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Segundo a Itaú Social¹ (2021), os investimentos em projetos sociais
ocupam cada vez mais destaque na agenda da iniciativa privada. As ações
das empresas nesse campo evoluíram da caridade para as ações
definidas como Investimento Social Privado (ISP).
Nesse cenário, para a Itaú Social (2021), o monitoramento e a avaliação
ganham
ainda mais importância para subsidiar a gestão no aprimoramento de
projetos e para otimizar a alocação de recursos. Estes instrumentos são
cruciais, ainda, para apoiar as organizações no desafio de serem efetivas
e criativas no enfrentamento a problemas sociais complexos:
• Os Monitoramentos e as Avaliações, não estão restritas a apenas um
método de pesquisa e são fundamentais para qualificar o processo de
tomada de decisão;
• Um bom Monitoramento e uma boa Avaliação propicia ampla prestação
de contas não só aos financiadores, como aos participantes do projeto e à
sociedade em geral. Desta forma, contribui para o aumento da
transparência e permite uma tomada de decisão mais focada na
adequação das estratégias e processos ao contexto, bem como na criação
de novas iniciativas.
Realizado pelo Grupo de Instituto Fundações e Empresas – GIFE², com
seus associados, desde 2001, o Censo GIFE é uma pesquisa bienal,
quanti tativa, auto declaratória e voluntária, que fornece um panorama
sobre recursos, estrutura, formas de atuação e estratégias das empresas
e dos institutos e fundações empresariais, familiares e independentes que
destinam recursos privados para projetos de finalidade social. Ao
apresentar as principais características e tendências nas práticas do
investimento social e da filantropia, o Censo GIFE presta suporte ao
planejamento, estruturação e qualificação da atuação dos investimentos
sociais (Portal de Dados do Investimento Social - MOSAICO³,2021).
Em relação ao Monitoramento, Figura 1, o Censo GIFE 2018, perguntou:
Qual a principal área/equipe responsável por coletar essas informações?

CONTINUAÇÃO...

Também, com relação a Avaliação, Figura 2, o Censo GIFE 2018, perguntou: De maneira geral, qual o grau de
importância dos objetivos das avaliações de projetos/programas realizadas pela organização respondente?

Figura 2: Grau de Importância dos Objetivos das Avaliações. Fonte: MOSAICO (2021).
A Fundação Rotária nitidamente acompanha a maioria dos Institutos, Fundações e Empresas, associadas ao GIFE.
Em seu suplemento: Plano de Monitoramento e Avalição de Subsídios, encontram-se: “os critérios padronizados da
Fundação Rotária cada área de enfoque, além de terminologia padrão, definições e métodos de medição. A
utilização destes critérios ajuda a Fundação a monitorar o trabalho e os respectivos resultados de rotarianos em todo
o mundo, e a divulgá-los a partir das mesmas definições usadas por outras organizações sem fins lucrativos”.
De muita importância, para quem submete um pedido de subsídio a Fundação Rotária, o suplemento aponta etapas
de Monitoramento e Avaliação, como segue:
• Estabelecimento de metas claras para o projeto;
• Identificação dos critérios padronizados da Fundação Rotária que se aplicam;
• Identificação de critérios adicionais específicos;
• Estabelecimento de dados preliminares e métodos que serão usados para coletar os dados;
• Apresentação do plano no pedido on-line de subsídio;
• Coleta de dados durante o projeto e monitoramento do progresso;
• Avaliação dos dados e envio dos resultados para o relatório on-line. Modificação da documentação para incluir
resultados reais.
Diante do exposto, e, com relação ao monitoramento e avaliação de projetos de subsídios propostos à Fundação
Rotária, deve-se entender como necessário e muito útil, principalmente para o fortalecimento da confiabilidade de
nossa Fundação.
Dante Bachi Junior
Presidente da Subcomissão Distrital de Subsídios e Projetos – ScDSP e da CADRE Distrital.
Ano Rotário: 2021 - 2022
Referencias:
(¹) https://www.itausocial.org.br/programas/fortalecimento-da-sociedade-civil/monitoramento-e-avaliacao-2/
(²) https://gife.org.br/

II WEBINAR DA REDE DE RECURSOS DISTRITAIS
Realizado no último dia 27 de outubro de 2021 o “II Webinar da Rede de Recursos Distritais” sobre a área de enfoque
“Desenvolvimento Econômico e Humanitário” que aconteceu em alto nível com muito conhecimento rotário e
apresentação de projetos de grande relevância e impacto na comunidade.
Com a presença de grandes lideranças rotárias como o curador da Fundação Rotária e Chair da CADRE, o companheiro
Marcelo Haick; a representante do RIBO - Rotary International Brazil Office, a Larissa Gonçalvez; os companheiros
Alexandre Censi e Alberto Bittencourt, o webinar teve a coordenação dos companheiros Eduardo Arienzo, Vlademir
Marangoni, Luiz Paes de Camargo e Ângela Maria Rezende. Foram apresentados dois projetos de microcréditos e um
talk-show com perguntas e respostas aos apresentadores feitas pelo facilitador Luiz Paes de Camargo em conjunto com a
participação dos presentes que puderam enviar perguntas enriquecendo o debate sobre o tema.
Dentro do cronograma de atividades, a RRD – Rede de Recursos Distritais já tem agendado o “III Webinar da Rede de
Recursos Distritais” sobre a área de enfoque “Educação Básica e Alfabetização” que ocorrerá no dia 24 de novembro de
2021, às 19h30 pela plataforma “Zoom”. A RRD – Rede de Recursos Distritais convida todos os companheiros das
CADRES Distritais, da equipe de consultores da CADRE da Fundação Rotária, da equipe do Modelo de CADRE Distrital,
governadores e suas equipes distritais de Fundação Rotária e a equipe que compõe a rede de suporte a projetos em seus
Distritos, para participarem dessa nova oportunidade de trocar ideias e experiências que contará, como os anteriores,
com grandes especialistas da área que certamente realizarão mais um evento de altíssimo nível com muitas informações
e orientações para projetos de qualidade.
Continuidade do II Webinar
Durante o 2º webinar, devido ao sucesso do evento e para não alonga-lo demais, alguns questionamentos não foram
respondidos. Abaixo os esclarecimentos que não puderam ser feitos no evento.
1) Qual é o percentual de inadimplência, considerado aceitável no projeto?
R:. Segundo o companheiro Alberto o CEAPE-PE, instituição micro financeira, órgão do Instituto Fecomercio-PE que
congrega as Associações Comerciais do estado, admite um percentual de 4 a 5 % de inadimplência. De acordo com o
companheiro Alexandre a inadimplência histórica é de 2%.
2) Tem taxa de administração da instituição financeira?
R.: No projeto apresentado pelo companheiro Alberto a taxa de administração foi incluída no percentual dos juros, que
podem chegar a até 5% ao mês. Pode também fazer parte da verba destacada para treinamentos e despesas
administrativas em torno de 10% do montante inicial. No projeto supervisionado pelo companheiro Alexandre a taxa de
juros será de 4%
3) A decisão com relação ao impacto do financiamento é só da instituição financeira ou o Rotary participa
também?
R.: Segundo o companheiro Alberto o impacto nas comunidades é avaliado pela instituição micro financeira e deve
constar dos relatórios de prestação de contas feitos pelo Rotary Club patrocinador local do projeto à FR. Esse impacto
será tanto maior quanto menos burocracia seja exigida dos tomadores. Os relatórios devem demonstrar com precisão o
impacto na diminuição da violência, da fome, da pobreza e das doenças e também na melhoria da educação das
crianças.O companheiro Alexandre informa que o impacto do projeto será da instituição financeira, se tudo correr como
planejado o cliente irá procurar a instituição financeira para novos empréstimos.
4) Depois que todo o montante foi emprestado, é possível fazer novos empréstimos, à medida que forem sendo
liquidados? Se sim, como fica o relatório final do subsídio global?
R.: Sim. O capital vai sendo girado pela instituição, que realiza novos empréstimos na medida em que os fundos retornem.
Quanto aos relatórios, os pagamentos pelos micro empreendedores são contabilizados como receitas. Tudo tem que ser
efetuado de acordo com as normas da FR.
5) Como a sustentabilidade do projeto pode ser demonstrada?
R.: Para o companheiro Alberto a sustentabilidade deve ser demonstrada nos relatórios através da transformação na vida
dos tomadores e dos benefícios estendidos aos filhos. O objetivo é gerar renda para essas famílias. Para tanto, deve-se
priorizar as mulheres chefes de família. Na Índia,98% dos financiamentos do Grameen Bank é destinado às mulheres.
Destaca o companheiro Alexandre que a sustentabilidade do projeto é natural , ou seja, decorre da continuidade ao
empréstimo.

Treinamentos
já realizados
à distância

Treinamentos já realizados:
4621, 4560, 4510, 4590, 4521, 4480,
4760, 4670, 4470, 4660 , 4571 , 4720 e 4730.
Treinamento em andamento: 4500
Distritos já fazendo reciclagem: 4621 e 4571
Treze Distritos já participaram deste processo.

Seja mais um Distrito a receber
treinamento. Contate-nos.

Quer realizar um
WEBINAR no seu distrito
sobre projetos com
Presidentes e GA’s?

Webinar já realizado nos
Distritos 4590, 4670 e 4571.
Contate-nos!
Eduardo Arienzo
eduardo.arienzo@outlook.com
+55 11 98152-5610

