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BEM VINDO!

O objetivo desse modulo é apresentar a Elaboração
de Relatórios e Análise Crítica dos Resultados,
desenvolvendo os seguinte conhecimentos:

▪ Modelos de relatório para projetos do Fundo
Amazônia;

▪ Elaboração de relatórios;

▪ Utilização de gráficos para exposição dos dados e
resultados do projeto;

▪ Compreensão da etapa de análise crítica dos
resultados a partir dos indicadores;

▪ Gestão de conflitos na relatoria de projetos.
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4.1 RELATÓRIOS NO ÂMBITO DO FUNDO 
AMAZÔNIA

Ciclo de vida do projeto Pós projetoPré projeto

Planejamento Monitoramento constante

Missão preparatória Durante Ao final Ex-post

Projeto

Monitoramento

Avaliação

Entregáveis 

Relatório de avaliação

Entregáveis 

Relatório de desempenho

No âmbito do Fundo Amazônia dois principais modelos de
relatório deverão ser elaborados, um ao longo do projeto
(Modelo Relatório de Desempenho) e outro ao seu final
(Modelo de Relatório de Avaliação de Resultados) com o
intuito de consolidar dados e informações referentes ao
projeto, bem como permitir a agregação dos projetos para
avaliação do desempenho do Fundo Amazônia (programa).
Os momentos para elaboração de cada um desses
relatórios estão sinalizados na imagem abaixo:
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http://capacitarparadesenvolver.com.br/biblioteca/modelo-relatorio-de-desempenho
http://capacitarparadesenvolver.com.br/biblioteca/modelo-relatorio-de-avaliacao-de-resultados


4.2 RELATÓRIO DE DESEMPENHO
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Fornecer informações sobre a situação da operação 

contratada no âmbito do Fundo Amazônia ao longo do 

projeto

Identificar a evolução física e financeira do projeto

Identificar as ocorrências relevantes referentes ao 

beneficiário e o atendimento às obrigações contratuais

Apresentar o desempenho dos indicadores do quadro lógico 

e do plano de monitoramento

O presente documento é um roteiro para elaboração de
um Relatório de Desempenho. O objetivo deste relatório é
fornecer ao BNDES informações sobre a situação do
projeto, como a evolução física e financeira, as ocorrências
relevantes referentes ao beneficiário, o atendimento às
obrigações contratuais e o monitoramento dos indicadores
do quadro lógico.

O Relatório de Desempenho deve ser preenchido e 
enviado ao BNDES pelo beneficiário do Fundo 
Amazônia, em versão impressa e por e-mail. 

Para se aprofundar, acesse o 

modelo aqui

http://capacitarparadesenvolver.com.br/biblioteca/modelo-relatorio-de-desempenho
http://capacitarparadesenvolver.com.br/biblioteca/modelo-relatorio-de-desempenho


4.3 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE 
RESULTADOS
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Consolidar informações sobre a execução do projeto 

apoiado e os resultados alcançados ao final do projeto

Apresentar os  resultados e impactos alcançados e a 

sustentabilidade futura desses resultados

Apresentar os problemas que surgiram na implantação do 

projeto, bem como os conhecimentos gerados e lições 

aprendidas

Conter informações sobre a evolução do projeto, através 

dos indicadores do quadro lógico e do plano de 

monitoramento

O presente documento é um roteiro para a elaboração do
Relatório de Avaliação de Resultados que deve abranger
todo o período de execução do projeto. O objetivo desse
relatório é consolidar informações sobre a execução do
projeto apoiado e os resultados alcançados.

Ele deve ser preenchido e enviado ao BNDES pelo 
beneficiário do Fundo Amazônia, em versão impressa e 

por e-mail, em conjunto com o último Relatório de 
Desempenho do projeto. 

Para se aprofundar, acesse o 

modelo aqui

http://capacitarparadesenvolver.com.br/biblioteca/modelo-relatorio-de-avaliacao-de-resultados
http://capacitarparadesenvolver.com.br/biblioteca/modelo-relatorio-de-avaliacao-de-resultados


4.4 PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DE 
RELATÓRIOS

Para elaboração dos relatórios sugerimos que sejam
realizadas as etapas propostas na imagem abaixo:
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7Liste as 

informações 

cruciais sobre 

o projeto e 

verifique se 

todas estão 

no relatório

Explique os 

pontos de 

entrave 

enfrentados 

com as 

respectivas 

ações 

tomadas

Conecte as 

informações de 

uma forma lógica, 

seguindo uma 

linha de raciocínio 

(temporal, focos, 

pontos de vista, 

etc...) 

Descreva o 

desempenh

o do projeto 

de forma 

clara, 

simples e 

direta

Inclua também 

pontos positivos, 

sucessos 

conhecimentos 

gerados e lições 

aprendidas

Deixe claro 

qual era o  

desempenho 

inicial e final 

do projeto, 

relacionando-

o sempre com 

a meta

Peça para 

outra(s) 

pessoa(s) 

envolvida(s) no 

projeto para 

avaliar o 

relatório e 

sugerir 

alterações

Realize as 

alterações 

necessárias e 

garanta o sucesso 

do seu relatório!
Agregue 

informações 

complexas em 

formas de 

gráficos e tabelas 

autoexplicativas 

Referencie os dados e 

informações 

conforme sua fonte 

de coleta

Para todos os 

indicadores que se 

relacionam com o alvo 

estratégico do projeto

Fique atento ao tipo de 

gráfico/tabela ideal 

para cada dado!



4.5 GRÁFICOS
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Os gráficos resume os dados de forma a gerar 
informação!

Geralmente são utilizados para demonstrar padrões,
tendências e, ainda, comparar informações qualitativas
e quantitativas em um determinado espaço de tempo.

Devem facilitar o entendimento da informação e
facilitar a tomada de decisão. Alguns exemplos são
mostrados abaixo:



4.5 GRÁFICOS
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Explicar os diferentes tipos de dados 
existentes e as opções de representação 

por gráficos para melhor expor os 
mesmos.

VÍDEO
Assunto – Elaboração de 

gráficos para relatórios

Clique aqui para acessar

https://youtu.be/LbR5i2Gqz8E


4.6 ANÁLISE CRÍTICA E TOMADA DE 
DECISÃO

Após elaboração dos relatórios (Desempenho e
Avaliação de resultados) do projeto apoiado, é preciso
retornar ao processo de reflexão inerente aos grupos de
processo de Monitoramento e Avaliação, conforme
ilustrado na imagem abaixo:
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Observação 
e recolha de 
informações

Reflexão 
(análise e 
avaliação)

Tomada de 
decisão

Processo de reflexão

Agora é hora de colocar esse processo em prática!

Sem que haja reflexão e tomada de decisão, mesmo que

a nível do programa, o M&A não pode ser considerado

como concluído com êxito, pois é preciso tomar as

decisões necessárias para o ajuste de rumo!



4.6 ANÁLISE CRÍTICA E TOMADA DE 
DECISÃO

As avaliações também devem contribuir para a
aprendizagem institucional. Portanto, o Departamento de
Gestão do Fundo Amazônia/BNDES pode utilizar as
recomendações das avaliações para:

A melhoria dos processos internos de análise e
acompanhamento de projetos do Fundo Amazônia;

O desenvolvimento estratégico do seu portfólio;

A gestão de conhecimento e aprendizado dos diversos
atores envolvidos direta e indiretamente nos projetos
do Fundo Amazônia.
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Para se aprofundar neste tema, veja o texto Marco Conceitual – Avaliação de Efetividade dos Projetos

Apoiados pelo FA – Página 13 Tópico “6. Utilização dos resultados”

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4xYPHnq_WAhXCEpAKHbplB4sQFggpMAA&url=http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/export/sites/default/site_pt/Galerias/Arquivos/Marco_Conceitual_Avaliacao_de_Efetividade_Projetos_Fundo_Amazonia_2016.pdf&usg=AFQjCNHi_sGW919GwQ9Xmacdil_p5-6Yjw


4.6 ANÁLISE CRÍTICA E TOMADA DE 
DECISÃO
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O monitoramento deverá disponibilizar, além das

informações sobre o alcance dos resultados, informações

também para a gestão cotidiana, desvendando pontos

cegos, ou seja, por que e como os resultados foram (ou não

foram) alcançados:

Quais são os pontos fortes e fracos do projeto? 

Até que ponto ações concretas já foram realizadas? 

Já foram alcançadas determinadas metas? 

O monitoramento é, portanto, uma

base central para que a estrutura

de Condução possa tomar

decisões fundamentadas. Se os

resultados do monitoramento

divergirem fortemente dos

Objetivos definidos, é um indício

importante de que as hipóteses

originais devem ser reavaliadas.

Planejar

Executar

Controlar

Agir

Para se aprofundar neste tema, veja o texto Metodologia Capacity Works GIZ – Página 35 a 47 Tópico

“Objetivos e resultados”

http://capacitarparadesenvolver.com.br/biblioteca/metodologia-capacity-works-giz-topico-objetivos-e-resultados


4.7 ENVIESAMENTO E TRIANGULAÇÃO
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No contexto da M&A, o termo “enviesamento” é usado

para expressar que os resultados da M&A podem ser

inexatos ou representar apenas uma parte da realidade.

Muitas vezes isso acontece inconscientemente e deve-se ao

fato de a M&A ser conduzida a partir de uma

determinada perspectiva.

Essa perspectiva tem relação íntima com nossos

conhecimentos prévios, habilitações profissionais,

experiência, idade, educação, etc. Tudo isso pode

influenciar o tipo de questões que consideramos

importantes, os indicadores que achamos relevantes, as

pessoas que queremos entrevistar, os métodos que

utilizamos para a recolha de dados, análise e relatório.

Por tudo isso, o enviesamento reduz a confiança nos

resultados.

A existência de conflitos ou a possibilidade de geração

destes também são uma forma de enviesamento dos

dados. Os conflitos podem exercer influências internas

(equipe do projeto) ou externas (partes interessadas)

sobre a coleta de dados.

Para se aprofundar neste tema, veja o texto Monitoria e avaliação de intervenções de desenvolvimento

– Página 47 a 49 Tópico “Enviesamento e triangulação”

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf26nLnK_WAhVIj5AKHdJcDN4QFggnMAA&url=http://formpro-angola.org/serveDocument.php?id%3D2%26file%3D0/6/693.pdf&usg=AFQjCNGG9MWw9tZRJGUe0KtY3FktA7jIIg


4.8 GESTÃO DE CONFLITOS NA 
RELATORIA DE PROJETOS
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As influências internas e externas geradas pelos conflitos entre os

membros da equipe e partes interessadas, em conjunto com a

complexidade do processo de coleta, análise e interpretação

dos dados, podem gerar relatórios incompletos e com dados não

exatos quando comparado com a realidade.

Influência de conflitos internos

Influência de conflitos externos



4.8 GESTÃO DE CONFLITOS NA 
RELATORIA DE PROJETOS
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Investigar os fatos ocorridos

Empregar a empatia

Considerar os valores da organização

Levar em consideração pressões não usuais de trabalho 

Verificar a ocorrência de explicação insatisfatória

Tudo isso para que injustiças não sejam cometidas e a 

realidade do projeto possa ser representada nos relatórios 

elaborados

Identificar se os envolvidos trabalham em um grupo ou em uma equipe

O clima organizacional constitui o meio interno de uma

organização, a atmosfera psicológica, característica em

cada organização. Está ligado ao moral e à satisfação

das necessidades humanas dos participantes.

Como gerenciar os conflitos?

Para se aprofundar neste tema, veja o texto Gestão de conflitos – Página 4 a 14 Tópico “Alguns

procedimentos para gerenciar conflitos ”

http://www.someeducacional.com.br/apz/gestao_conflitos/v10n1art3.pdf


EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO

Para exercitar o monitoramento e elaboração de 
relatórios de projetos, realize o preenchimento 

do Tópico H do Relatório de Desempenho 
conforme “Modelo Relatório de Desempenho –

Tópico H” utilizado pelo Fundo Amazônia e 
elaborado pelo BNDES para o projeto que você 

esteja responsável pelo gerenciamento.

Liste as suas dúvidas de preenchimento para o 
nosso encontro presencial!

Preencher somente o Tópico H

Objetivo – Preencher o Relatório de Desempenho

do fundo Amazônia (Tópico H)

Clique aqui para acessar
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http://capacitarparadesenvolver.com.br/biblioteca/modelo-relatorio-de-desempenho


EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO

Para exercitar a avaliação e elaboração de 
relatórios de projetos, realize o preenchimento 
do Relatório de Avaliação de Resultados com o 
desempenho parcial do seu projeto conforme 

“Modelo de Relatório de Avaliação de 
Resultados” utilizado pelo Fundo Amazônia e 

elaborado pelo BNDES para o projeto que você 
esteja responsável pelo gerenciamento.

Liste as suas dúvidas de preenchimento para o 
nosso encontro presencial!

Objetivo – Preencher o Relatório de Avaliação de

Resultados do Fundo Amazônia

Clique aqui para acessar
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http://capacitarparadesenvolver.com.br/biblioteca/modelo-relatorio-de-avaliacao-de-resultados


ATENÇÃO GESTORES!

Nesse módulo não teremos o exercício 

de nivelamento! 
Será considerado para avaliação o seu 

desempenho no preenchimento dos 

modelos de relatório, conforme critérios 

abaixo.

Os relatórios foram de 
fácil compreensão?

As informações foram 
apresentadas nos 

relatórios seguindo 
uma sequência lógica?

As informações foram 
apresentadas em 
forma de gráficos, 
imagens e tabelas, 

sempre que 
necessário?

Os gráficos, imagens e 
tabelas criados 
facilitaram o 

entendimento do 
desempenho do 

projeto?

Todas as informações 
inseridas no relatório 

tiveram fontes de 
dados válidas e 

referenciadas no texto?

Todas as questões 
cruciais para o sucesso 

do projeto estão 
descritas de forma 
clara no relatório?

Tanto os pontos de 
entrave quanto as 

lições aprendidas do 
projeto foram incluídos 

no relatório?

Foi possível identificar 
na leitura qual era o 

desempenho inicial e o 
desempenho atual do 
projeto, possibilitando 

identificar se houve 
evolução? 19


