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Manual da Colheita de Resultados 

Family for Every Child 

 

1. O que é a Colheita de Resultados (Outcome Harvesting) 
 
Diz-se que uma estrutura organizacional em rede não é a soma de suas partes, mas sim o 
produto da interação dessas partes. Assim, em uma rede como a Family for Every Child, vários 
agentes e fatores trabalham juntos para alcançar mudanças e é difícil prever os resultados. A 
Colheita de Resultados tem se mostrado uma metodologia comprovada de monitoramento e 
avaliação em um ambiente de rede. 
 
Aqui, entende-se por Resultado uma mudança no comportamento, relacionamentos, ações, 

atividades, políticas ou práticas de um indivíduo, grupo, comunidade, organização ou 
instituição. A Colheita de Resultados é uma ferramenta para identificar, formular, verificar e 

dar sentido aos resultados para responder a perguntas úteis como, por exemplo, como um 
programa ou iniciativa contribuiu para os resultados? 
 
Usando a Colheita de Resultados, o avaliador, ou colhedor, reúne informações de relatórios, 
entrevistas pessoais e outras fontes para documentar como um determinado programa ou 
iniciativa tem contribuído para os resultados. Esses resultados podem ser positivos ou 
negativos, intencionais ou não, mas a conexão entre a iniciativa e os resultados deve ser 
verificável.   
 

Diferentemente de alguns métodos de avaliação, a Colheita de Resultados não mede o 
progresso em direção a resultados ou objetivos predeterminados, mas coleta evidências do que 
foi alcançado, e trabalha de forma retroativa para determinar se e como o projeto ou 
intervenção contribuiu para a mudança. Nesse sentido, assemelha-se às ciências, como a 
forense, a antropologia ou a geologia, que interpretam eventos ou fatores contribuintes que 
levaram a um dado resultado ou desfecho, coletando evidências e respondendo a perguntas 
específicas. As informações são coletadas, ou colhidas, do indivíduo ou organização cujas 

ações influenciaram o(s) resultado(s) para responder perguntas úteis e específicas. As 
informações coletadas passam por um processo de peneiramento durante o qual são validadas 
ou substanciadas através da comparação com informações coletadas de fontes independentes 
e conhecedoras. As informações substanciadas são então analisadas e interpretadas no nível 
de resultados individuais ou grupos de resultados que contribuem para a missão, metas ou 
estratégias e as descrições resultantes são usadas para responder às perguntas que foram 
inicialmente colocadas. (Ricardo Wilson-Grau Heather Britt 2012) 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na procura por respostas, a Colheita de Resultados assemelha-se às ciências forenses na 

medida em que aplica um amplo conjunto de técnicas para gerar respostas baseadas em 

evidências para as seguintes perguntas:   

► O que (mudança) aconteceu?  

► Quem fez (ou contribuiu para a mudança)?   

► Como sabemos que isso (mudança) aconteceu? Existe evidência corroborativa?   

► Por que isso é importante?  

► O que fazemos com o que descobrimos?  
 

As respostas a essas perguntas fornecem informações importantes sobre as contribuições 

de um programa específico para um determinado resultado ou resultados.   
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2. Alguns conceitos-chave da Colheita de Resultados a 

serem lembrados: 

 
► Centrado no agente: Quem são os agentes sociais que contribuem ou dificultam a 

realização dos objetivos da rede? Quem você influenciou através de suas ações? 
 
Para a Family for Every Child, esses agentes podem ser: 
Internos: Membros da Rede e Diretoria 
Externos: Agentes governamentais, Crianças, Nações Unidas etc. 

 

► Resultados como mudança comportamental: O resultado é definido como: 
 

 uma mudança observável e significativa no comportamento de um agente social 
(relacionamentos, atividades, políticas ou práticas) que tenha sido alcançada... 

 ….e que tem sido influenciada pela rede 
 

               
              Plantio > Atividades > Colheita > Resultados > Impactos 

 

► Começa com o que mudou 

 

 Do foco no que é feito - ao foco no que é alcançado 

 Trabalhando de forma retroativa para determinar se e  

como a rede contribuiu para a mudança 

 Nenhuma medição do progresso em direção a   

resultados predeterminados. 

 

► Contribuição acima de atribuição: que ação ou atividade específica você tomou ou 

que recursos você forneceu que contribuíram para esse resultado? Essa é uma parte 

crucial da declaração de resultados e mostra como você e outras organizações 

desempenharam um papel importante na mudança. Como você facilitou, inspirou, 

persuadiu, defendeu ou conseguiu alcançar o resultado? 

 

► Participação 

 

 

 

É importante notar dois usos diferentes da palavra RESULTADO:   

1) Resultado (sem letras maiúsculas e em itálico) é a mudança / conquista descrita pelos 
Colhedores como resultado da, ou relacionado a, intervenção do programa. É assim que o 
termo é usado na Colheita de Resultados. 

2) Resultado do Programa (em maiúsculas) é uma descrição do resultado esperado a longo 
prazo do programa, conforme descrito na Teoria da Mudança do Programa, e como 

utilizado no Quadro de Resultados. (Christian Aid 2017) 

 

Efeito Causa 
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3. Noções básicas da Colheita de Resultados  
 

A Colheita de Resultados pode ser utilizada para o monitoramento ou avaliação de projetos, 

programas, redes ou organizações. O método consiste em seis etapas iterativas:  

 

1. O design da Colheita de Resultados: Os usuários e os colhedores identificam perguntas úteis 

para orientar a colheita. Eles concordam sobre quais informações devem ser colhidas e 

incluídas na descrição dos resultados, bem como sobre as mudanças nos agentes sociais e 

como o agente de mudança os influenciou.  

 

2. Reunião de dados e elaboração de descrições de resultados: Os colhedores reúnem 

informações sobre as mudanças ocorridas nos agentes sociais e como o agente de mudanças 

contribuiu para essas mudanças. As informações sobre resultados podem ser encontradas em 

documentos ou colhidas por meio de entrevistas, pesquisas e outras fontes. Os colhedores 

escrevem descrições preliminares dos resultados com perguntas para revisão e esclarecimento 

pelo agente de mudança. 

  

3. Envolvimento dos agentes de mudança na formulação de descrições de resultados: Os 

colhedores se envolvem diretamente com os agentes de mudança para revisar as descrições 

preliminares dos resultados, identificar e formular resultados adicionais e classificar todos os 

resultados. Os agentes de mudança frequentemente consultam indivíduos bem informados 

(dentro ou fora de suas organizações) que podem fornecer informações sobre os resultados.   

 

4. Fundamentação: Os colhedores obtêm as opiniões de indivíduos independentes com 

conhecimento sobre o(s) resultado(s) e como foram alcançados; isso valida e aumenta a 

credibilidade das descobertas.  

  

5. Análise e interpretação: Os colhedores organizam as descrições dos resultados através de um 

banco de dados para compreendê-los; analisando e interpretando os dados e fornecendo 

respostas baseadas em evidências para as perguntas úteis da colheita.   

 

6. Apoio na utilização dos resultados: Com base nas respostas baseadas em evidências e 

acionáveis às perguntas pertinentes, os colhedores propõem pontos para discussão aos 

usuários da colheita, incluindo como os usuários podem fazer uso dos resultados. Os 

colhedores também encerram sua contribuição acompanhando ou facilitando a discussão entre 

os usuários da colheita.   

                  

 
A Colheita de Resultados foi desenvolvida por Ricardo Wilson-Grau e seus colegas Barbara Klugman, 
Claudia Fontes, Fe Briones Garcia, Gabriela Sánchez, Goele Scheers, Heather Britt, Jennifer Vincent, 
Julie Lafreniere, Juliette Majot, Marcie Mersky, Martha Nuñez, Mary Jane Real, Natalia. Ortiz e Wolfgang 
Richert 
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4. Como formular os Resultados 
► Titulação do resultado: descreve quem mudou, o quê, onde 

 
► Descrição do resultado: quem transformou / que mudança ocorreu / onde aconteceu / 

quando aconteceu  
Uma narrativa curta (no máximo 3 sentenças) descrevendo a mudança significativa em um 
agente social. 
A descrição do resultado começa com a data e depois com o agente a quem se deu a 
mudança. 

 
► Importância: por que isso é importante?  

O que é uma mudança significativa? = uma nova prática, uma ruptura com velhos 

hábitos, algo que é importante para um determinado grupo de participantes, algo que é um 
passo para uma mudança a longo prazo etc.  
 Explique por que o resultado é importante, e acrescenta informações de contexto.  
 Inclua informações relacionadas com a situação anterior ou status que mudou. 

 Compare/relate a mudança atingida com os objetivos esperados da rede 
 

► Contribuição: atividades / resultados da Family 
 

Breve descrição das atividades e resultados da rede que de forma plausível contribuíram 
para a mudança no agente social. A contribuição pode ser pequena ou grande, parcial, 
indireta e até involuntária. 

 
 Descreva como as atividades do seu programa influenciaram, de forma plausível, o(s) 

resultado(s)  
 Descreva o que o programa fez, quando e onde: atividades implementadas (oficinas, 

reuniões, petições, treinamentos etc.), publicações (pesquisas), campanhas e outras 
atividades 

 Forneça informações quantitativas: por exemplo, "foram realizadas 4 reuniões, 150 
pessoas participaram de oficinas", "6 pesquisas realizadas" etc. 

 
► Fundamentação:  

Verifique a exatidão + aprofunde o entendimento • fundamentadores independentes 
Para a Family for Every Child 
O avaliador fundamentará um conjunto representativo de resultados com terceiros 
independentes, que tenham conhecimento do resultado.  
Os membros e a equipe da Family For Every Child serão solicitados a fornecer fontes 
relacionadas aos seus resultados, bem como a terceiros relevantes.  

 
► Análise: Organize os resultados para que possam ser interpretados de maneira a permitir 

que você responda às perguntas úteis. 
Buscando processos, padrões, tendências no que aconteceu 
Classificando e analisando os Resultados 
Ano, Interno, externo etc. 
 

Resultados internos: mudanças no comportamento dos membros da Family for Every Child e 

dos órgãos que fortalecem e desenvolvem sua capacidade coletiva para atingir o objetivo da 

rede. 

Resultados externos: mudanças no comportamento de indivíduos, grupos ou organizações 
fora da rede Family for Every Child que representem contribuições significativas para o 
propósito da rede 
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Exemplo: 

Descrição do Resultado: Em junho de 2015, o Ministério da Mulher e do Desenvolvimento 
Infantil da Índia convidou a Butterflies para liderar o Comitê de Acolhimento Familiar no 
desenvolvimento de diretrizes, módulos de treinamento e ferramentas de monitoramento em 
lares adotivos e incluiu sua contribuição nas diretrizes de Acolhimento Familiar lançadas em 
outubro de 2015. 

Importância: Este foi um momento chave no desenvolvimento de políticas e orientações 
estatais na Índia, quando não apenas ONGs internacionais e especialistas, mas também 
ONGs nacionais, incluindo a Butterflies, foram solicitadas a contribuir. Anteriormente, existia 
na Índia um desenvolvimento fragmentado e incompleto de lares adotivos, liderado por ONGs 
apoiadas internacionalmente, mas não coordenado de forma sólida ou consistente pelo 
governo.  

Contribuição: A exposição da Butterflies ao acolhimento familiar por meio de sua filiação à 
Family lhe possibilitou responder a um pedido que recebeu de seu governo e, assim, prestar 
uma contribuição significativa para o desenvolvimento de políticas e orientações do governo 
para os prestadores de acolhimento familiar. A Butterflies foi capaz de responder em prazos 
apertados devido à ajuda dos membros da rede para encontrar e compartilhar com eles os 
exemplos de políticas e práticas de vários países. 

 

Elaborando descrições de resultados sólidos  

 
Resultado: Em 2008, a Comissão de Construção da Paz da ONU  
(PBC em inglês) reforçou a linguagem em sua  
revisão semestral da construção da paz no  
Burundi no que diz respeito à importância da  
prestação de contas e treinamento em direitos humanos  
para os serviços de segurança, refletindo as  
preocupações da sociedade civil sobre os abusos dos direitos humanos.  
em 2007-2008. Comentário 
 

Exemplo de resultado interno  
 

Descrição dos resultados: Na Assembleia de Membros de setembro de 2015, os membros 
lideraram as sessões individuais em vez da equipe do secretariado. 
 

 

Importância: As assembleias foram muito mais conduzidas pelo Secretariado. Isso demonstra 

que houve uma mudança de poder, tomada de decisão e representação do secretariado para 
os membros. Isso apoia uma mudança para uma rede liderada por membros, agora que 
existem mecanismos para apoiar os membros em um papel de liderança. Isso não existia 
quando se tratava de uma unidade de apoio e um comitê de direção, já que a responsabilidade 
pelo uso dos fundos e pela entrega dos resultados era da equipe da unidade de apoio que era 
empregada e reportava a EveryChild 

 

 

Contribuição: A Assembleia foi concebida por um grupo de trabalho composto pelo 
Presidente, Vice-Presidente da Diretoria e funcionários do Secretariado. Foi uma decisão do 
grupo de trabalho assegurar que os membros e não os funcionários realizassem sessões 
sempre que possível. Além disso, a abordagem de copresidir os projetos de múltiplos membros 
(iniciativas de vários países) fez com que houvesse membros envolvidos na tomada de 
decisões sobre o desenvolvimento e a entrega dos projetos como parte dos grupos de 
referência. Assim, foram informados e participaram o suficiente na liderança dos projetos para 
poder liderar sessões 

 

Você pode ser mais 

específico sobre a data? 

Em qual mês? 

Quem dentro da 

PBC? 
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5. Formulação de resultados - pontos a serem seguidos e o 

que não fazer 
 

Utilize verbos ativos: 

 

 Assinaram um acordo 

 Convidaram para uma reunião 

 Participaram em  
 Usaram  

 Trabalharam juntos 

 Promoveram 

 Publicaram 

 

 

Não utilize frases como  

 Maior conscientização... 

 Mulheres empoderadas... 

 Propriedade comunitária... 

 Redução de conflitos... 

 Maior colaboração... 

 Compromisso de governo... 

 Sensibilidade de gênero... 

 Acesso igualitário… 

 Transparência orçamentária… 

 Participação ativa…  

 Redução da pobreza... 

 Reforço na capacidade... 

 
Lembre-se.............................. 

 
 Nem todas as medidas levam a resultados 
 Os resultados levam tempo para surgir - não linear 
 Não apenas resultados grandes e intencionais - também não intencionais e eventuais 
 Não apenas positivos, mas também negativos 
 Sem declarações de valor - somente fatos observáveis 
 Evite abreviações e muitos jargões - faça com que seja compreensível para terceiros  
 Não apenas atividades financiadas - participação na rede 
 Não use listas com marcadores - escreva frases completas 
 

Referências: 
Outcome Harvesting: Ricardo Wilson-Grau Heather Britt, maio de 2012 (revisado em novembro 

de 2013)  

Material de treinamento Outcome Harvesting, de Goele Scheers, 2016 

 

Lembre-se 

Os resultados levam 

tempo para surgir  

 

Nem todas as medidas 

levam a resultados 

 

Não se trata do que 

você fez - trata-se 

de quem você 

mudou por causa 

do que você fez!  
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Anexo 1: Modelo de Colheita de Resultados 
 

Número e titulação do resultado 

Descrição geral do Resultado influenciado por sua afiliação com a Family 
●  
● Em qual agente (por exemplo, órgão governamental, parceiro, comunidade ou famílias) você 

observou mudanças, influenciado pela Family for Every Child, e sua participação no trabalho 
da Family? Favor descrever em no máximo três frases o que este agente fez de novo ou de 
diferente. Seja o mais específico possível sobre quando e onde isso aconteceu. 

Importância  

 
Explique brevemente por que o resultado é importante. O desafio é contextualizar o resultado 
para que um leitor que não tenha experiência no país e na temática seja capaz de entender 
por que esse resultado é significativo. 

Contribuição 

 
Descreva como a Family for Every Child contribuiu para essa mudança. Como você sabe que 
essa mudança foi um resultado - parcial ou total, direta ou indiretamente, intencional ou não 
intencional do trabalho da Family?  

Fontes de informação 

 
Forneça os nomes de todos que disponibilizaram informações sobre o resultado.  

 
Substanciação: documentação  

Forneça links para todo material escrito que possa demonstrar o resultado, seu significado e 
contribuição (por exemplo: publicações, relatórios de projetos, diretrizes gerais). 

 
Substanciação: pessoas independentes  
Solicitaremos que você nomeie duas pessoas que possam testemunhar a exatidão do 
resultado. Devem ser pessoas independentes, que não estejam envolvidas nas atividades da 
rede. 
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Anexo 2: Design da Colheita de Resultados para 2019-2020 
Usuários e finalidades 

Diretoria / LT  

 Analisar o progresso em relação às metas e estratégia 
Decidir sobre a integração de OH no sistema habitual - LT 
 
Membros  

● Analisar e melhorar projetos, grupos de trabalho 
Identificar novas formas de se engajar na Family com base em exemplos do que os outros 
vêm alcançando 

 
Secretariado 

● Analisar e melhorar o conteúdo do programa Alliance 
● Remover e melhorar os processos do programa Alliance 
● Demonstrar o valor da filiação 
● Ajudar no desenvolvimento para apoiar os doadores   

Desenvolver estudos de caso e comunicar externamente para construir a credibilidade da 
Family 

 
Parceiros estratégicos 

● Aprendendo sobre redes 
● Evidência da eficácia do nosso modelo e teoria da mudança  

Evidência de que somos um parceiro-chave e um agente de transformação com quem eles 
podem colaborar 

 
Doadores atuais  

● Informar decisões de investir na Family 
Evidência do que seu investimento realizou 

 
Apoiadores doadores individuais, atuais e potenciais 

● Informar decisões de apoiar a Family 
Evidência do que seu apoio realizou 

Perguntas de monitoramento: o que precisamos saber? 

1. Em que medida estamos cumprindo nossos objetivos? 
2. Onde e como estamos tendo mais impacto como uma aliança? 
3. Quais são os resultados internos e externos emergentes que dizem respeito ao valor e à 

amplitude da aliança? 
4. O que contribui para que a Family evidencie resultados - qual é a história de impacto 

que podemos contar? 
5. Qual é o aprendizado interno desta Colheita anual de Resultados? 

  

Com que frequência e quando coletar resultados? 

Os membros (quando solicitados pelo secretariado) fazem a colheita de forma contínua - 
utilizam oportunidades de reuniões, treinamentos e quaisquer outros eventos). Na medida do 
possível, caberá ao ponto focal acompanhar com o membro para articular o resultado 
corretamente. 
 
Prazo de 6 meses para os resultados - 31 de maio de 2020 e 15 de novembro de 2020.  
 
No mês seguinte ao fim do prazo de 5 meses que os membros têm para que finalizem os 
resultados, será empregado o sistema de pingue-pongue, caso isso não tenha sido feito 
imediatamente após o membro ter enviado o resultado. 

Quem formula os resultados?  



9 
 

 Membros  

 Equipe do Programa Alliance (AP, da sigla em inglês) 

 Diretoria   

 Grupos de trabalho  

 Projetos de ação conjunta 

Quem ministra o treinamento? 

Líder de Monitoramento e avaliação (M&A)  
A equipe do Programa Alliance (AP) treina os membros para quem eles são pontos focais. 
Goele Scheers, como consultora em assuntos específicos, como aplicativos móveis etc. 

Como os resultados serão coletados? 

De forma contínua 
Individualmente e em grupos 
Usando o modelo de fácil utilização disponibilizado no site para membros e toda a 
documentação de M&A 
Aplicativo móvel quando disponível. 

Onde os resultados serão armazenados? 

Armazene os resultados no processo Agile através do ponto focal. 

Quem faz a análise e quando? 

Uma vez por ano pelo ponto focal de M&A (o pessoal do programa realizará uma reunião 
com o pessoal do AP para verificar a análise antes de redigir o relatório). 

Quando, onde e com quem fazer a interpretação e contextualizar? 

- O núcleo da equipe de M&A 
- Secretariado 
- Membros 
- Diretoria 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


