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Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma metodologia de mensuração com indicadores 

que avaliem os resultados e impactos dos projetos desenvolvidos por uma Organização Não 

Governamental (ONG). O presente artigo compreende um estudo de caso em uma ONG, 

localizada na cidade de Itajubá, em Minas Gerais. Esta ONG encontra dificuldades quanto à 

captação de recursos e de acompanhamento de seus projetos, não possuindo um modelo de 

mensuração. Nota-se que existem poucos trabalhos abordando a questão de mensuração e 

avaliação de impacto, principalmente voltados à realidade do terceiro setor. Conclui-se que, 

com a metodologia proposta é possível realizar o acompanhamento e análise dos projetos da 

ONG, e reunir dados necessários para criação de um relatório para captação de recursos.  

 

Palavras-Chave: empreendedorismo social; terceiro setor; impacto social; mensuração de 

impacto. 

 

Introdução 

Em meio às dinâmicas de mercado emergem-se práticas inovadoras e novos modelos 

de negócios, que fogem do paradigma tradicional que somente visa o lucro. São práticas 

desenvolvidas por empreendedores que tem como foco principal questões sociais e a busca de 

soluções para os problemas que existem e afetam o desenvolvimento da sociedade (BORZAGA 

et al., 2012), visando o bem estar do cidadão (BEZERRA et al., 2015). Essas são algumas das 



características referentes a empreendedores sociais os quais, devido suas atividades, são 

capazes de proporcionar impacto positivo na sociedade (DEES, 1998). 

Neste contexto a questão econômica é importante, e investimentos são necessários para 

o desenvolvimento destas iniciativas (CLIFFORD et al., 2013), sendo assim, é necessário 

apresentar aos investidores os resultados e impactos reais alcançados pela organização. Por isso 

faz-se necessário o desenvolvimento de métricas que possam mensurar o impacto do negócio. 

Mas vê-se que transformar os impactos sociais em dados é um desafio para os gestores, que 

encontram dificuldades quanto à mensuração. Tendo em vista a dificuldade de mensurar 

impacto social, o presente trabalho busca responder a seguinte questão: Como avaliar o impacto 

social decorrente das atividades de uma organização? 

Para responder ao problema de pesquisa, este trabalho compreende um estudo de caso 

na Organização Não Governamental (ONG) Amigos de Itajubá, localizada na cidade de Itajubá, 

em Minas Gerais. O objetivo deste artigo é desenvolver uma metodologia de mensuração com 

indicadores que avaliem os resultados e impactos gerados pelos projetos desenvolvidos pela 

ONG, de modo que possa auxiliar os gestores a gerir seus projetos e apresentar evidências dos 

resultados e impactos alcançados pelos mesmos. 

Esta pesquisa torna-se necessária devido ao fato de haver uma grande carência de 

modelos de mensuração de impacto, com poucas publicações acadêmicas sobre o tema, e 

também porque o objeto de estudo não possui métricas, o que torna necessário identificá-las 

para poder acompanhar seus resultados e captar recursos.  

 

 Empreendedorismo Social 

Empreendedorismo Social (ES), como apresentado por Sassmannshausen e 

Volkmannm (2013) tornou-se uma temática muito relevante nos últimos anos, e tem ganhado 

espaço no estudo sobre empreendedorismo. Este é um conceito novo, porém sua essência já 

existe há anos (DEES, 1998; OLIVEIRA, 2004). De acordo com o Sustainability Report (2008), 

este tipo de empreendimento é importante pelo papel que tem em realizar mudanças, ao 

encontrar soluções para os problemas globais, desde as questões ambientais às sociais.  

Empreendedores sociais, como define Dees (1998), possuem uma missão social, tendo 

um papel de realizar mudanças, criando deste modo valor social ao aproveitar novas 

oportunidades, e assim desenvolver novos modelos de negócios. Para Barki et al. (2015), o 

objetivo destes empreendimentos é diminuir as vulnerabilidades e desigualdades sociais.  

Austin et al. (2012) também argumentam que assim se cria valor social, sendo que ES se 



concentra em servir a base de um modo inovador, mobilizando recursos para tal e tendo em 

mente a missão e os objetivos a serem conquistados.  

Terceiro Setor e Negócios Sociais 

O termo terceiro setor é uma tradução do termo em inglês third sector, que nos EUA 

também está ligado a “organizações sem fins lucrativos” ou “setor voluntário”. Já na Inglaterra 

é mais utilizado o termo “caridades”. Quanto à Europa Ocidental, utiliza-se “organizações não 

governamentais” (ONGs). No Brasil e na América Latina, além de ONGs, também se utiliza a 

expressão “sociedade civil”. Essas organizações possuem características em comum, como por 

exemplo, o fato de fazerem contraponto às ações do governo e às do mercado 

(ALBUQUERQUE, 2006). 

No final de 1990 e início de 2000, passou a crescer as parcerias entre empresas e 

organizações do terceiro setor (COMINI, 2011). Essa relação influenciou na mudança dos 

modelos de gestão e administração das organizações da sociedade civil, as quais demandam por 

sustentabilidade financeira e profissionalização (ASHOKA e MCKINSEY, 2001). Ao mesmo 

tempo em que há a aproximação entre os dois setores (segundo setor e terceiro setor), vê-se 

surgir um novo tipo de organização, a qual tem como objetivos a sustentabilidade financeira 

através de mecanismos de mercado, e a geração de impacto social, sendo chamada pelos 

seguintes termos: empresas sociais, negócios inclusivos e negócios sociais (COMINI, 2011). 

Vê-se assim, que Negócios Sociais são organizações híbridas, por conciliar os termos Negócio 

e Social, introduzindo um novo paradigma voltado à criação de valor sustentável (ALTER, 

2006). Yunus et al. (2010) as apresenta como um subconjunto do empreendedorismo social.    

 

Atração de Investimento de Impacto 

Estratégias voltadas à captação de recursos estão ligadas ao desenvolvimento de ações 

diversificadas, que envolvem recursos financeiros, humanos e materiais para o 

desenvolvimento de uma ação fim, a qual está ligada aos objetivos da organização. Vale lembrar 

que essas estratégias não podem deixar de lado a natureza e os ideais da organização (ABONG, 

2007). Assim, o método de captação envolve um conjunto de procedimentos e técnicas que 

orientam os gestores para que realizem as atividades de captação de forma planejada e ética 

(KOTHER, 2007). 

Então ao se falar em captação de recursos, devem-se analisar as fontes dos mesmos, 

que podem estar ligadas a investimentos, empréstimos e doações provenientes de instituições 

privadas, órgãos governamentais, e fontes informais como família e amigos. Além dessas 

fontes, também existem os fundos de investimentos e investidores anjos (IZZO, 2013; NOVAK 



et al., 2015). Importante destacar que tem ocorrido um aumento no interesse de se investir em 

negócios de impacto social, e investimentos voltados a empreendimentos dessa característica 

são chamados de investimentos de impacto (IZZO, 2013). Nesse contexto é importante o 

desenvolvimento de métricas de avaliação de impacto, pois como apresentado por Saltuk et al. 

(2011), essa medição será a chave para os investidores observarem se seus objetivos estão sendo 

atingidos. 

 

Mensuração e Avaliação de Impacto 

De acordo com o relatório do The Social Investment Business Group (2014), a empresa 

deve definir sua missão, mapear suas atividades e mensurar seu impacto. Como suas ações, 

devem-se estabelecer metas e objetivos a serem atingidos, bem como também elaborar um mapa 

de atividades e as vincular com seus produtos, resultados e impacto, selecionando indicadores 

que atendam suas demandas. Assim, desenvolve-se uma cadeia de impacto, também 

denominada de modelo lógico, que complementa o modelo da Teoria da Mudança, os quais 

formam um método para avaliação de impacto. 

O termo “Teoria da Mudança” surgiu na década de 90 (ELLIS et al., 2011), e o trabalho 

que se tornou referência foi o da autora Carol Weiss (1995), que propôs uma alternativa de 

avaliação, conhecida por Theories of Change, para auxiliar as iniciativas. Esta teoria é 

representada através de um mapa e mostra a conexão existente entre as atividades e os 

resultados, e de que forma que as atividades contribuem para alcançar diferentes resultados, 

apresentando desta forma premissas testáveis sobre como isso ocorre (REISMAN et al., 2004; 

ELLIS et al., 2011; CARE, 2012).  

Então, ao obter as informações sobre a organização, que mostram o que é necessário 

para atingir o impacto almejado, é possível criar sua Cadeia de Impacto (modelo lógico), a qual 

narra de maneira prática a relação existente entre as atividades realizadas por uma organização 

e o resultado alcançado (CLARK; ANDERSON, 2004; MACKINNON et al., 2006). A Figura 

1, a seguir, apresenta os elementos da Cadeia de Impacto. 

 

 

Figura 1: Cadeia de Impacto 

Fonte: Adaptado do modelo do Rockefeller Foundation Double Bottom Line Project 

 

Importante destacar neste processo a necessidade de estabelecer métricas, pois para 

avaliar o impacto é necessário se pautar em determinados indicadores, que devem ser 

Recursos Atividades Produtos Resultados Impacto



relevantes, observáveis, compreensíveis, específicos e válidos (SEPT et al., 2011). Então, pode-

se concluir que houve o aumento da atenção para medir impacto, mas vê-se que o campo ainda 

não está bem estruturado e faltam mais estudos, mostrando ser, deste modo, uma temática ainda 

em construção (SO; STASKEVICIUS, 2015).  

 

Metodologia 

O procedimento metodológico utilizado neste trabalho foi o método estudo de caso, 

que de acordo com Gil (1999), realiza-se um estudo profundo de um ou de poucos objetos. A 

pesquisadora enxerga este método como o mais adequado para sua pesquisa pelo fato de que 

irá estudar o objeto, fazendo a exploração intensa de um único caso e realizando uma pesquisa 

exploratória. Quanto à forma de abordagem, este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa 

qualitativa, que de acordo com Menezes e Silva (2005), faz interpretação de fenômenos, onde 

o ambiente natural é a fonte direta para a coleta de dados, e assim os pesquisadores tendem a 

analisar seus dados de forma indutiva. 

Como técnicas de pesquisa foram utilizadas pesquisa de campo, análises de 

documentos e entrevistas semiestruturadas, a fim de obter dados a respeito da organização e 

seus projetos. Assim, o estudo foi realizado na ONG Amigos de Itajubá, a qual se situa na 

cidade de Itajubá – MG e foi fundada em abril de 2001. Com a pesquisa procurou-se obter 

dados sobre as características gerais da ONG (fundação, objetivo, estratégia, estrutura 

organizacional, instalações físicas e gestão), informações sobre os projetos e sobre a captação 

de recursos. Após a coleta de dados realizou-se a análise e interpretação dos mesmos. 

 

Análise dos Resultados 

 

Como apresentado no tópico de Metodologia, este trabalho compreende um estudo de 

caso realizado na ONG Amigos de Itajubá, a qual se encontra situada na cidade de Itajubá, no 

estado de Minas Gerais. Tendo em vista os problemas sociais existentes e o papel da 

universidade com a comunidade, em 2001, alunos da Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI 

- campus Itajubá, fundaram a ONG Amigos de Itajubá. Entre os anos 2015 e 2016 o número de 

pessoas impactadas pelos projetos da ONG foi de aproximadamente 5000 pessoas.  

A estrutura organizacional está dividida em presidência, vice-presidência, diretorias 

de recursos humanos, finanças, marketing e projetos. A organização possuiu pouca 

documentação, e desde 2015 ela tem passado por uma fase de reestruturação. Sua missão é “ser 

uma organização de caráter apartidário, formada por universitários comprometidos com a 



transformação da comunidade por meio da disseminação de ideias inspiradoras e do efeito 

multiplicador de seus projetos sociais”.  

A gestão de captação de recursos ainda é ineficiente, atua de forma pontual, e é 

dependente de uma melhor organização por parte dos projetos, em relação ao planejamento dos 

mesmos e de apresentação de resultados.  

Atualmente a ONG desenvolve 06 (seis) projetos, os quais são: i) Conexão dos 

Saberes, ii) Revitalizar, iii) Hortas, iv) Itajubá Invisível, v) Visitas e vi) Campanha/Evento. 

Quanto à forma de criação dos projetos, vale ressaltar que todos tem em seu processo de criação 

a maneira intuitiva, ou seja, por meio de conversas e de conhecimento próprio dos membros, 

onde surgem ideias dos projetos a serem colocados em prática. Portanto, até o presente 

momento não foi realizado nenhum trabalho de campo e de diagnóstico para identificar e atingir 

um problema e/ou público-alvo específico. 

No momento da pesquisa nota-se que os membros estão empenhados a debater mais a 

questão de impacto e a incorporar novas características à ONG, adotando uma postura que mais 

se aproxima ao empreendedorismo social. Assim, vê-se a necessidade de se ter uma 

metodologia para auxiliá-los no processo de gerenciamento de impacto.  

Portanto, segue apresentado na Figura 2 o resultado do estudo dos projetos da ONG e 

os indicadores levantados que representam o impacto almejado, baseado na Cadeia de Impacto 

(modelo lógico).  

 

Projetos Recursos Atividades Produtos/Serviços Resultados Impacto 

Conexão dos 

Saberes 

(Reforço 

Escolar + 

Inclusão 

Digital + 

Práticas de 

violão) 

18 voluntários; 

material 
didático. 

 

Reforço escolar 

de português e 
matemática, 

práticas de violão 

e noções de 
computação para 

crianças e jovens 

entre 8 a 14 anos. 

Reforço Escolar;  

Convívio social e 
entretenimento. 

 

 
 

 

MENSURAÇÃO 
 

- Número de intervenções 

realizadas.  
 

Beneficiários 

interessados pelas 
disciplinas;  

Beneficiários 

concluindo o ano 
letivo com boas notas. 

 

MENSURAÇÃO 
 

- Número de 

beneficiários 

atingidos pelo 

projeto; 

 

- Percentagem de 

atividades realizadas 

pelos beneficiários; 

 

- Número de 

beneficiários que 

concluíram o ano 

letivo sem 

reprovações. 

 

Melhor ensino 

adquirido pelos 
estudantes; 

Jovens interessados 

em ingressar na 
faculdade. 

 

MENSURAÇÃO 
 

- Melhor 

desempenho nas 

disciplinas; 

 

- Número de jovens 

que querem 

ingressar em uma 

universidade. 

 

 



Revitalizar 

6 voluntários; 
ferramentas e 

material de 

construção. 

Levantamento de 
demanda; visitas 

aos locais; 

pintura; 
manutenção de 

iluminação e 

parte elétrica.  

Reformas realizadas. 
 

 

 
MENSURAÇÃO 

 

- Número de reformas 

realizadas por ano. 

 

 

Instituições e espaços 
públicos com melhor 

infraestrutura. 

 
MENSURAÇÃO 

 

- Número de pessoas 

atendidas; 

 

- Aumento do 

número de 

ambientes com 

infraestrutura 

adequada. 

 

Qualidade de vida 
para a população. 

 

 
MENSURAÇÃO 

 

- Nível de 

satisfação de 

pessoas que 

desfrutam dos 

espaços. 

Hortas 

7 voluntários; 

ferramentas; 
material 

didático. 

Capacitação dos 

membros; aulas 
práticas e 

teóricas. 

Palestras; Construção e 

manutenção de hortas; Stand 
semanalmente na FACI 

(Feira Agroecológica e 

Cultural de Itajubá). 
 

MENSURAÇÃO 

 

- Número de palestras 

realizadas; 

 

- Número de stands 

organizados; 

 

- Número de hortas 

concluídas. 

 

 

Beneficiários 

conscientizados sobre 
meio ambiente e 

alimentação orgânica 

e saudável. 
 

MENSURAÇÃO 

 
- Número de 

beneficiários 

atendidos pelo 

projeto; 

 

- Aumento de 

informação sobre 

temas de 

alimentação 

saudável e 

sustentabilidade. 

Beneficiários com 

novos hábitos 
alimentares, levando 

aprendizado para 

dentro de casa. 
 

MENSURAÇÃO 

 
- Número de 

beneficiários que 

mudaram hábitos 

alimentares; 

 

- Interesse em 

cuidar de hortas; 

 

- Número de 

beneficiários que 

cultivam hortas em 

casa. 

 

Itajubá 

Invisível 

7 voluntários; 1 

celular; 1 
computador; 

acesso à 

internet. 

Coleta de 

informações e 
histórias de vida 

a partir de 

depoimentos de 
moradores de 

rua, para dar voz 

àqueles que não 
têm voz no 

município de 

Itajubá.  

Coleta de depoimentos de 

moradores de rua; 
Publicações na página do 

projeto do Facebook. 

 
 

 

MENSURAÇÃO 
 

- Número de intervenções; 

 
- Número de publicações 

por mês. 

 

 

Acessos na página do 

projeto no Facebook;  
Moradores de rua 

mais a vontade para 

dar depoimentos. 
 

 

MENSURAÇÃO 
 

- Aumento de 

visualizações na 

página; 

 

- Número de 

contatos com 

moradores. 

 

Pessoas comovidas 

com os depoimentos 
e a partir disso 

geram reflexões 

sobre os mesmos e 
ações pontuais 

 

MENSURAÇÃO 
 

- Número de ações 

pontuais 

resultantes ao caso. 

 

 

Visitas 

5 voluntários; 
alimentos; 

material para 

entretenimento. 

Visitas; Contato 
com beneficiários 

através de rodas 

de conversas, 
apresentação 

cultural e 

oferecimento de 
lanches. 

Visitas às Instituições 
sociais de Itajubá, com 

oferecimento de 

entretenimento.  
 

 

 
 

 

MENSURAÇÃO 
 

- Número de visitas às 

instituições; 

 

- Número de atividades de 

entretenimento. 

Aproximação da 
comunidade 

acadêmica com a 

comunidade externa.  
 

 

 
 

MENSURAÇÃO 

 
- Número de 

beneficiários que 

participaram da 

intervenção; 

 

- Número de 

membros da ONG 

que participaram da 

intervenção. 

Alunos/voluntários 
interessados por 

projetos sociais, 

querendo ingressar 
na ONG e/ou 

desenvolver projetos 

sociais. 
 

MENSURAÇÃO 

 
- Número de 

pessoas que 

ingressaram na 

ONG após uma 

visita; 

 

- Número de 

pessoas que 

desenvolveram 

projetos após uma 

visita. 



Figura 2: Cadeia de Impacto da ONG Amigos de Itajubá 

Fonte: Elaborado pelos autores com base na pesquisa 

  

Aliado a Cadeia de Impacto, que traz de forma clara os elementos envolvidos no 

processo de se alcançar o impacto por um projeto, esta pesquisa elaborou um diagrama (com 

base na pesquisa sobre Teoria da Mudança), que tem o papel de auxiliar os gestores da 

organização a aperfeiçoarem seus projetos e/ou desenvolverem novos, dando base ao 

gerenciamento dos mesmos. A Figura 3, a seguir, apresenta este modelo. 

   

Figura 3: Modelo Base - Teoria da Mudança  
Fonte: Elaborado pelos autores com base na pesquisa 

 

 

Considerações Finais 

O presente trabalho procurou abordar a questão de mensuração e avaliação de impacto 

em organizações que tem como foco causar impacto social. Ao mesmo tempo em que crescem 

organizações com esse foco, aumenta também a necessidade por ferramentas e metodologias 

que apoiem o trabalho dos gestores que tem como foco não apenas atingir impacto, mas também 

apresentar evidências do mesmo.  

Assim, este estudo buscou levantar uma metodologia de mensuração com indicadores 

que avaliem os resultados e impactos gerados por uma ONG. Através da Cadeia de Impacto e 

da Teoria da Mudança, é possível que a organização consiga acompanhar os resultados 

alcançados pelos seus projetos através de indicadores. Além disso, o modelo pode ser 

interpretado como um meio de melhorar os processos em busca de atingir um impacto, bem 

como também ser um guia para o desenvolvimento de novos projetos. Portanto, essa 

metodologia oferece uma base para os gestores conseguirem obter dados necessários para poder 

captar recursos, através da celebração de parcerias, atração de investimentos e participação em 

editais de fomento.  

Como resultado deste trabalho, além de abordar e analisar uma metodologia que atenda 

às necessidades ONG, espera-se que possa agregar às pesquisas sobre mensuração e avaliação 

de impacto. Como limitação desta pesquisa, destaca-se o fato de a organização em questão estar 

passando por uma fase de reestruturação. Como sugestão de pesquisas futuras tem-se a questão 

Conhecer e definir o 
problema

Conhecer 
necessidades 

do público-alvo
Definir impacto

Estabelecer 
resultados 

intermediários

Definir 
atividades e 

produtos/serviç
os resultantes

Destacar 
premissas 

envolvidas no 
processo



de ampliar o estudo sobre mensuração de impacto tanto em organizações do terceiro setor como 

em negócios sociais. 
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