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Inspirado pelo Outcome Mapping
e baseado na Avaliação Enfocada em Uso



Redes internacionais de mudança social
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Agências de financiamento de 
desenvolvimento internacional
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Outras organizações de mudança social
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Catalytic
Communities



Incerteza

Dinamismo

Imprevisibilidade

Que tinham em comum?



Até o momento…



Mais de 500 redes e associações, ONGs, grupos de 
base, institutos de pesquisa, governos locais e
agências governamentais em 143 países nos seis 
continentes…
…identificando e formulando milhares de efeitos que 
influenciaram. 

Até o momento…



En 2013, o PNUD selecionou a 
Colheita de Efeitos como 
uma das 11 ferramentais inovadoras 
de monitoramento e avaliação.

https://undp.unteamworks.org/node/370238 http://usaidlearninglab.org/library/discussion-
note-complexity-aware-monitoring).

A USAID está pilotando a CE
como um dentre 5 enfoques 
apropriados para o  
monitoramento e avaliação 
em situações complexas. 



Banco Mundial editou 10 casos 
em que pilotou a Colheita 
de Efeitos e um guia para 

aplicar o enfoque no Banco

A Colheita de Efeitos 
é destacado como capítulos em 

dois livros
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resultados, resultados, 

resultados 
Produto (output)

Efeito (outcome)

Impacto



A história do desenvolvimento de uma 
sopa de peixe

Inspirado por  Monika Jetzin, da organizaçāo GWP,  Hungria



INSUMOS OU RECURSOS
A e o pai juntam em uma panela o peixe, legumes, água, cevada, tempero, e um 
fonte de calor

ATIVIDADES
A māe e o pai cuidadosamente preparam e cozinham todos os ingredientes 
segundo a receita da bisavó

PRODUTO (output)
Os pais põem a sopa nutritiva na mesa e seus filho(a)s tomam uma 
deliciosa sopa de peixe

EFEITO (outcome)
O(a)s filho(a)s acham a sopa deliciosa e pedem para comer 
sopa de peixe uma vez por semana

IMPACTO
O(a)s filho(a)s sāo adultos saudáveis

Exercício #1

Como se 
diferenciam os três 
tipos de resultados?



INSUMOS OU RECURSOS
A e o pai juntam em uma panela o peixe, legumes, água, cevada, tempero, e um 
fonte de calor

ATIVIDADES
A māe e o pai cuidadosamente preparam e cozinham todos os ingredientes 
segundo a receita da bisavó

PRODUTO (output)
Os pais põem a sopa nutriNva na mesa e seus filho(a)s tomam uma 
deliciosa sopa de peixe

EFEITO (outcome)
O(a)s filho(a)s acham a sopa deliciosa e pedem para comer 
sopa de peixe uma vez por semana

IMPACTO
O(a)s filho(a)s sāo adultos saudáveis

Pais 
desejam

Pais 
influenciam

Pais
 

co
ntro

lam



Efeitos na Colheita de Efeitos
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Insumos
Atividades

Produtos Efeitos Impacto
$



INSUMOS OU RECURSOS
A e o pai juntam em uma panela o peixe, legumes, água, cevada, tempero, e um 
fonte de calor

ATIVIDADES
A māe e o pai cuidadosamente preparam e cozinham todos os ingredientes 
segundo a receita da bisavó

PRODUTO (output)
Os pais põem a sopa nutritiva na mesa e seus filho(a)s tomam uma 
deliciosa sopa de peixe

EFEITO (outcome)
O(a)s filho(a)s acham a sopa deliciosa e pedem para comer 
sopa de peixe uma vez por semana

IMPACTO
O(a)s filho(a)s sāo adultos saudáveis



EFEITO

Vizinha(os) começam a servir a  sopa 
de peixe toda semana

efeito

Filhas(os) convidam seus 
amigas(os) pra comer

EFEITO

Algumas māes de amigas(os) pedem 
a receita

EFEITO

Filhas(os) aprendem a cozinhar a 
sopa da bisavó

EFEITO

Biblioteca local divulga a receita da 
bisavó

EFEITO

A igreja proíbe novamente comer 
carne às sextas-feiras

PRODUTO (output)
Os pais põem a sopa nutriNva na mesa e seus filho(a)s tomam uma 
deliciosa sopa de peixe

EFEITO (outcome)
O(a)s filho(a)s acham a sopa deliciosa e pedem para comer 
sopa de peixe uma vez por semana

IMPACTO
O(a)s filho(a)s sāo adultos saudáveis



Mudança social = atores sociais mudando seu 
comportamento

Mudança social sustentável = atores sociais tomando a 
iniciativa para fazer coisas de forma diferente

Por quê o enfoque em efeitos?



A. Um ator social mudando seu 
comportamento

Ações

COMPORTAMIENTO

O que é um efeito?

Relações

ATOR 
SOCIAL

Indivíduo

OrganizaçāoInstituiçāo

Grupo ou 
comunidade

Práticas Políticas



Exemplo
A. Efeito: Em 16 de maio de 2007, o presidente do 
Banco Mundial, Paul Wolfowitz, renuncia em razāo
de escândalos. 

Fonte: Government Accountability Project (GAP) em uma avaliaçāo do Programa 
de Governança Global da Fundaçāo Ford (2009)

Quem é o ator social?
O que mudou?



Causa   
B. Contribuiçāo: 

O que é um efeito?

Efeito



Exemplo

A. Efeito: Em 16 de maio de 2007, o presidente do Banco Mundial, Paul 
Wolfowitz, renuncia em razāo de escândalos. 

B. Contribuiçāo: O GAP entregou a informação 
incriminadora à imprensa, o que levou a uma 
ampla difusão internacional, pressionando assim
o Sr. Wolfowitz a renunciar.

Fonte: Government Accountability Project (GAP) em uma avaliaçāo do Programa 
de Governança Global da Fundaçāo Ford (2009)

A descriçāo e a contribuiçāo sāo verificáveis? 

A influência do GAP é plausível? 



Outra informaçāo?

• Importância ou significado do efeito
• Colaboração com aliados / parceiros
• Contribuição de outros atores e fatores
• História
• Contexto
• Evidência de impacto na vida da populaçāo
• Outros...?



Por exemplo
Considerando o impacto com o qual GAP queria 
contribuir, por quê foi importante a renúncia de 
Wolfowitz?

C. Significado: O episódio Wolfowitz expôs de forma 
dramáXca a débil estrutura de governança do Banco 
Mundial. Por tanto, é provável que o Banco aumente os 
níveis de  escru[nio e supervisāo, que antes do 
escândalo eram mínimos. 

Fonte: Government Accountability Project (GAP) em uma avaliaçāo do Programa de 
Governança Global da Fundaçāo Ford (2009)



Perguntas e discussāo

Você acha que compreende o conceito de “efeito” 
uXlizado na Colheita de Efeitos? 



1. Desenhar a 
colheita

2. Revisar 
documentação, 

rascunhar  
efeitos

3. Consultar 
fontes de 

informação

4. Corroborar

5. Analisar e 
interpretar

6. Apoiar o uso 
dos  achados

Colheita 
de Efeitos

Personalizando uma Colheita de Efeitos


