
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

1.  Introdução  
 

A ONG EMCANTAR nasceu em 1996, mas foi apenas em 1998 que iniciaram-se os trabalhos de 

oficinas semanais abertas à comunidade. Visando contribuir para a criação de uma população com 

maior responsabilidade pelo espaço ocupado e cooperação entre os indivíduos, a ONG tem a missão 

de promover ações de transformação individual e social, por meio de vivência artística-cultural, 

atividades de formação continuada e práticas socioambientais. Buscando atingir esses objetivos, a 

instituição trabalha com duas frentes de atuação: os Projetos Sociais de Formação, desenvolvidos 

com crianças, adolescentes, educadores e pessoas da comunidade; e o Grupo Artístico, com 

produção de CDs/ DVDs e espetáculos artísticos. 

 

Dentre os vários projetos desenvolvidos pela instituição, encontra-se o Ideias Incontidas, que está em 

seu quarto ano de vida. Trata-se de um projeto de formação cultural fundado na experiência e criação 

literária, desenvolvido em parceria com o Programa Transforma. Participam do projeto crianças com 

idade entre 7 e 12 anos que estudam em escolas públicas de Ensino Fundamental de bairros do 

Setor Leste de Uberlândia, Minas Gerais. O projeto é divulgado em escolas parceiras, selecionadas 

conforme a proximidade geográfica com a ONG EMCANTAR, onde as ações acontecem. Para que o 

aluno esteja apto a participar do programa basta que esteja matriculado no Ensino Fundamental de 

escola pública da zona leste de Uberlândia e que haja interesse e autorização do responsável. 

 

A concepção do projeto Ideias Incontidas vem do diagnóstico de que há pouca interação dos 

brasileiros com o mundo literário: segundo dados do IBGE, em 2008, o brasileiro lia, em média, 1,8 

livros por ano, enquanto que, na França, por exemplo, a média anual era de 7 livros per capita. Tendo 

em vista essa realidade e acreditando em uma série de reflexos positivos que uma relação mais 

estreita com os livros poderia proporcionar, o Ideias Incontidas busca: I) Realizar um processo de 

formação cultural fundado na experiência e criação literárias; II) Fomentar a criação de uma cultura 

de leitura e escrita, estimulando o gosto e possibilitando o acesso a obras literárias; III) Estimular o 

desenvolvimento da capacidade de comunicação e expressão dos participantes; IV) Propiciar a 

ampliação do repertório cultural e da visão de mundo dos beneficiários; e V) Aperfeiçoar algumas 

habilidades, como criatividade, trabalho em equipe, liderança e autoestima. 
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*O Ideias Incontidas é um projeto real, contemplado por meio de avaliação econômica pelo Edital 2013 da Fundação Itaú Social para ex-alunos desse curso. Apesar de a 

descrição do projeto ter sido mantida de forma bastante fiel, assim como diversos elementos da avaliação, este é um estudo de caso fictício, construído para fins 
didáticos. Confira a verdadeira avaliação econômica deste projeto na nossa rede: www.redeitausocialdeavaliacao.org.br 



A fim de alcançar as transformações almejadas (tanto no âmbito cultural quanto educacional e de 

desenvolvimento humano) são promovidas oficinas semanais no contraturno escolar com duas horas 

de duração. O projeto ocorre duas vezes ao ano: entre os meses de março e junho e entre agosto e 

novembro. Nessas oficinas são desenvolvidas atividades como “contação” de histórias, roda de 

leitura, exibição de filmes, produção e correção de textos, ensino e pesquisa na internet, confecção 

de blogs, troca de correspondência com voluntários do grupo Algar, entre outras. São realizados 

também passeios culturais duas vezes ao ano, por exemplo, ida a espetáculos teatrais. Além disso, 

são organizados encontros e conversas tanto com autores da região como outros autores 

reconhecidos nacionalmente.  

 

 

 

 

 

 QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

 

A partir do texto acima e dos conceitos vistos em aula, construa uma ficha técnica para o projeto. 

Projeto: Ideias Incontidas 

A)     Ações/atividades 

propostas: 
 

B)     Objetivo:  

C)     Público-alvo:  

D)     Público atendido:  

E)     Resultados 

esperados: 

 

 

F)     Possíveis 

indicadores de 

impacto: 

 

 

 

 

 

QUANTITATIVOS: 

QUALITATIVOS: 

CURTO PRAZO: 

LONGO PRAZO: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Histórico e Desenho  
 

O processo de seleção dos beneficiários do Ideias Incontidas é feito em algumas etapas. 

Primeiramente, são selecionadas escolas públicas de Ensino Fundamental na proximidade da ONG 

EMCANTAR que tenham interesse em divulgar a iniciativa e apoiar a participação dos seus alunos no 

projeto. Uma vez definidas as escolas parceiras, o projeto é divulgado nessas instituições com o 

intuito de verificar o interesse e demanda por parte dos pais ou responsáveis pelos alunos. Por fim, 

após o período de cadastramento dos candidatos e validação de pré-requisitos, é convocada uma 

reunião com os responsáveis que desejam a participação de seus filhos no projeto, para 

alinhamentos gerais e confirmação da inscrição. A intenção é de que os alunos selecionados 

frequentem o projeto durante 1 (um) ano letivo, sem possibilidade de prorrogação, para que a 

experiência possa ser levada ao maior número de crianças e jovens.  

 

No primeiro ano de implementação do Ideias Incontidas, a ONG EMCANTAR disponibilizou 50 vagas 

para o projeto em duas escolas parceiras, que foram preenchidas com o público desejado, sem que 

houvesse excesso de demanda significativo. Essa primeira aplicação do projeto representou um 

momento importante para ajustes e alterações no modelo da intervenção. Por exemplo, as ações do 

projeto eram realizadas no mesmo turno escolar e, já no ano seguinte, passou ao formato atual, com 

oficinas que ocorrem no contraturno.  

 

Já no segundo ano de implementação, a ONG EMCANTAR optou por ampliar tanto o número de 

vagas oferecidas quanto o número de escolas parceiras. Foram abertas 200 vagas para 10 escolas 

da região. Mesmo com o aumento do número de atendimentos, devido à intensificação das ações de 

divulgação do projeto e à troca de informações entre os alunos, foram identificados 387 alunos 

interessados e com o perfil desejado. Como não havia sido previamente definido nenhum critério de 

seleção dos candidatos, a equipe gestora do projeto escolheu sortear as duzentas vagas oferecidas 

entre esses 387 inscritos. Ao final do ano, entretanto, observou-se que nem todos os alunos 

sorteados haviam frequentado o programa até o final: apenas 174 mantiveram-se no projeto ao longo 

de todo o ano letivo.  

 

No ano seguinte, diante da grande demanda observada e da impossibilidade estrutural de seguir 

expandindo o projeto naquele momento, a ONG EMCANTAR optou por restringir a oferta do 

programa às 6 escolas parceiras mais próximas das suas instalações. Essa decisão teve como 
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principal objetivo facilitar a frequência dos alunos nas oficinas e, assim, reduzir ao máximo a taxa de 

abandono ao longo da execução do projeto. Além da dificuldade de acesso, observou-se também que 

a natureza multicultural das oficinas do projeto (que inclui, por exemplo, o estudo de danças e 

práticas de origem africana) acarretava em certo desconforto para participantes oriundos de algumas 

vertentes religiosas. Assim, para evitar novos conflitos nesse sentido, passou-se a fornecer descrição 

mais detalhada das atividades propostas já na reunião de apresentação do programa junto aos 

responsáveis, a fim de garantir que o projeto fosse adequado à criança e não gerasse incômodo a 

ela. 

 

Atualmente, em sua quarta edição, o projeto segue nesse mesmo formato, com o oferecimento de 

200 vagas para 6 escolas públicas do Setor Leste de Uberlândia. Em caso de excesso de demanda, 

segue o critério da idade como seleção ao programa, dando prioridade aos alunos mais novos, do 

Ensino Fundamental I, pois acredita-se que, a intervenção possa ser ainda mais efetiva entre 

estudantes dessa faixa etária.  

 

Assim, considerando os objetivos e estratégias desenvolvidas pelo programa, e tendo em vista seu 

histórico de implementação até aqui, tem-se o desafio de responder à seguinte pergunta: o projeto 

causou mudanças significativas na vida dos alunos participantes? O que teria acontecido com os 

participantes do projeto Ideias Incontidas caso eles não tivessem participado? 

 

Para responder a essa questão, é necessário eleger os indicadores culturais e educacionais de 

interesse (passíveis de mensuração) e verificar como foi o desempenho dos indivíduos que 

participaram das atividades oferecidas (grupo tratado) vis-à-vis aqueles que não tiveram contato com 

o projeto, mas são semelhantes aos participantes nos demais aspectos relevantes (grupo controle).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

 

A partir do texto acima e dos conceitos vistos em aula, responda: 

1) Qual é o grupo de tratamento definido para a avaliação de impacto? É possível definir 

grupos de tratamento distintos para a avaliação? Quais seriam? 

2) Qual poderia ser um grupo de controle adequado para a avaliação de impacto nesse 

caso? Por quê? 

3) Comente possíveis fontes de viés de seleção. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Tratamento x Controle  
 

Com base no histórico do programa, foram escolhidos para a avaliação de impacto os seguintes 

grupos de tratamento e controle: 

 

Grupo de Tratamento: os 174 alunos do Ensino Fundamental (distribuídos em 10 escolas públicas 

do Setor Leste de Uberlândia) que participaram da segunda edição do projeto e frequentaram as 

atividades durante todo o ano letivo.   

Grupo de Controle: os 187 alunos (distribuídos nas mesmas 10 escolas públicas do Setor Leste de 

Uberlândia) que se inscreveram no projeto e também tinham o perfil desejado, mas que não foram 

sorteados para participar das atividades. 

 

Além disso, a partir dos objetivos do programa e do timing da avaliação (curto prazo), foram 

escolhidos os seguintes indicadores de impacto para a análise:  

 

I. Desempenho escolar (português): nota do aluno em língua portuguesa no boletim final do ano 

em que participou do projeto; 

II. Desempenho escolar (matemática): nota do aluno em matemática no boletim final do ano em 

que participou do projeto; 

III. Participação em atividades culturais: percepção do responsável em relação à frequência com 

que o aluno se dedica a atividades culturais (em geral);   

IV. Motivação com atividades extraclasse: percepção do responsável quanto à melhora/piora da 

motivação do aluno em atividades extraclasse (em relação ao ano anterior); 

V. Hábito de leitura: percepção do responsável quanto ao tempo utilizado pelo aluno com a leitura 

de livros, jornais, revistas, blogs, etc.;  

VI. Sociabilidade (família): percepção do responsável quanto ao aumento/redução da interação do 

aluno com os familiares (em relação ao ano anterior); 

VII. Sociabilidade (escola): percepção do responsável quanto ao/à aumento/redução da interação 

do aluno com demais colegas, professores e funcionários (em relação ao ano anterior). 

 

A coleta de dados referente aos indicadores de impacto escolhidos ocorreu de duas maneiras. Os 

indicadores de desempenho escolar foram construídos a partir de dados administrativos fornecidos 

pelas escolas parceiras (para os alunos dos grupos de tratamento e de controle). Já os indicadores 
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III) a VII) foram coletados por meio de uma pesquisa de campo. O questionário aplicado nessa 

pesquisa foi desenvolvido pelo avaliador em conjunto com a equipe gestora do Ideias Incontidas. O 

instrumento foi pré-testado com os pais de algumas crianças do projeto para minimizar incoerências 

ou imprecisões nas questões. Em seguida, houve longo período de planejamento da pesquisa e 

alinhamento entre os envolvidos, além de cuidado redobrado no sentido de informar as famílias sobre 

a natureza da pesquisa e engajá-las a participar. Como a ONG não possuía cadastro atualizado 

desses indivíduos, foi imprescindível o auxílio das escolas em fornecer dados básicos que 

possibilitassem o contato inicial. A coleta de dados foi executada pela própria ONG e ocorreu dentro 

das instituições de ensino parceiras no início deste ano, em evento para o qual foram convidados 

todos os alunos e responsáveis dos dois grupos (tratamento e controle). Participaram da pesquisa os 

pais/responsáveis de 151 alunos tratados e de 123 alunos-controle. Os motivos do não 

comparecimento dos demais indivíduos são diversos: transferência, abandono, mudança de 

endereço, indisponibilidade, razões pessoais, etc.  

 

Além dos indicadores de interesse, a pesquisa de campo procurou coletar algumas características 

básicas dos alunos e suas famílias (idade, sexo, renda, religião, local de residência e escola de 

origem) para que fosse possível verificar o grau de semelhança estatística entre tratados e controles. 

Apesar de poder contar com a aleatorização do tratamento, julgou-se esse procedimento necessário 

devido à percepção de que alguns acontecimentos ao longo da implementação do projeto e do 

processo de avaliação poderiam ter implicado diferenças significativas entre os dois grupos. 

 

A tabulação das informações coletadas por essa pesquisa de campo, acrescida de dados 

administrativos da escola e do projeto, encontra-se organizada no arquivo Ideias_Incontidas.xlsx. 

 

 

 

 QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

 

A partir do texto acima e dos conceitos vistos em aula, responda: 

1) Utilizando a base de dados  Ideias_Incontidas.xlsx, calcule a média, a variância, o 

desvio-padrão e o erro-padrão das seguintes características individuais de cada grupo – 

tratamento e controle: A) idade; B) sexo; C) renda familiar; D) “religiosidade”; E) 

proximidade escola-ONG; F) proximidade casa-ONG. Para isso, faça os ajustes 

necessários na forma de apresentação dos dados. 

2) Construa o intervalo de 95% de confiança para a média de cada indicador e faça o teste 

estatístico da diferença de médias entre os grupos. 

3) Para quais características observa-se diferenças estatisticamente significantes? Esse 

resultado era esperado? Por quê? 

4) A partir dos resultados acima, podemos dizer que temos um bom grupo de controle? 

Sob quais condições/hipóteses? Discuta. 

5) Os grupos de tratamento e controle de fato utilizados (aqueles para os quais possuímos 

os dados) são amostras de qual universo? Analise a validade interna e externa da 

avaliação de impacto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Estimação do Impacto 
 

Após a análise estatística das características dos grupos de tratamento e controle, passou-se à 

definição da metodologia mais adequada para a avaliação, dada a realidade do projeto. Essa escolha 

baseou-se tanto na análise estatística prévia dos dois grupos quanto na percepção da equipe gestora 

do projeto, procurando selecionar, dentre as informações disponíveis, aquelas que deveriam ser 

levadas em conta no modelo de regressão. 

 

Finalmente, uma vez escolhida a estratégia de estimação mais adequada, é possível calcular o 

impacto da intervenção propriamente dito, ou seja, estimar o efeito causal da participação do aluno no 

projeto Ideias Incontidas (durante 1 ano) sobre cada um dos indicadores escolhidos.  

 

 

 

 

 

 QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

 

A partir do texto acima e dos conceitos vistos em aula, responda: 

1) Qual dos métodos econométricos estudados (Regressão Simples, Regressão Múltipla 

Tradicional e Diferenças em Diferenças) melhor se aplica à realidade do projeto Ideias 

Incontidas? Por quê? 

2) No contexto desta avaliação, quais as limitações do modelo escolhido? Pense nos 

fatores relevantes que conseguiremos controlar e se restarão variáveis omitidas que 

possam enviesar as estimações.  

6) Agora abra a base de dados do projeto (Ideias_Incontidas.xlsx) e estime, com ajuda do 

Excel, o impacto do programa sobre cada indicador escolhido. Para isso, faça os ajustes 

necessários na forma de apresentação dos dados. 

3) Como interpretamos cada valor estimado? O que podemos afirmar sobre a capacidade 

do projeto de gerar impacto? Essas conclusões são intuitivas? Como poderíamos 

justificá-las? Como esses valores poderiam variar ao longo do tempo?  

4) Discuta quais demandas da equipe gestora do projeto a avaliação de impacto foi capaz 

de atender e quais são as questões que permanecem em aberto. 
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5.  Benefícios e Custos 
 

Finalizada a avaliação de impacto do Ideias Incontidas, e dada a identificação de impacto significativo 

em alguns dos indicadores propostos, partimos para a realização da segunda etapa do processo de 

avaliação econômica: a análise de retorno econômico, que consiste na comparação dos custos e dos 

benefícios totais gerados pelo projeto. 

 

Para viabilizar a execução dessa etapa complementar, foi fundamental, em primeiro lugar, realizar um 

levantamento completo e realístico dos custos, diretos e indiretos, necessários para colocar o projeto 

em prática. Nesse sentido, houve um trabalho cuidadoso da equipe gestora do projeto em mapear  

essas informações. O resultado dessa empreitada encontra-se na tabela abaixo, que relaciona todos 

os principais custos envolvidos na realização de uma edição do projeto, com duração de 1 ano e 

oferecimento de 200 vagas. 

 

Custo Descrição 

Funcionários 
O projeto conta com três voluntários que se revezam na administração e organização do projeto;  

uma assistente administrativa que é contratada e trabalha 40 horas semanais; três monitores que 

recebem por dia trabalhado nas oficinas.  

Produção de livro 
Durante o projeto, os alunos elaboram, conjuntamente, um livro de histórias que é, ao final do ano, 

concluído e disponibilizado no site do EMCANTAR. Além dos custos de uma edição/diagramação 

simples, são produzidas duas versões impressas por aluno, que são entregues a eles como lembrança. 

Gastos correntes O projeto acontece em local alugado, na cidade de Uberlândia. Além disso, a instituição incorre no 

pagamento das contas tradicionais (luz, água, internet). 

Comunicação Esse gasto começa a ocorrer cinco meses antes do projeto acontecer, com a impressão de panfletos e 

cartazes informativos, além do contato com as escolas e da realização de palestras. 

Lanche 

Nos dias em que o projeto acontece (3 vezes por semana) é oferecido lanche aos participantes.  

O valor gasto depende do número de alunos presentes e da disponibilidade de uma assistente 

administrativa que, quando possível, produz sanduíches dentro da instituição. Quando isso não é 

possível, contrata-se de uma padaria vizinha, o que encarece um pouco a atividade. 

Eventos 

São realizados passeios culturais duas vezes ao ano e outros eventos no próprio local, como 

encontros e conversas com autores renomados. O principal gasto envolvido é de transporte para os 

alunos, no caso dos eventos externos. Mas sempre há algum gasto adicional, mesmo no caso dos 

eventos internos. 

Material didático 

A maior parte dos livros, filmes, computadores, itens de papelaria (cadernos, canetas, etc.) e demais 

materiais utilizados nas oficinais são obtidos por meio de doações. Entretanto, sempre há a 

necessidade de adquirir itens emergenciais e, eventualmente, há necessidade da contratação de outros 

serviços, por exemplo, para realizar reparos.   
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Já os benefícios do projeto são estimados a partir dos resultados obtidos na própria avaliação de 

impacto. São eles: 

 

Indicador Valor Significante a 95%? 

Português 0,54 sim 

Matemática -0,33 não 

Atividades culturais -0,71 sim 

Atividades extraclasse 0,55 sim 

Leitura 94,90 sim 

Sociabilidade - família 0,07 não 

Sociabilidade - escola -0,44 sim 

 
 

A partir dessas informações, a equipe da ONG ENCANTAR e o avaliador, em conjunto, realizaram 

extensa pesquisa para quantificar os custos e benefícios do projeto de forma realista, imparcial e que 

fizesse sentido para todos. Foram utilizados dados públicos oficiais sobre educação, economia e 

mercado de trabalho, artigos acadêmicos, notícias de jornal e escutas com alguns dos atores 

envolvidos no projeto. Mais do que estimar valores monetários e sua distribuição ao longo do tempo,  

foi fundamental entender os riscos e incertezas envolvidos nessas estimativas, tanto em termos de 

magnitude quanto da duração desses fluxos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

 

A partir do texto acima e dos conceitos vistos em aula, vamos construir um cenário 

“otimista” e um cenário “pessimista" para os custos e benefícios desse projeto. 

1) Classifique os custos do projeto em “custo contábil” ou “custo de oportunidade”. 

2) Estime valor para cada um desses custos no cenário realista e no cenário pessimista. 

Como eles se distribuem ao longo do tempo? Os valores são fictícios, mas tente ser o 

mais realista possível. Você pode utilizar a internet para isso. 

3) Qual(is) indicador(es) de retorno econômico podemos usar nesse caso (você não precisa 

calculá-los ainda)? 

4) Quais hipóteses/raciocínio podemos usar para monetizar o impacto do projeto? É 

possível contemplar todos os indicadores de impacto? Discuta. 

5) Estime os benefícios do projeto abrangendo tantos indicadores quanto for possível. Qual 

o seu valor monetário em cada cenário (você pode utilizar a internet para isso)? E por 

quanto tempo ele vai durar? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cálculo do Retorno Econômico 

 

Depois de mapear os custos contábeis e estimar os custos de oportunidade (a priori não monetários), 

decidiu-se que um fluxo de caixa mensal seria o mais adequado nesse caso. O trabalho resultou na 

seguinte relação de custos do projeto:  

 

      Custo total 

 

Valor mensal estimado 

(cenário realista) 

Funcionários 

 

R$ 21.910,00  (nos meses em que o projeto ocorre de fato: mar-jun e ago-nov) 

R$ 11.000,00  (nos demais meses do ano) 

Produção de livro R$ 3.970,00    (no período final do projeto: out-dez) 

Gastos correntes R$ 8.980,00    (nos meses em que o projeto ocorre de fato: mar-jun e ago-nov) 

Comunicação R$ 2.460,00    (nos meses letivos que antecedem o início do projeto: out-nov e jan-fev) 

Lanche R$ 3.040,00    (nos meses em que o projeto ocorre de fato: mar-jun e ago-nov) 

Eventos 

 

R$6.280,00    (nos meses de maio e outubro) 

R$ 890,00       (nos demais meses em que o projeto ocorre de fato) 

Material didático R$ 1.800,00    (em todos os meses do ano) 

 

 

Para o cálculo dos benefícios, após muita pesquisa e reflexão, a equipe optou por monetizar os 

resultados do projeto sobre a nota de português e leitura dos alunos. Os demais resultados 

estatisticamente significativos (atividades culturais, atividades extraclasse e sociabilidade – escola) 

foram considerados muito qualitativos para que pudessem ser transformados em valor monetário a 

partir de hipóteses suficientemente realistas. Para esses indicadores, então, calculou-se apenas a 

razão custo-efetividade. Portanto, nesse caso, percebeu-se que o benefício estimado, bem como o 

retorno econômico do projeto, deveria ser entendido como limite inferior (“lower bound”) para o 

resultado do projeto, já que o real impacto causado nos beneficiários pode ser bastante superior à 

estimativa utilizada na análise.  

 

 

 

Estudo de Caso: 
 

Projeto Ideias Incontidas 
 

Parte VI – Aula 7 



 

Benefício per capita 

 (cenário realista) 
 

Número de beneficiários: 174 

Explicação 

R$ 200,00/mês durante o ano em que o 

projeto ocorre. 

Gasto evitado com atividade extracurricular alternativa ou 

“cuidador” (disponibilidade a pagar das famílias). 

R$ 100,00/mês durante os 8 anos 

seguintes. 

Gasto médio evitado com a criança até que conclua o Ensino 

Médio, decorrente do aumento do interesse pelos estudos/ 

desempenho escolar (aulas particulares, falta dos pais no 

trabalho, envolvimento com criminalidade e drogas, etc.). 

R$ 0,00/mês do 10º ao 13º ano após a 

conclusão do projeto (4 anos).  

Como a chance dos jovens ingressarem no Ensino Superior 

aumenta, os benefícios individuais e sociais do projeto são 

neutralizados pela perda de renda imediata (atuação do jovem 

no mercado de trabalho).  

R$ 1.300,00/mês do 14º ao 43º ano após 

a conclusão do projeto (30 anos). 

Ganho para o indivíduo, em termos salariais – devido à maior 

capacitação profissional e para a sociedade em diversos 

aspectos: redução da criminalidade, maior educação dada aos 

filhos, redução dos gastos com programas sociais, etc. 

R$ 800,00/mês ao longo dos 30 anos 

seguintes. 

Ganhos sociais e individuais em termos de bem-estar e 

economia de gastos (principalmente com saúde, devido a 

melhor instrução, melhor alimentação ao longo da vida, 

ocupação profissional com menor desgaste físico, etc.).   

 

 

Por fim, definidos os custos e os benefícios totais do projeto, elegeu-se a taxa de juros que seria 

utilizada na análise de viabilidade econômica e construiu-se os indicadores de retorno econômico 

desejados.  

 

Com isso, foi concluída a avaliação econômica do Ideias Incontidas, que, na sequência, foi 

apresentada e discutida com toda a equipe da ONG EMCANTAR. Segundo a instituição, os 

resultados encontrados acarretaram reflexões e desdobramentos importantes, gerando benefícios 

para além da gestão do projeto avaliado.  

 

 

 

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

 

A partir do texto acima e dos conceitos vistos em aula, responda: 

1) No Excel, construa o fluxo de caixa deste projeto. 

2) Com o auxílio da função “VPL”, traga os custos e os benefícios do projeto a valor 

presente. Qual foi a taxa de juros escolhida? Por quê? 

3) Calcule os seguintes indicadores de retorno econômico: A) Impacto Econômico Líquido 

(ou Valor Presente Líquido – VPL); B) Razão Benefício-Custo; C) Razão Custo-

Efetividade (para os indicadores não monetizados); D) Taxa Interna de Retorno – TIR. 

4) O que podemos concluir em relação à viabilidade econômica do projeto? 

 

 


