetros de desempenho muito elevados. 

 

A interpretação dos indicadores deve merecer atenção especial, estendendo-se para a análise 

das causas do desempenho destacado ou deficitário. No caso de projetos com sistemas 

combinados de indicadores, uma análise global deve ser realizada (eficácia e/ou eficiência 

e/ou efetividade). 

 

Por fim, o processo de comunicação é essencial. Ele deve ocorrer tão logo o indicador tenha 

sido calculado e deve mobilizar toda a equipe do projeto. Metas alcançadas devem ser 

mantidas e as não alcançadas devem inspirar ações de ajuste. Para ampliar seu poder de 

sensibilização, a comunicação deve empregar medidas mais tangíveis – equivalentes àquilo 

que o indicador apura em termos “frios”. 

 

O Quadro 2, a seguir, busca ilustrar a diferença entre metas quantitativas, “frias”, de 

economia de recursos (água e energia elétrica) e o modo como os totais economizados serão, 

de fato, comunicados na organização empenhada em racionalizar seus gastos. 
 

Quadro 2 - Meios para comunicação contextualizada de economia de recursos 
  

Meta de 
Economia 
(exemplo) 

Impactos mensuráveis e não mensuráveis da economia de recursos 

Impactos mensuráveis a comunicar Impactos não mensuráveis a comunicar 

Água: 
1000 m³ 
por mês 

Cada fração de 1.000.000 
litros (1000 m³) 
economizada permite: a) 
prover 66,6 residências 
consideradas "clientes 
tarifa social COPASA" 
durante um mês 

b) prover 40 residências 
com perfil familiar de 
consumo (quatro 
indivíduos) durante um 
mês 

Embora o ciclo hidrológico 
garanta volumes 
constantes de água para 
o planeta, a economia de 
água tratada pode evitar: 
a) a sobrecarga dos 
sistemas urbanos de 
saneamento 

b) a escassez de água 
para grandes 
consumidores, como os 
setores industrial e 
agropecuário 

Energia 
elétrica: 
1000 KWh 
por mês 

Cada fração de 1000 
KWh/mês economizada 
permite: a) a provisão de 
energia para 3,87 
residências com perfil 
individual de consumo 
(CEMIG) durante um mês 

b) a provisão de energia 
para 2,24 residências com 
perfil familiar de consumo 
(CEMIG) durante um mês 

Energia proveniente de 
termonucleares (no Brasil, 
1,92% do total). Sua 
economia promove: 
redução de riscos 
relacionados à 
radioatividade e ao 
descarte de lixo tóxico 

Energia proveniente de 
termelétricas (no Brasil, 
24,22% do total). Sua 
economia promove: 
redução da emissão de 
gases e da acidificação 
das águas 

 

Fonte: adaptado de Pereira et al. (2009). 
 

Destaca-se que a comunicação contextualizada favorece o entendimento e a motivação do 

publico ao qual o indicador se destina. 
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Apêndices: indicadores para iniciativas sociais da ABAN 

 

Nesta seção, alguns projetos da ABAN serão selecionados para que seus objetivos possam 

inspirar a construção de indicadores. Para tanto, os apêndices irão reunir: a) uma breve 

descrição dos projetos; b) a definição de indicadores de eficácia e/ou eficiência e/ou 

efetividade pertinentes; c) a elaboração de elementos para construção, manutenção, análise e 

comunicação dos indicadores e d) a avaliação da relevância, validade, confiabilidade, 

comunicabilidade, tempestividade e periodicidade dos indicadores concebidos. 

 

Cada novo apêndice elaborado será entregue à ABAN, para que possa ser vinculado a este 

documento de base. 
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Apêndice A 

 

Parte I - reunião de informações sobre o projeto 

 

Fonte das informações: ABAN, teorização de projetos, 2018 

 

Nome do projeto: Adote amigo 

 

Descrição sumária do projeto: O projeto busca gerar espaços de adoção. Isso pode se dar 

através de eventos, denominados feiras, pode ocorrer através de espaços mais permanentes de 

adoção em espaços pet ou agropecuários ou através das redes sociais. Todos estes espaços 

devem buscar estimular uma relação de cuidado mas não permeada de alto consumismo 

ligado aos pets 

 

Objetivo geral do projeto: Proporcionar um lar definitivo e de qualidade para animais 

acompanhados, como resultado de um trabalho de conscientização e identificação de pessoas 

com perfis ambientalmente responsáveis 

 

Objetivos específicos do projeto e metas previamente definidas: 
 

Objetivos específicos Metas previamente definidas 

Realizar parceria com shopping 

Independência para ampliar as expectativas 

de adoções 

Aumentar mais um shopping no grupo de 

parceiros do projeto 

Inserir novas dinâmicas para incentivar 

conscientização ambiental nos eventos 

Inclusão de 2 dinâmicas em cada evento da 

ABAN 

Captar recursos por meio das feiras de 

adoção 

Arrecadar R$ 500,00 em média por feira de 

adoção 

Captação de doações de ração Captar 50 Kg de ração em média por feira de 

adoção 

Doar todos os cães sob nossa tutela Doar 20 cães por ano 

 

Informações complementares: há 06 (seis) eventos de adoção programados para 2018 

 

 

Parte II - definição de indicadores 
  

Metas previamente definidas Indicadores pertinentes 

Aumentar mais um shopping no grupo de 

parceiros do projeto 

Indicador de eficácia 01 

Inclusão de 2 dinâmicas em cada evento da 

ABAN 

Indicador de eficácia 02 

Arrecadar R$ 500,00 em média por feira de 

adoção 

Indicador de eficácia 03 

Captar 50 Kg de ração em média por feira 

de adoção 

Indicador de eficácia 04  

Doar 20 cães por ano Indicador de eficácia 05 

 

  



 
 

 

 

Organização Universitária de Apoio às Entidades Públicas e Sociais 
Indicadores para iniciativas sociais da Associação dos Amigos - ABAN 

10 

Parte III - Definições para construção, manutenção, análise, comunicação e avaliação de 

propriedades dos indicadores 

 

Apêndice A - Indicador de eficácia 01 

Elemento relativo ao 

indicador 

Pergunta associada ao 

elemento 
Definições 

Nome do indicador 
Que nome deve ser dado ao 

indicador? 
Ampliação de parcerias com shoppings 

Meta de referência 
Há uma meta (intra ou extra 
projeto) ligada ao indicador? 

Aumentar mais um shopping no grupo de 
parceiros do projeto 

Periodicidade da apuração 

do indicador 

Em que intervalo de tempo o 

indicador deve ser calculado?  
Anual 

Prazo máximo para 

apuração do indicador 

Qual o prazo limite para cálculo 

do indicador? 

Até 10 de janeiro do ano seguinte ao 

exercício de referência do indicador 

Responsabilidade pela 

apuração 

Quem (indivíduo ou equipe) irá 

calcular o indicador? 
Coordenador do projeto “adote amigo” 

Fonte de dados 

Os dados para cálculo do 

indicador possuem qual(is) 

fonte(s)? 

Relatório do evento vinculado ao projeto 

“adote amigo” 

Forma de coleta dos 

dados 

Como os dados que embasam o 

indicador serão reunidos? 

Registro no relatório do evento vinculado ao 

projeto “adote amigo” 

Forma de apuração 

(cálculo) do indicador 
Como o indicador é construído? 

Indicador = número de novos shoppings 

parceiros no ano 

Significado do indicador O que o indicador expressa? 
Número de novos shoppings com parceria 

estabelecida no ano  

Análise do indicador 

O que o valor ou atributo 

apurado diz em relação ao 

objetivo do projeto? 

Se o valor for maior ou igual a 1, a meta foi 

alcançada; se o valor for 0 a meta não foi 

alcançada 

Comunicação da medida 

estimada pelo indicador 

Qual a melhor forma de 

comunicar o valor ou atributo 
apurado (e aquilo que ele revela 

em relação ao objetivo do 

projeto)? 

O indicador deve ser comunicado tal como 
calculado, ou seja, não exige esforços para 

tornar-se tangível 

Relevância O indicador é relevante? 
Sim, pois gera informação que interessa à 

Aban e aos seus parceiros  

Validade O indicador é válido? 
Sim, pois a proximidade entre conceito e 

medida é absoluta 

Confiabilidade O indicador é confiável? 
Sim, pois o processo de levantamento de 

dados é objetivo e simples 

Comunicabilidade O indicador é comunicável? 
Sim, pois se trata de medida simples e 

tangível 

Tempestividade O indicador é tempestivo? 

Sim, se for parcialmente estimado e 

discutido em trimestres, para 

desenvolvimento de ações proativas 

Periodicidade 
O indicador possui periodicidade 

adequada? 

Sim, pois orienta-se pelo horizonte de 

avaliação do projeto e permite a construção 

de série histórica 
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Apêndice A - Indicador de eficácia 02 

Elemento relativo ao 

indicador 

Pergunta associada ao 

elemento 
Definições 

Nome do indicador 
Que nome deve ser dado ao 

indicador? 
Dinâmicas de conscientização ambiental 

Meta de referência 
Há uma meta (intra ou extra 

projeto) ligada ao indicador? 

Inclusão de duas dinâmicas em cada evento 

da Aban 

Periodicidade da 

apuração do indicador 

Em que intervalo de tempo o 

indicador deve ser calculado?  
Anual 

Prazo máximo para 

apuração do indicador 

Qual o prazo limite para cálculo 

do indicador? 

Até 10 de janeiro do ano seguinte ao 

exercício de referência do indicador 

Responsabilidade pela 

apuração 

Quem (indivíduo ou equipe) irá 

calcular o indicador? 
Coordenador do projeto “adote amigo” 

Fonte de dados 

Os dados para cálculo do 

indicador possuem qual(is) 

fonte(s)? 

Relatório do evento vinculado ao projeto 

“adote amigo” 

Forma de coleta dos 
dados 

Como os dados que embasam o 
indicador serão reunidos? 

Registro no relatório do evento vinculado ao 
projeto “adote amigo” 

Forma de apuração 

(cálculo) do indicador 
Como o indicador é construído? 

Indicador = [(𝑥 ÷ 𝑛) ÷ 2] × 100 

Onde 𝑥 = número de dinâmicas de 

conscientização ambiental realizadas e 𝑛 = 

número de feiras de adoção organizadas 

(ambos no ano de referência do projeto) 

Significado do indicador O que o indicador expressa? Percentual da meta anual atendida 

Análise do indicador 

O que o valor ou atributo 

apurado diz em relação ao 

objetivo do projeto? 

Valor igual ou superior a 100% indica que a 

meta foi atendida. Valor inferior a 100% 

indica que a meta não foi atingida 

Comunicação da medida 

estimada pelo indicador 

Qual a melhor forma de 

comunicar o valor ou atributo 

apurado (e aquilo que ele revela 
em relação ao objetivo do 

projeto)? 

O indicador deve ser comunicado tal como 

calculado, ou seja, não exige esforços para 
tornar-se tangível 

Relevância O indicador é relevante? 
Sim, pois gera informação que interessa à 

Aban e aos seus parceiros  

Validade O indicador é válido? 
Sim, pois a proximidade entre conceito e 

medida é absoluta 

Confiabilidade O indicador é confiável? 
Sim, pois o processo de levantamento de 

dados é objetivo e simples 

Comunicabilidade O indicador é comunicável? 
Sim, pois se trata de medida simples e 

tangível 

Tempestividade O indicador é tempestivo? 

Sim, se for parcialmente estimado e 

discutido em trimestres, para 

desenvolvimento de ações proativas 

Periodicidade 
O indicador possui periodicidade 

adequada? 

Sim, pois orienta-se pelo horizonte de 

avaliação do projeto e permite a construção 

de série histórica 
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Apêndice A - Indicador de eficácia 03 

Elemento relativo ao 

indicador 

Pergunta associada ao 

elemento 
Definições 

Nome do indicador 
Que nome deve ser dado ao 

indicador? 
Arrecadação de recursos 

Meta de referência 
Há uma meta (intra ou extra 

projeto) ligada ao indicador? 

Arrecadar R$ 500,00 em média por feira de 

adoção 

Periodicidade da 

apuração do indicador 

Em que intervalo de tempo o 

indicador deve ser calculado?  
Anual 

Prazo máximo para 

apuração do indicador 

Qual o prazo limite para cálculo 

do indicador? 

Até 10 de janeiro do ano seguinte ao 

exercício de referência do indicador 

Responsabilidade pela 

apuração 

Quem (indivíduo ou equipe) irá 

calcular o indicador? 
Coordenador do projeto “adote amigo” 

Fonte de dados 

Os dados para cálculo do 

indicador possuem qual(is) 

fonte(s)? 

Relatório do evento vinculado ao projeto 

“adote amigo” 

Forma de coleta dos 
dados 

Como os dados que embasam o 
indicador serão reunidos? 

Registro no relatório do evento vinculado ao 
projeto “adote amigo” 

Forma de apuração 

(cálculo) do indicador 
Como o indicador é construído? 

Indicador = [(𝑥 ÷ 𝑛) ÷ 500] × 100 

Onde 𝑥 = valor total arrecadado e 𝑛 = 

número de feiras de adoção realizadas 

(ambos no ano de referência do projeto) 

Significado do indicador O que o indicador expressa? Percentual da meta anual atendida 

Análise do indicador 

O que o valor ou atributo 

apurado diz em relação ao 

objetivo do projeto? 

Valor igual ou superior a 100% indica que a 

meta foi atendida. Valor inferior a 100% 

indica que a meta não foi atingida 

Comunicação da medida 

estimada pelo indicador 

Qual a melhor forma de 

comunicar o valor ou atributo 

apurado (e aquilo que ele revela 

em relação ao objetivo do 

projeto)? 

O indicador deve ser comunicado tal como 

calculado, ou seja, não exige esforços para 

tornar-se tangível 

Relevância O indicador é relevante? 
Sim, pois gera informação que interessa à 
Aban e aos seus parceiros  

Validade O indicador é válido? 
Sim, pois a proximidade entre conceito e 

medida é absoluta 

Confiabilidade O indicador é confiável? 
Sim, pois o processo de levantamento de 

dados é objetivo e simples 

Comunicabilidade O indicador é comunicável? 
Sim, pois se trata de medida simples e 

tangível 

Tempestividade O indicador é tempestivo? 

Sim, se for parcialmente estimado e 

discutido em trimestres, para 

desenvolvimento de ações proativas 

Periodicidade 
O indicador possui periodicidade 

adequada? 

Sim, pois orienta-se pelo horizonte de 

avaliação do projeto e permite a construção 

de série histórica 
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Apêndice A -  Indicador de eficácia 04 

Elemento relativo ao 

indicador 

Pergunta associada ao 

elemento 
Definições 

Nome do indicador 
Que nome deve ser dado ao 

indicador? 
Captação de ração 

Meta de referência 
Há uma meta (intra ou extra 

projeto) ligada ao indicador? 

Captar 50 quilos de ração, em média, por 

feira de adoção 

Periodicidade da 

apuração do indicador 

Em que intervalo de tempo o 

indicador deve ser calculado?  
Anual 

Prazo máximo para 

apuração do indicador 

Qual o prazo limite para cálculo 

do indicador? 

Até 10 de janeiro do ano seguinte ao 

exercício de referência do indicador 

Responsabilidade pela 

apuração 

Quem (indivíduo ou equipe) irá 

calcular o indicador? 
Coordenador do projeto “adote amigo” 

Fonte de dados 

Os dados para cálculo do 

indicador possuem qual(is) 

fonte(s)? 

Relatório do evento vinculado ao projeto 

“adote amigo” 

Forma de coleta dos 

dados 

Como os dados que embasam o 

indicador serão reunidos? 

Registro no relatório do evento vinculado ao 

projeto “adote amigo” 

Forma de apuração 

(cálculo) do indicador 
Como o indicador é construído? 

Indicador = [(𝑥 ÷ 𝑛) ÷ 50] × 100 

Onde 𝑥 = peso, em quilogramas, da ração 

arrecadada e 𝑛 = número de feiras de adoção 

realizadas (ambos no ano de referência do 

projeto) 

Significado do indicador O que o indicador expressa? Percentual da meta anual atendida 

Análise do indicador 

O que o valor ou atributo 

apurado diz em relação ao 

objetivo do projeto? 

Valor igual ou superior a 100% indica que a 

meta foi atendida. Valor inferior a 100% 

indica que a meta não foi atingida 

Comunicação da medida 

estimada pelo indicador 

Qual a melhor forma de 

comunicar o valor ou atributo 

apurado (e aquilo que ele revela 

em relação ao objetivo do 

projeto)? 

O indicador deve ser comunicado tal como 

calculado. Contudo, poderá tornar-se mais 

tangível se for convertido em medidas 

equivalentes1 

Relevância O indicador é relevante? 
Sim, pois gera informação que interessa à 

Aban e aos seus parceiros  

Validade O indicador é válido? 
Sim, pois a proximidade entre conceito e 

medida é absoluta 

Confiabilidade O indicador é confiável? 
Sim, pois o processo de levantamento de 

dados é objetivo e simples 

Comunicabilidade O indicador é comunicável? 
Sim, pois se trata de medida simples e 

tangível 

Tempestividade O indicador é tempestivo? 
Sim, se for parcialmente estimado e discutido 

em trimestres, para desenvolvimento de 

ações proativas 

Periodicidade 
O indicador possui 

periodicidade adequada? 

Sim, pois orienta-se pelo horizonte de 

avaliação do projeto e permite a construção 

de série histórica 

 

                                                             
1 Cada quilograma de ração é capaz de alimentar, por dia: a) 4,55 cachorros pequenos ou b) 1,75 cachorros médios ou c) 0,92 
cachorros grandes 
 

Multiplicar o total de ração arrecadado, por evento ou intervalo de tempo, pelos índices acima para expressar o resultado da 
arrecadação em “cães alimentados por dia”. Exemplo: 50 kg de ração arrecadados sustentam 87,7 cães médios por dia 
 

Fonte: <https://www.peritoanimal.com.br/quantidade-ideal-de-racao-para-cachorros-20020.html>. Acesso em 20 dez. 2018 
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Apêndice A - Indicador de eficácia 05 

  
Elemento relativo ao 

indicador 

Pergunta associada ao 

elemento 
Definições 

Nome do indicador 
Que nome deve ser dado ao 

indicador? 
Doação de cães 

Meta de referência 
Há uma meta (intra ou extra 

projeto) ligada ao indicador? 
Doar 20 cães por ano 

Periodicidade da apuração 

do indicador 

Em que intervalo de tempo o 

indicador deve ser calculado?  
Anual 

Prazo máximo para 
apuração do indicador 

Qual o prazo limite para cálculo 
do indicador? 

Até 10 de janeiro do ano seguinte ao 
exercício de referência do indicador 

Responsabilidade pela 

apuração 

Quem (indivíduo ou equipe) irá 

calcular o indicador? 
Coordenador do projeto “adote amigo” 

Fonte de dados 

Os dados para cálculo do 

indicador possuem qual(is) 

fonte(s)? 

Relatório do evento vinculado ao projeto 

“adote amigo” 

Forma de coleta dos 

dados 

Como os dados que embasam o 

indicador serão reunidos? 

Registro no relatório do evento vinculado ao 

projeto “adote amigo” 

Forma de apuração 

(cálculo) do indicador 
Como o indicador é construído? 

Indicador = (𝑥 ÷ 20) × 100 

Onde 𝑥 = número de animais doados 

no ano de referência do projeto 

Significado do indicador O que o indicador expressa? Percentual da meta trimestral atendida 

Análise do indicador 

O que o valor ou atributo 

apurado diz em relação ao 

objetivo do projeto? 

Valor igual ou superior a 100% indica que a 

meta foi atendida. Valor inferior a 100% 

indica que a meta não foi atingida 

Comunicação da medida 

estimada pelo indicador 

Qual a melhor forma de 
comunicar o valor ou atributo 

apurado (e aquilo que ele revela 

em relação ao objetivo do 

projeto)? 

O indicador deve ser comunicado tal como 

calculado, ou seja, não exige esforços para 

tornar-se tangível 

Relevância O indicador é relevante? 
Sim, pois gera informação que interessa à 

Aban e aos seus parceiros  

Validade O indicador é válido? 
Sim, pois a proximidade entre conceito e 

medida é absoluta 

Confiabilidade O indicador é confiável? 
Sim, pois o processo de levantamento de 

dados é objetivo e simples 

Comunicabilidade O indicador é comunicável? 
Sim, pois se trata de medida simples e 

tangível 

Tempestividade O indicador é tempestivo? 

Sim, se for parcialmente estimado e 

discutido em trimestres, para 

desenvolvimento de ações proativas 

Periodicidade 
O indicador possui 

periodicidade adequada? 

Sim, pois orienta-se pelo horizonte de 

avaliação do projeto e permite a construção 
de série histórica 
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Apêndice A - Sugestão de relatório, para registro de informações, por evento2  
 

 

 

 

 

 

Data do evento:  

Local do evento:  

Equipe responsável: 

 

 

 

Alguma nova parceria 

com shopping foi 

realizada? IE01  

[  ] Não  [  ] Sim (detalhar informações sobre o parceiro): 

 

 

 

Realizou-se dinâmica 

de conscientização 

ambiental? IE02 

[  ] Não  [  ] Sim (detalhar número, tipo, participantes etc.): 

 

 

 

Recursos foram 

arrecadados no evento? 

IE03 

Valor:                     Doador: 

Valor:                     Doador: 

Valor:                     Doador: 

Valor:                     Doador: 

Total: 

Ração foi recebida no 

evento? IE04 

Peso:                     Doador: 

Peso:                     Doador: 

Peso:                     Doador: 

Peso:                     Doador: 

Peso:                     Doador: 

Peso:                     Doador: 

Peso:                     Doador: 

Peso:                     Doador: 

Total: 

Animais foram doados 

no evento? IE05 

Animal:                                 Adotado por:        

Animal:                                 Adotado por:        

Animal:                                 Adotado por:     

Animal:                                 Adotado por:     

Animal:                                 Adotado por:     

Animal:                                 Adotado por:     

Animal:                                 Adotado por:     

Animal:                                 Adotado por:     

Animal:                                 Adotado por:     

Animal:                                 Adotado por:     

Total: 

 

                                                             
2 Um formulário eletrônico (Google Docs) poderá ser criado a partir deste relatório, para armazenamento de informações 

 

 

Relatório sobre eventos 

Projeto Adote amigo 
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Apêndice B 

 

Parte I - reunião de informações sobre o projeto 

 

Fonte das informações: ABAN, teorização de projetos, 2018 

 

Nome do projeto: ÓleoVita 

 

Descrição sumária do projeto: O projeto promove e incentiva o descarte de óleo vegetal usado 

de forma correta 

 

Objetivo geral do projeto: Preservar o meio ambiente, minimizando o descarte de óleo vegetal 

e aumentando a sua reciclagem 

 

Objetivos específicos do projeto e metas previamente definidas: 
 

Objetivos específicos Metas previamente definidas 

Ampliar e consolidar a parceria com o 

Bahamas para implantação de mais Eco 

pontos em suas redes 

Todos os Bahamas com 1 ecoponto 

Aumentar o número de condomínios 

parceiros 

5 novos condomínios cadastrados como 

parceiros 

Compreender a legislação na estocagem do 

óleo vegetal usado para orientar a nova sede 

1 membro do projeto capacitado na 

legislação de estocagem do óleo vegetal 

Estimular os voluntários da ABAN a 

reciclar o seu óleo, divulgar o projeto e ser 

uma referência do projeto onde moram  

80% dos voluntários apontando que 

reciclam seu óleo e estimulam seus pares a 

fazer o mesmo através do encontro de 

líderes 

Identificar outras empresas que tenham 

interesse na compra do óleo 

Ter um segunda empresa cadastrada como 

compradora do óleo 

Criação dos procedimentos operacionais 

padrão - POP’s 

Criação de 3 POP’s e sua correta 

implantação 

Aumentar a rede de parceiros 
Ter 10% de ecopontos a mais que dezembro 

de 2017 

Criação do flyer (melhorar a comunicação) Criar e imprimir 10.000 novos flyers 

Aumentar o volume de óleo recolhido 
Aumentar em 10% o volume de óleo 

recolhido, em comparação com 2017 

Parceria DEMLURB Iniciar o recolhimento do óleo pela Demlurb 

 

Informações complementares: Juiz de Fora possui, atualmente, 21 lojas pertencentes ao Grupo 

Bahamas. 
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Parte II - definição de indicadores 
 

Metas previamente definidas Indicadores pertinentes 

Todos os Bahamas com 1 ecoponto Indicador de eficácia 01 

5 novos condomínios cadastrados como 

parceiros 

Indicador de eficácia 02 

1 membro do projeto capacitado na 

legislação de estocagem do óleo vegetal 

Trata-se de uma atividade-meio, fato que 

desencoraja a construção de um indicador   

80% dos voluntários apontando que 

reciclam seu óleo e estimulam seus pares a 

fazer o mesmo através do encontro de 

líderes 

Indicador de eficácia 03 

Ter um segunda empresa cadastrada como 

compradora do óleo 

Indicador de eficácia 04 

Criação de 3 POP’s e sua correta 

implantação 

Trata-se de uma atividade-meio, fato que 

desencoraja a construção de um indicador   

Ter 10% de ecopontos a mais que dezembro 

de 2017 

Indicador de eficácia 05 

Criar e imprimir 10.000 novos flyers Trata-se de uma atividade-meio, fato que 

desencoraja a construção de um indicador   

Aumentar em 10% o volume de óleo 

recolhido, em comparação com 2017 

Indicador de eficácia 06 

Iniciar o recolhimento do óleo pela Demlurb Trata-se de uma meta qualitativa. O 

estabelecimento da parceria com o órgão 

indicará a eficácia neste propósito específico   
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Parte III - Definições para construção, manutenção, análise, comunicação e avaliação de 

propriedades dos indicadores 

 

Apêndice B - Indicador de eficácia 01 
 

Elemento relativo ao 

indicador 

Pergunta associada ao 

elemento 
Definições 

Nome do indicador 
Que nome deve ser dado ao 
indicador? 

Ecopontos Bahamas 

Meta de referência 
Há uma meta (intra ou extra 

projeto) ligada ao indicador? 

Todas as lojas do Grupo Bahamas com 1 

Ecoponto 

Periodicidade da apuração 

do indicador 

Em que intervalo de tempo o 

indicador deve ser calculado?  
Anual 

Prazo máximo para 

apuração do indicador 

Qual o prazo limite para cálculo 

do indicador? 

Até 10 de janeiro do ano seguinte ao 

exercício de referência do indicador  

Responsabilidade pela 

apuração 

Quem (indivíduo ou equipe) irá 

calcular o indicador? 
Coordenador do projeto “óleovita” 

Fonte de dados 

Os dados para cálculo do 

indicador possuem qual(is) 

fonte(s)? 

Planilha-síntese do projeto “óleovita” 

Forma de coleta dos 

dados 

Como os dados que embasam o 

indicador serão reunidos? 

Registro na planilha-síntese do projeto 

“óleovita” 

Forma de apuração 

(cálculo) do indicador 
Como o indicador é construído? 

Indicador = (𝑥 ÷ 21) × 100 

Onde 𝑥 = número de lojas do Grupo 

Bahamas que possuem Ecoponto 

Significado do indicador O que o indicador expressa? Percentual da meta atendida 

Análise do indicador 

O que o valor ou atributo 

apurado diz em relação ao 

objetivo do projeto? 

Valor igual a 100% indica que a meta foi 

atendida. Valor inferior a 100% indica que a 

meta não foi atingida 

Comunicação da medida 

estimada pelo indicador 

Qual a melhor forma de 

comunicar o valor ou atributo 

apurado (e aquilo que ele revela 

em relação ao objetivo do 

projeto)? 

O indicador deve ser comunicado tal como 

calculado, ou seja, não exige esforços para 

tornar-se tangível 

Relevância O indicador é relevante? 
Sim, pois gera informação que interessa à 

Aban e aos seus parceiros 

Validade O indicador é válido? 
Sim, pois a proximidade entre conceito e 

medida é absoluta 

Confiabilidade O indicador é confiável? 
Sim, pois o processo de levantamento de 

dados é objetivo e simples 

Comunicabilidade O indicador é comunicável? 
Sim, pois se trata de medida simples e 

tangível 

Tempestividade O indicador é tempestivo? 
Sim, se for parcialmente estimado e 
discutido em trimestres, para 

desenvolvimento de ações proativas 

Periodicidade 
O indicador possui 

periodicidade adequada? 

Sim, pois orienta-se pelo horizonte de 

avaliação do projeto e permite a construção 

de série histórica 
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Apêndice B - Indicador de eficácia 02 
 

Elemento relativo ao 

indicador 

Pergunta associada ao 

elemento 
Definições 

Nome do indicador 
Que nome deve ser dado ao 

indicador? 
Condomínios parceiros 

Meta de referência 
Há uma meta (intra ou extra 

projeto) ligada ao indicador? 

5 novos condomínios cadastrados como 

parceiros 

Periodicidade da apuração 

do indicador 

Em que intervalo de tempo o 

indicador deve ser calculado?  
Anual 

Prazo máximo para 

apuração do indicador 

Qual o prazo limite para cálculo 

do indicador? 

Até 10 de janeiro do ano seguinte ao exercício 

de referência do indicador  

Responsabilidade pela 

apuração 

Quem (indivíduo ou equipe) irá 

calcular o indicador? 
Coordenador do projeto “óleovita” 

Fonte de dados 

Os dados para cálculo do 

indicador possuem qual(is) 
fonte(s)? 

Planilha-síntese do projeto “óleovita” 

Forma de coleta dos dados 
Como os dados que embasam o 

indicador serão reunidos? 

Registro na planilha-síntese do projeto 

“óleovita” 

Forma de apuração 

(cálculo) do indicador 
Como o indicador é construído? 

Indicador = (𝑥 ÷ 5) × 100 

Onde 𝑥 = número de novos condomínios 

parceiros cadastrados no ano de referência 

Significado do indicador O que o indicador expressa? Percentual da meta atendida 

Análise do indicador 

O que o valor ou atributo 

apurado diz em relação ao 

objetivo do projeto? 

Valor igual ou superior a 100% indica que a 

meta foi atendida. Valor inferior a 100% indica 

que a meta não foi atingida 

Comunicação da medida 

estimada pelo indicador 

Qual a melhor forma de 

comunicar o valor ou atributo 

apurado (e aquilo que ele revela 

em relação ao objetivo do projeto)? 

O indicador deve ser comunicado tal como 

calculado, ou seja, não exige esforços para 

tornar-se tangível 

Relevância O indicador é relevante? 
Sim, pois gera informação que interessa à 

Aban e aos seus parceiros 

Validade O indicador é válido? 
Sim, pois a proximidade entre conceito e 

medida é absoluta 

Confiabilidade O indicador é confiável? 
Sim, pois o processo de levantamento de dados 
é objetivo e simples 

Comunicabilidade O indicador é comunicável? Sim, pois se trata de medida simples e tangível 

Tempestividade O indicador é tempestivo? 

Sim, se for parcialmente estimado e discutido 

em trimestres, para desenvolvimento de ações 

proativas 

Periodicidade 
O indicador possui 

periodicidade adequada? 

Sim, pois orienta-se pelo horizonte de 

avaliação do projeto e permite a construção de 

série histórica 
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Apêndice B - Indicador de eficácia 03 
 

Elemento relativo ao 

indicador 

Pergunta associada ao 

elemento 
Definições 

Nome do indicador 
Que nome deve ser dado ao 

indicador? 
Reciclagem de óleo por voluntários 

Meta de referência 

Há uma meta (intra ou 

extraprojeto) ligada ao 

indicador? 

80% dos voluntários apontando que 

reciclam seu óleo e estimulam seus pares a 

fazer o mesmo através do encontro de 

líderes 

Periodicidade da apuração 

do indicador 

Em que intervalo de tempo o 

indicador deve ser calculado?  
Anual 

Prazo máximo para 

apuração do indicador 

Qual o prazo limite para 

cálculo do indicador? 

Até 10 de janeiro do ano seguinte ao 

exercício de referência do indicador  

Responsabilidade pela 
apuração 

Quem (indivíduo ou equipe) irá 
calcular o indicador? 

Coordenador do projeto “óleovita” 

Fonte de dados 

Os dados para cálculo do 

indicador possuem qual(is) 

fonte(s)? 

Planilha-síntese do projeto “óleovita” 

Forma de coleta dos dados 
Como os dados que embasam o 

indicador serão reunidos? 

Aplicação de questionário impresso ou 

eletrônico3. Registro na planilha-síntese do 

projeto “óleovita” 

Forma de apuração 

(cálculo) do indicador 

Como o indicador é 

construído? 

Indicador = (𝑥 ÷ 𝑦) × 100 

Onde 𝑥 = número de membros que declaram 

reciclar e conscientizar sobre reuso do óleo 

e y = número total de voluntários na equipe 

Significado do indicador O que o indicador expressa? 
Percentual de voluntários com a conduta 

ambiental desejada 

Análise do indicador 

O que o valor ou atributo 

apurado diz em relação ao 
objetivo do projeto? 

Valor igual ou superior a 80% indica que a 

meta foi atendida. Valor inferior a 80% 
indica que a meta não foi atingida 

Comunicação da medida 

estimada pelo indicador 

Qual a melhor forma de 

comunicar o valor ou atributo 

apurado (e aquilo que ele 

revela em relação ao objetivo 

do projeto)? 

O indicador deve ser comunicado tal como 

calculado, ou seja, não exige esforços para 

tornar-se tangível 

Relevância O indicador é relevante? 
Sim, pois gera informação que interessa à 

Aban e aos seus parceiros 

Validade O indicador é válido? 
Sim, pois a proximidade entre conceito e 

medida é absoluta 

Confiabilidade O indicador é confiável? 
Sim, pois o processo de levantamento de 

dados é objetivo e simples 

Comunicabilidade O indicador é comunicável? 
Sim, pois se trata de medida simples e 

tangível 

Tempestividade O indicador é tempestivo? 

Sim, se for parcialmente estimado e 

discutido em trimestres, para 

desenvolvimento de ações proativas 

Periodicidade 
O indicador possui 
periodicidade adequada? 

Sim, pois orienta-se pelo horizonte de 
avaliação do projeto e permite a construção 

de série histórica 

  

                                                             
3 O questionário deve ser simples, coletando: a) o nome do voluntário e b) sua manifestação (sim ou não) em relação à 

pergunta “no último [ período de referência: trimestre, semestre etc. ] reciclei e estimulei meus pares a reciclar o óleo 
consumido” 
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Apêndice B - Indicador de eficácia 04 
 

Elemento relativo ao 

indicador 

Pergunta associada ao 

elemento 
Definições 

Nome do indicador 
Que nome deve ser dado ao 

indicador? 
Empresas compradoras 

Meta de referência 
Há uma meta (intra ou extra 

projeto) ligada ao indicador? 

Ter um segunda empresa cadastrada como 

compradora do óleo 

Periodicidade da apuração 

do indicador 

Em que intervalo de tempo o 

indicador deve ser calculado?  
Anual 

Prazo máximo para 

apuração do indicador 

Qual o prazo limite para cálculo 

do indicador? 

Até 10 de janeiro do ano seguinte ao 

exercício de referência do indicador  

Responsabilidade pela 

apuração 

Quem (indivíduo ou equipe) irá 

calcular o indicador? 
Coordenador do projeto “óleovita” 

Fonte de dados 

Os dados para cálculo do 

indicador possuem qual(is) 
fonte(s)? 

Planilha-síntese do projeto “óleovita” 

Forma de coleta dos dados 
Como os dados que embasam o 

indicador serão reunidos? 

Registro na planilha-síntese do projeto 

“óleovita” 

Forma de apuração 

(cálculo) do indicador 
Como o indicador é construído? 

Indicador = (𝑥 ÷ 2) × 100 

Onde 𝑥 = número de empresas cadastradas 

como compradora do óleo 

Significado do indicador O que o indicador expressa? Percentual da meta atendida 

Análise do indicador 

O que o valor ou atributo 

apurado diz em relação ao 

objetivo do projeto? 

Valor igual ou superior a 100% indica que a 

meta foi atendida. Valor inferior a 100% 

indica que a meta não foi atingida 

Comunicação da medida 

estimada pelo indicador 

Qual a melhor forma de 

comunicar o valor ou atributo 

apurado (e aquilo que ele revela 

em relação ao objetivo do projeto)? 

O indicador deve ser comunicado tal como 

calculado, ou seja, não exige esforços para 

tornar-se tangível 

Relevância O indicador é relevante? 
Sim, pois gera informação que interessa à 

Aban e aos seus parceiros 

Validade O indicador é válido? 
Sim, pois a proximidade entre conceito e 

medida é absoluta 

Confiabilidade O indicador é confiável? 
Sim, pois o processo de levantamento de 
dados é objetivo e simples 

Comunicabilidade O indicador é comunicável? 
Sim, pois se trata de medida simples e 

tangível 

Tempestividade O indicador é tempestivo? 

Sim, se for parcialmente estimado e discutido 

em trimestres, para desenvolvimento de 

ações proativas 

Periodicidade 
O indicador possui 

periodicidade adequada? 

Sim, pois orienta-se pelo horizonte de 

avaliação do projeto e permite a construção 

de série histórica 
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Apêndice B - Indicador de eficácia 05 
 

Elemento relativo ao 

indicador 

Pergunta associada ao 

elemento 
Definições 

Nome do indicador 
Que nome deve ser dado ao 

indicador? 
Ecopontos 

Meta de referência 
Há uma meta (intra ou extra 

projeto) ligada ao indicador? 

Ter 10% de ecopontos a mais que dezembro 

de 2017 

Periodicidade da apuração 

do indicador 

Em que intervalo de tempo o 

indicador deve ser calculado?  
Anual 

Prazo máximo para 

apuração do indicador 

Qual o prazo limite para cálculo 

do indicador? 

Até 10 de janeiro do ano seguinte ao 

exercício de referência do indicador  

Responsabilidade pela 

apuração 

Quem (indivíduo ou equipe) irá 

calcular o indicador? 
Coordenador do projeto “óleovita” 

Fonte de dados 

Os dados para cálculo do 

indicador possuem qual(is) 
fonte(s)? 

Planilha-síntese do projeto “óleovita” 

Forma de coleta dos dados 
Como os dados que embasam o 

indicador serão reunidos? 

Registro na planilha-síntese do projeto 

“óleovita” 

Forma de apuração 

(cálculo) do indicador 
Como o indicador é construído? 

Indicador = [(𝑛 ÷ 𝑛0) − 1]  × 100 

Onde 𝑛 = número total de ecopontos no fim 

do período e 𝑛0= número total de ecopontos 

no início do período 

Significado do indicador O que o indicador expressa? 
Percentual de expansão de Ecopontos com 

relação ao período anterior 

Análise do indicador 

O que o valor ou atributo 

apurado diz em relação ao 

objetivo do projeto? 

Valor igual ou superior a 10% indica que a 

meta foi atendida. Valor inferior a 10% 

indica que a meta não foi atingida 

Comunicação da medida 

estimada pelo indicador 

Qual a melhor forma de 

comunicar o valor ou atributo 

apurado (e aquilo que ele revela 

em relação ao objetivo do projeto)? 

O indicador deve ser comunicado tal como 

calculado, ou seja, não exige esforços para 

tornar-se tangível 

Relevância O indicador é relevante? 
Sim, pois gera informação que interessa à 

Aban e aos seus parceiros 

Validade O indicador é válido? 
Sim, pois a proximidade entre conceito e 
medida é absoluta 

Confiabilidade O indicador é confiável? 
Sim, pois o processo de levantamento de 

dados é objetivo e simples 

Comunicabilidade O indicador é comunicável? 
Sim, pois se trata de medida simples e 

tangível 

Tempestividade O indicador é tempestivo? 

Sim, se for parcialmente estimado e 

discutido em trimestres, para 

desenvolvimento de ações proativas 

Periodicidade 
O indicador possui 

periodicidade adequada? 

Sim, pois orienta-se pelo horizonte de 

avaliação do projeto e permite a construção 

de série histórica 
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Apêndice B - Indicador de eficácia 06 
 

Elemento relativo ao 

indicador 

Pergunta associada ao 

elemento 
Definições 

Nome do indicador 
Que nome deve ser dado ao 

indicador? 
Ampliação do volume de óleo recolhido  

Meta de referência 

Há uma meta (intra ou 

extraprojeto) ligada ao 

indicador? 

Aumentar em 10% o volume de óleo 

recolhido, em comparação com 2017 

Periodicidade da apuração 

do indicador 

Em que intervalo de tempo o 

indicador deve ser calculado?  
Anual 

Prazo máximo para 

apuração do indicador 

Qual o prazo limite para cálculo 

do indicador? 

Até 10 de janeiro do ano seguinte ao 

exercício de referência do indicador  

Responsabilidade pela 

apuração 

Quem (indivíduo ou equipe) irá 

calcular o indicador? 
Coordenador do projeto “óleovita” 

Fonte de dados 
Os dados para cálculo do 
indicador possuem qual(is) 

fonte(s)? 

Planilha-síntese do projeto “óleovita” 

Forma de coleta dos dados 
Como os dados que embasam o 

indicador serão reunidos? 

Registro na planilha-síntese do projeto 

“óleovita” 

Forma de apuração 

(cálculo) do indicador 
Como o indicador é construído? 

Indicador = [(𝑥 − 𝑦)/ 𝑦]  × 100 

Onde 𝑥 = volume de óleo coletado no ano de 

referência e y = volume de óleo coletado no 

ano anterior  

Significado do indicador O que o indicador expressa? 
Percentual de incremento do volume de óleo 

recolhido. 

Análise do indicador 

O que o valor ou atributo 

apurado diz em relação ao 

objetivo do projeto? 

Valor igual ou superior a 10% indica que a 

meta foi atendida. Valor inferior a 10% 

indica que a meta não foi atingida 

Comunicação da medida 
estimada pelo indicador 

Qual a melhor forma de 

comunicar o valor ou atributo 
apurado (e aquilo que ele revela 

em relação ao objetivo do 

projeto)? 

O indicador deve ser comunicado tal como 

calculado. Contudo, poderá tornar-se mais 
tangível se for convertido em medidas 

equivalentes4 

Relevância O indicador é relevante? 
Sim, pois gera informação que interessa à 

Aban e aos seus parceiros 

Validade O indicador é válido? 
Sim, pois a proximidade entre conceito e 

medida é absoluta 

Confiabilidade O indicador é confiável? 
Sim, pois o processo de levantamento de 

dados é objetivo e simples 

Comunicabilidade O indicador é comunicável? 
Sim, pois se trata de medida simples e 

tangível 

Tempestividade O indicador é tempestivo? 

Sim, se for parcialmente estimado e 

discutido em trimestres, para 

desenvolvimento de ações proativas 

Periodicidade 
O indicador possui 

periodicidade adequada? 

Sim, pois orienta-se pelo horizonte de 

avaliação do projeto e permite a construção 

de série histórica 

 

  

                                                             
4 Cada litro de óleo descartado de forma incorreta pode contaminar até 25 mil litros de água. De acordo com Sabesp (2018) 

suas substâncias não se dissolvem e, quando despejadas nos cursos d' água, causam descontrole do oxigênio e morte de 
peixes e outras espécies 
 
Multiplicar os litros de óleo coletados por 25.000 fornecerá uma estimativa do volume de água potencialmente protegido 

desta forma de poluição 
 
Fonte: <http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=82>. Acesso em 21 dez. 2018 
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Apêndice B - Sugestão de planilha-síntese para o projeto5 
 

 

 

 

 

 

Ano de referência:  

Gerente do projeto:  

Equipe de voluntários: 

 

 

 

Em quais unidades do 

Bahamas possuímos 

ecopontos? IE01 

[   ] Avenida Brasil [   ] Avenida JK [   ] Benfica [   ] Cascatinha 

[   ] Centro (Empório) [   ] Fábrica [   ] Getúlio Vargas [   ] Grama 

[   ] Grama (Bahamas Mix) [   ] Independência [   ] Jóquei Clube  

[   ] Manoel Honório [   ] Poço Rico   [   ] Rio Branco (Empório) [   ] Salvaterra 

[   ] Santa Luzia [   ] São Mateus [   ] São Pedro [   ] São Pedro (Bahamas Mix) 

[   ] São Vicente [   ] Teixeiras 

Com quantos (quais) 

condomínios 

estabelecemos 

parcerias? IE02 

Trimestre 01: 

Trimestre 02: 

Trimestre 03: 

Trimestre 04: 

Quantos indivíduos 

reciclam óleo e 

conscientizam seus 

pares (x) em relação ao 

total de voluntários (y)? 

IE03 

Trimestre 01: 

Trimestre 02: 

Trimestre 03: 

Trimestre 04: 

Quantas (quais) 

empresas cadastramos 

como compradoras de 

óleo? IE04 

Trimestre 01: 

Trimestre 02: 

Trimestre 03: 

Trimestre 04: 

Quantos (quais) novos 

ecopontos conseguimos 

instalar? IE05 

Trimestre 01: 

Trimestre 02: 

Trimestre 03: 

Trimestre 04: 

Qual o volume de óleo 

recolhido? IE06 

Trimestre 01: 

Trimestre 02: 

Trimestre 03: 

Trimestre 04: 

 

                                                             
5 Um formulário eletrônico (Google Docs) poderá ser criado a partir desta planilha, para armazenamento de informações 

 

 

Planilha-síntese 

Projeto ÓleoVita 
 

Período de referência = trimestral 


