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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Introdução e Contexto: 

Esta é a avaliação final do projeto BRAX16 – “Jovem de Expressão”: cidadania, acesso à justiça e 
cultura de paz. Este Projeto foi iniciado em 01/01/2011, com o prazo de 42 meses de execução e 
recursos de US$ 1, 075,268, tendo sido concluído em julho de 2015. O projeto está alinhado com 
as diretrizes do UNODC voltadas à linha de ação 03: Prevenção, tratamento, reintegração e 
desenvolvimento alternativo.  

O projeto visava o desenvolvimento de ferramentas para o trabalho com juventude para redução de 
violência e prevenção do crime e do abuso de drogas, em comunidades urbanas vulneráveis. Ainda 
voltava-se à implantação da metodologia “Jovem de Expressão” e a incorporação de ações adicionais 
para a população jovem de 18 a 29 anos, no entorno do Distrito Federal. Apoiou-se na experiência 
prévia do “Programa Jovem de Expressão”, implantado exclusivamente pela CAIXA 
SEGURADORA, entre 2007 e 2009.  

O atual projeto foi realizado como piloto nas cidades de Sobradinho II (26 km de Brasília) e de 
Ceilândia (30 km de Brasília), localizadas no Distrito Federal. Dados do Sistema de Informação 
sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, mostram que a faixa etária de 15 a 24 anos 
concentra o maior número de vítimas fatais de agressões e homicídios no Brasil. As cidades de 
Sobradinho II e Ceilândia apresentam altos índices de mortalidade nessa faixa etária, ainda que as 
regiões conhecidas como Estrutural e Varjão do Distrito Federal apresentassem maiores índices no 
período 2008/2009. Os dados estatísticos indicam a permanência de altos índices nessas regiões 
administrativas nos últimos cinco anos.  

Devido à existência prévia das ações o Programa da CAIXA SEGURADORA, o projeto BRAX16 
já contava com a descrição de perfil de beneficiários; manuais de execução; levantamento de ONGs 
que atuavam nestas duas regiões do Distrito Federal e uma rede pré-existente de jovens participantes 
de iniciativas promovidas pela CAIXA. Para a execução do projeto foram relevantes parceiros: (i) 
CAIXA SEGURADORA: companhia de capital privado 100% voltada à proteção da família 
brasileira, com forte presença nos quatro mercados onde atua: seguros, previdência, consórcios e 
capitalização. É o agente idealizador do prévio “Programa Jovem de Expressão” e financiador da 
cooperação técnica. (ii) ONGs atuantes nas cidades: Central Única das Favelas do Distrito Federal 
- CUFA/DF; Grupo Cultural Azulim; Rede Urbana de Ações Socioculturais – RUAS; Movimento 
Integrado de Saúde Comunitária/DF- MISMEC-DF; (iii) organismos internacionais: UNESCO e 
UNODC. Esse projeto constituiu uma experiência relevante de parceria com o setor privado para 
o UNODC-LPOBRA, considerando que o UNDOC no Brasil tem atuado muito frequentemente 
com os organismos e instituições públicas. 

Metodologia:   

O objetivo desta avaliação também foi de analisar a:  relevância, eficácia, eficiência, impacto, 
sustentabilidade e valor agregado das ações do UNODC nas iniciativas de cooperação com a 
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CAIXA SEGURADORA, durante o período de 2011-2014.  Devido ao montante de recursos e 
tempo de execução, o projeto requeria uma avaliação final independente. A avaliação considerou 
padrões indicados nos guias orientadores da Unidade Independente de Avaliação do UNODC 
(IEU); e os manuais e diretrizes de avaliação do Grupo de Avaliação das Nações Unidas (UNEG).  

A avaliação final foi conduzida com a supervisão do UNODC/Viena e com o suporte do Escritório 
do UNODC de Ligação e Parceria no Brasil l (LPOBRA), e com a colaboração da CAIXA 
SEGURADORA. A avaliação foi conduzida por uma consultora independente.    

A avaliadora realizou a revisão dos documentos obtidos no inicio da avaliação, identificou com os 
gestores do projeto os principais parceiros e atores para entrevistar e estabeleceu a estratégia e os 
instrumentos para as entrevistas serem realizadas. Visitas de campo ao projeto foram realizadas em 
Sobradinho II e Ceilândia permitindo concretizar reuniões e entrevistas com atores e beneficiários 
do projeto.  

Foram entrevistados pela avaliadora cerca de 30 participantes dentre atores, parceiros, consultores 
e beneficiários diretos do projeto nas duas regiões administrativas do DF. Diferentes fontes de 
informação foram usadas para assegurar que a triangulação de dados fosse relevante, confiável e 
tivesse credibilidade.    

Em relação às mais significativas limitações da avaliação foram identificadas: (i) ausência de 
proposição de linha de base no documento do projeto; (ii) mudança de profissionais do UNODC; 
parceiros de execução – ONGs- e de consultores ao longo do projeto; (iii) fragilidade nos relatórios 
de  progresso centrado em atividades executadas pelas ONGs; (iv) ausência de relatórios de 
monitoramento e avaliações dos cursos, reuniões e eventos culturais devido ao caráter pontual das 
iniciativas do projeto; (v) decisão de não realização de avaliação de impacto do projeto, conforme 
planejado; e (vi) desmobilização de ONGs, consultores e agentes de expressão, com a redução de 
beneficiários em cursos e eventos, devido ao término de contratos de financiamento do projeto, desde meados de 2014. 

Resultados da Avaliação: Desenho:  

O projeto foi desenhado como projeto “guarda-chuva”, permitindo a realização de atividades 
acordadas. O BRAX16 apresentou a proposta inicial de cooperação: com clareza de propósito; com 
objetivos definidos baseados em um diagnóstico de carências da juventude, identificadas 
previamente pela CAIXA SEGURADORA.   

O desenho foi adequado à realização de oficinas e capacitações com os jovens voltadas à prevenção 
de violência, abuso de drogas e crimes, reservando vagas de reinserção sócio-educativa para jovens 
infratores em eventos, e apoiou a capacitação para o empreendedorismo.  

O desenho do projeto atendeu às linhas estratégicas de ação do Programa Jovem de Expressão 
(Caixa 2007/2009): (i) Expressão Jovem: conjunto de ações culturais e de educação para saúde e 
para o engajamento dos jovens na superação da exclusão social. A tecnologia é operada a partir da 
mobilização das comunidades e da integração das redes sociais de proteção, defesa dos direitos e 
acesso aos serviços de justiça, segurança, saúde, educação e cultura; (ii) Fala Jovem: técnica 
terapêutica onde as pessoas partilham experiências de vida e, juntas, tentam encontrar soluções para 
seus problemas.  
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No decorrer do projeto foi introduzida nova iniciativa denominada de “Diálogos da Juventude”, 
com a organização de eventos para tratar de temas de expertise do UNODC no combate e 
prevenção de crimes, abuso de drogas e da violência entre os jovens nas comunidades do projeto.   

O tempo de execução previsto e os recursos financeiros foram bem dimensionados, ainda que o 
arranjo proposto para a gestão de fundos pelo UNODC e a Caixa tenha demonstrado dificuldades 
de operacionalização e na estrutura de coordenação proposta. No desenho original, a questão da 
definição dos beneficiários diretos considerou o conjunto de jovens de 18 a 29 anos, sem estabelecer 
subgrupos de beneficiários, por perfil e idades. Essa situação ocasionou dificuldades de mobilização 
e comunicação com os jovens nas duas cidades alvo. Portanto, pode-se identificar que o projeto 
apresentou um desenho inicial que necessitaria ter sido mais bem planejado, incluindo 
características de atuação dos atores mais dinâmica, flexível e mais ágil nas respostas para atuar junto 
aos jovens. Ao mesmo tempo, o desenho original deveria ter incluído ações e procedimentos de 
sistematização e geradores de propostas de políticas públicas para redução de violência entre jovens 
adultos em âmbito local.  

Relevância 

O projeto BRAX16 está em acordo com as políticas brasileiras de inclusão social por meio ações 
culturais e de lazer, empreeendedorismo, redução de criminalidade e mortes violentas entre os 
jovens; de combate ao uso de drogas e  de redução de numero de jovens portadores de HIV e de 
doenças sexualmente transmissíveis. Ao mesmo tempo, a proposta também atende às prioridades 
da política do Governo do Distrito Federal em relação à juventude..  

Sob a ótica de iniciativas que envolvem organismos multilaterias e setor privado,  o projeto compõe 
iniciativa da CAIXA SEGURADORA no conjunto de ações aderentes ao Global Compact  para 
alcance de ODM 2015, em especial nos temas de direitos humanos; juventude e redução de 
mortalidade. No contexto mais amplo, o BRAX16 se concretiza no segundo Marco de Cooperação 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento contemplando resultados acordados com o Governo 
brasileiro: a redução de desigualdades; direitos humanos e segurança cidadã; geração de renda e 
empregos.   

A cooperação BRAX16 adquire muita relevância por permitir que o UNODC ampliasse sua 
atuação junto ao grupo de jovens nos espaços locais e estaduais.Existe uma sinergia muito forte 
desse projeto com demais ações governamentais, que ocorreram nessas comunidades, aumentando 
a probabilidade de que em médio prazo sejam alcançados efeitos de redução da violência junto aos 
jovens do grupo, por meio daquelas ações em que o projeto pode intervir.  

A relevância também é ampliada na medida em que se analisa que esta cooperação já promoveu: 
conhecimentos, redes de contatos e de apoio, reuniões; participação de jovens em foros 
internacionais; intercâmbio de experiências entre os jovens; aperfeiçoamento de metodologia e 
processos de gestão nas ONGs; mecanismos locais para mobilização de jovens; e disseminação de 
informações por meio de reuniões e redes sociais.  

Eficiência 

O cronograma original de execução do projeto foi sendo atualizado anualmente, com a inclusão de 
novos temas e novas demandas; bem como, foram surgindo pequenos atrasos na execução, devido 
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a um conjunto de fatores, tais como: (i) mudança de uma ONG na cidade de Sobradinho II; (ii) 
incorporação de jovens para mobilização de jovens para as duas comunidades; (iii) atraso no ano de 
2013 na transferência de recursos da CAIXA SEGURADORA para o projeto; (iii) dificuldades na 
comunicação e fluxo de decisões entre os atores e parceiros; (iv) incorporação de novo parceiro para 
tratar de temas de comunicação –UNESCO.  

Os produtos e as ações implantadas previstas nos planos de ação estavam em acordo com a 
capacidade de execução e de gerenciamento do UNODC, CAIXA e das ONGs, com o apoio 
administrativo, financeiro e de coordenação do UNODC. Existiu alta capacidade do Escritório 
tanto para realização das iniciativas; de acompanhamento de atividades acordadas, como para 
promover apoios de tomada de decisão sobre mudanças de atividades, e a habilidade de articular 
ações com os demais parceiros para a execução do projeto. A modalidade de execução adotada foi 
a de execução direta.  

A CAIXA SEGURADORA desempenhou a função de agência implementadora, tendo um papel 
relevante para execução do projeto. O UNODC foi designado como responsável pela execução e 
gerenciamento do projeto frente ao Acordo com a CAIXA SEGURADORA, realizando a gestão 
administrativo-financeira do projeto. 

 O sistema do UNODC permitiu que fossem prestadas informações de alta qualidade, com 
transparência e em tempo sobre os processos de aquisições e licitações, apoiando a tomada de 
decisões para o gerenciamento do projeto. O sistema de acompanhamento dos desembolsos seguiu 
as regras do UNODC exigindo capacitação das áreas de contabilidade das ONGs, sendo que uma 
ONG não mostrou suficiente capacidade para o manejo de desembolsos e de capacidade de 
mobilização, tendo sido substituída. Essa substituição foi implantada com jovens para dinamizarem 
as ações–Agentes de Expressão- em uma das localidades e a outra ONG da segunda localidade 
passou por uma mudança de razão social, ainda que mantivesse os mesmos profissionais atuando.  

As ações de comunicação, sistematização e disseminação das ações e resultados do projeto 
constituíram elementos que acarretaram dificuldades sendo necessário  contratar profissionais 
adicionais para enfrentar  esses desafios. Outro elemento que reduziu o grau de eficiência da 
cooperação foram mudanças implantadas no componente de terapia comunitária, com a 
incorporação de uma nova ONG especializada no tema.  

A adaptação da metodologia do “Programa” ao projeto, em atendimento às especificidades locais, 
gerou reconhecimento de que o projeto aportou melhoria de estratégia de atuação junto aos jovens, 
por parte de determinados entrevistados, enquanto outro grupo considerou que a inclusão de 
Agentes (dinamizadores da juventude) precisaria ainda ser aperfeiçoada. No decorrer do BRAX16, 
o modelo de execução da metodologia do Programa prévio- que tinha sido executado pela CAIXA 
SEGURADORA entre 2007 e 2009 por meio de repasses diretos a ONGs - provou ser de difícil 
replicação em larga escala. A utilização do modelo de Agentes de Expressão (dinamizadores em cada 
comunidade) visou experimentar uma nova forma de ampliar o alcance do projeto ao público alvo, 
por meio de mecanismos mais ágeis. 

O projeto desembolsou em 04 anos: em 2011- US$ 302.302; em 2012 manteve montante 
semelhante – US$ 310.178; com uma redução de desembolsos em 2013 para US$ 240.740 e o 
ultimo ano de execução a previsão foi de US$ 221.989, totalizando o montante de US$ 1.075.208. 
A comparação do planejamento dos desembolsos do projeto com o efetivamente implantado 
permite identificar um bom desempenho em 2011 e 2012.  
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Em relação ao ritmo de implantação das atividades pode-se afirmar que apresentou pequenos atrasos 
em relação ao plano original, tendo mantido o ritmo de desembolsos muito próximo ao 
inicialmente previsto. A partir de 2013 foi solicitada uma extensão de 12 meses, e em dezembro de 
2014, foi autorizada mais uma extensão de 06 meses para a conclusão do projeto. Caberia ressaltar 
que o UNODC demonstrou habilidade na identificação e proposição, em tempo e oportuna, de 
ações corretivas necessárias para dar maior eficiência ao modelo de gestão, recursos humanos, e 
instrumentos para a gestão de resultados. Portanto, se pode afirmar que o grau de eficiência do 
projeto foi médio em termos de custos, tempo e oportunidade de obtenção de resultados, 
considerando a natureza experimental da execução do projeto.  .  

Parcerias e Cooperação 

Esse projeto contou com a parceria da empresa privada CAIXA SEGURADORA, que foi o único 
doador para a execução da cooperação. Essa iniciativa está em conformidade com a missão da 
empresa de realizar investimento social em jovens cidadãos. Essa parceria para o UNODC 
constituiu uma primeira experiência com a CAIXA SEGURADORA, a qual se aproximou do 
Escritório para contar com a expertise do UNODC em temas de sua competência institucional.  

O projeto estabeleceu diálogo e cooperação com representantes da administração pública do 
Governo do DF, por meio da Coordenação da Juventude, ainda que não tenha sido formalizado 
convênio para garantir a incorporação desse projeto com sua metodologia no conjunto de políticas 
e programas públicos no Distrito Federal. Ações de colaboração com a Secretaria Nacional da 
Juventude foram promovidas por meio de “Diálogos da Juventude” e participação de profissionais 
em eventos do projeto e de jovens em encontros promovidos pela Secretaria.  

Em termos de cooperação com outros organismos multilaterais o projeto, por meio de convênio 
entre a CAIXA SEGURADORA e o UNICEF, contou com a expertise desse organismo nos 
processos de comunicação.  Ao mesmo tempo, o projeto promoveu a constituição inicial de redes 
de parceria com as administrações locais, comunidade e setor privado local, por meio das atividades 
envolvendo oficinas, eventos e reuniões promovidas. Para a realização do Fala Jovem e Diálogos 
com a Juventude foram estabelecidas colaboração com: TJDFT, atendendo beneficiários do 
SERUQ, Policia Civil e Militar do DF; Conselho de Segurança Pública, e Procuradoria da 
República. Em cada uma das regiões do projeto foram mantidas parcerias com aproximadamente 
15 ONG e lideranças comunitárias. Assim, o projeto promoveu inúmeros exemplos bem sucedidos 
de parcerias e cooperação com outros atores, beneficiários, gestores públicos, lideranças 
comunitárias e organizações governamentais nacionais ou do Distrito Federal. 

Eficácia 

Esse projeto tinha como objetivo imediato: adaptar e implantar a metodologia “Jovem de 
Expressão”- usada previamente pela CAIXA SEGURADORA - em comunidades do Distrito 
Federal. Em relação ao Resultado 1.1: Diagnósticos locais nas comunidades, que serão atendidas 
pelo projeto, realizados para estimular a formação e o fortalecimento de redes de atenção integral 
aos jovens.  Nesse contexto, a partir dos diagnósticos foi promovido o fortalecimento de redes 
existentes de jovens para participar das ações e eventos do projeto, bem como identificadas as 
demandas dos jovens por meio de planejamento das oficinas oferecidas. Foram promovidos 
seminários sobre segurança pública, saúde reprodutiva e encontro internacional sobre os desafios 
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da governança e segurança pública, com apoio da Universidade de Brasília; dois encontros pra tratar 
de tema de HIV/AIDS com jovens nas duas localidades do projeto. 

Em relação ao Resultado 1.2: Parceiros executores em nível local (ONGs), identificados e 
capacitados na metodologia “Jovem de Expressão” foram alcançados aqueles resultados esperados 
nas duas localidades, ainda que as capacitações fossem em menor número do que o planejado 
inicialmente. Foram selecionadas as ONGs, estabelecidas redes de mobilização e participação dos 
jovens nos eventos promovidos pelo projeto e estabelecidas as parcerias locais. Por meio de 
entrevistas e visitas realizadas aos locais do projeto foi possível identificar o elevado grau de 
participação e de satisfação dos jovens com as atividades promovidas pela cooperação Foram 
atendidos por meio de encontros e oficinas cerca de 800 jovens diretamente e indiretamente cerca 
de 13.000 jovens que participaram de eventos promovidos pela cooperação, como: Diálogos da 
Juventude; “Sabadões Culturais” e o Campeonato de Dança (SESC). Em 2012 foram realizados 27 
encontros do Fala Jovem, com temas livres proporcionando um espaço de expressão para as 
dificuldades e alegrias, frustrações e conquistas dos jovens participantes do projeto, com a supervisão 
de profissionais. 

Para o desenvolvimento do Resultado 1.3: Metodologia “Jovem de Expressão” implantada e 
adaptada em aspectos temáticos relacionados ao mandato do UNODC, pode-e afirmar que o 
alcance desse resultado envolveu um processo voltado à revisão da metodologia do Programa Jovem 
de Expressão (exclusivo da Caixa Seguradora), considerando as fortalezas e fragilidades encontradas 
em diferentes eixos de atuação junto aos jovens. Este tópico foi de difícil avanço em termos de uma 
solução conjunta, exigindo pelo menos 15 encontros de planejamento estratégico em 2013, para 
obter indicação de aperfeiçoamentos da metodologia, com insumos produzidos pelo projeto. 

Nesse contexto, pode-se afirmar que algumas das atividades previstas para a obtenção desse 
resultado não foram realizadas em sua totalidade, ainda que se justifique essa situação pela ausência 
de decisão final sobre as mudanças a serem introduzidas no modelo do Jovem de Expressão. 
Recentemente, informações foram obtidas no sentido de ser dada a continuidade do apoio 
financeiro da Caixa para uma segunda etapa do projeto, com a incorporação de mudanças no 
modelo de operação do Programa e de maior concentração em temas de geração de insumos para a 
proposição de políticas públicas. 

Impacto 

Das entrevistas foi possível identificar que existe consenso entre os entrevistados de que as atividades 
realizadas pelo BRAX16 promoveram contribuições de mudanças de Comportamento,Atitude e 
Prática (CAP)  junto aos jovens participantes, nos diferentes componentes do projeto. Esta 
informação foi coletada com o grupo de jovens de Ceilândia no período anterior ao projeto e foi 
confirmada novamente com as entrevistas realizadas nessa avaliação nas duas comunidades. O 
projeto vem contribuindo, portanto ao alcance do objetivo de desenvolvimento que visava à 
promoção da cidadania, o acesso à justiça e uma cultura de paz. 

As entrevistas com as ONGs, instrutores, beneficiários e profissionais envolvidos no projeto 
indicaram que, os jovens participantes do projeto apresentaram certo grau de melhoria em 
integração social, que adquiriram melhores conhecimentos e informações em temas como saúde, 
violência e drogas; saúde e cultura da paz e que desenvolveram novas práticas para maior 
empregabilidade futura. Os jovens beneficiários diretos do projeto aumentaram as probabilidades 
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de empregabilidade, por meio de qualificação promovida por oficinas em temas de interesse 
cultural, artístico ou de outras formas de expressão dos jovens. Ao mesmo tempo, foi indicado que 
pequeno número de jovens, a partir das oficinas promovidas, iniciou pequenos negócios e/ou 
transformaram essas oportunidades de qualificação em projetos para novas trajetórias profissionais. 
Houve um investimento na geração de conhecimento sobre saúde sexual e reprodutiva com os três 
estudos publicados pela Caixa Seguradora entre 2012 a 2014. 

Os efeitos positivos de curto prazo obtidos pelo projeto, em sua maioria, tem relação estratégica e 
sinérgica com outras iniciativas, programas e políticas públicas do Governo brasileiro e do governo 
local junto a essa faixa etária dos jovens. Isto significa que, em sua grande maioria, os efeitos são 
alcançados, não por ação exclusiva das iniciativas do projeto, mas devido aos esforços sinérgicos 
realizados com ações de diferentes áreas da política governamental.  

Dentre o conjunto de efeitos promovidos pelo projeto ao longo de sua implantação poderiam ser 
destacados os seguintes:  

(i) divulgação de estudos sobre novos temas do projeto, por meio de Diálogos da Juventude, 
servindo de base para as reflexões de jovens, gestores e comunidade;(ii) aperfeiçoamento dos 
processos e mecanismos de consulta aos jovens para servir como bases de conhecimento das 
demandas e oportunidades de ações com os jovens, melhorando a capacidade de planejamento das 
ONGs e Agentes de Expressão, promovendo a incorporação de novos conteúdos e para proposição 
de ações, eventos e de cenários para as capacitações;(iii) articulação com parceiros públicos e não 
governamentais para ampliar a colaboração para planejamento, acompanhamento e implantação 
das ações;(iv) disseminação dos eventos, encontros, capacitações, debates, fala jovem, expressão 
jovem aos diferentes atores e parceiros locais por meio de redes sociais e veículos de comunicação, 
promovendo novos arranjos e avançando em consensos locais sobre as iniciativas;(v) sensibilização 
e informação para gestores, profissionais, parceiros relevantes, jovens e comunidade em temas do 
projeto;(vi) interação com outras iniciativas locais voltadas a temas de interesse dos jovens;(vii) 
disseminação, intercâmbio e visibilidade internacional e nacional de iniciativas do projeto;(viii) 
proposição de novo modelo operacional e estratégico do Jovem de Expressão para os próximos 
anos;(ix) ampliação de atividades de pesquisa e advocacy para chamar a atenção para as causas 
defendidas pelo UNODC e CAIXA SEGURADORA em temas relativos à juventude. 

Sustentabilidade 

O projeto apresenta elevada fragilidade de continuidade de efeitos após a conclusão da cooperação; 
sendo que as ONGs que atuaram no projeto apresentem graus diferenciados de sustentabilidade 
futura de atuação em áreas trabalhadas pelo projeto, nas duas cidades, devido a experiência 
anteriores e rede de apoio com outros financiadores locais, nacionais e internacionais. Não houve 
proposição de estratégias de saída com a conclusão da cooperação e a carência de transformar esse 
projeto em gerador de insumos para políticas públicas apresentou um fator de redução de 
probabilidade de sustentabilidade futura.  

Pode-se avaliar que é de médio a baixo o grau de probabilidade de que os resultados e efeitos do 
projeto sejam relativamente sustentáveis nos próximos anos, considerando: as mudanças de 
autoridades no governo do Distrito Federal; falta de definição do perfil de atuação do novo Instituto 
a ser criado no âmbito da CAIXA SEGURADORA; indefinição das prioridades do Instituto 
CAIXA SEGURADORA sobre a continuidade de apoio a esse projeto nas localidades; carência de 
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ações para institucionalizar e fazer “advocacy” do projeto junto às autoridades públicas e outros 
parceiros estratégicos; fragilidade na articulação formal com outros programas e projetos nacionais 
e locais para a juventude; e a desmobilização de Agentes de expressão e instrutores, que atuaram em 
anos anteriores. A situação de indefinição de decisão sobre a incorporação de mudanças no método 
do Programa Jovem de Expressão também gerou fatores de redução de sustentabilidade futura do 
projeto, nas duas localidades e nas probabilidades de multiplicação em outros municípios.  

Temas transversais: Direitos Humanos e Gênero 

O projeto por sua natureza desenvolveu ações voltadas ao desenvolvimento de cidadania e garantia 
dos direitos humanos por meio dos eixos de Expressão Jovem – atividades e eventos; de Fala Jovem 
– terapia comunitária em temáticas definidas pelos jovens; e pela realização de diversos encontros 
para tratar de temas como: drogas, violência, criminalidade, direitos dos jovens, rede local de apoio 
integral ao cidadão jovem. Temas de direitos humanos foram tratados com a participação de 
profissionais do poder judiciário e do executivo, e participação do UNODC. As entrevistas 
indicaram que a inclusão desses temas reforçou a estratégia de que o projeto deveria ter a 
colaboração sistemática de outros órgãos e instituições, de modo a tratar a questão com 
transversalidade. Nesses “Diálogos da Juventude” também foram informados nos temas: os jovens, 
gestores públicos, empresários, representantes das comunidades e famílias dos jovens.  

Em relação ao tema de gênero, o projeto não havia desenhado estratégia específica para a questão 
de equidade de gênero. Entretanto, os encontros do Fala Jovem originaram a criação de grupos 
específicos de interesse das jovens mulheres do grupo, como por exemplo, para tratar da questão de 
adolescentes-mães, que se atua em grupos de faixas etárias mais jovens. Os coletivos femininos - 
criados para a discussão de temas de interesse e para a consolidação de redes de apoio entre as 
mulheres do projeto, e de atuação junto a outras zonas nas cidades (Sol Nascente) - foram integrados 
ao componente de Expressão Jovem, promovendo a melhor qualificação de jovens mães e em 
processo de recuperação/reinserção social podendo incluir atividades/horas dedicadas ao trabalho 
social.  

Conclusões 

Este projeto foi proposto para ser executado inicialmente em 36 meses (2011/2013), contando com 
recursos de US$ 1,075 milhões, contemplando 03 resultados. O projeto apoiou atividades que 
foram identificadas, como necessárias para promover a cidadania, acesso a justiça e cultura de paz 
junto aos jovens de 18 a 29 anos, em duas localidades do Distrito Federal: Sobradinho II e 
Ceilândia.  

O projeto foi ampliado em 18 meses para ser executado, tendo o apoio de recursos da CAIXA 
SEGURADORA, execução direta do UNODC (DEX) e duas ONGs contratadas para a 
operacionalização das ações nas duas cidades.  

O projeto apresenta alta relevância, por estar em linha com as políticas e prioridades nacionais para 
a juventude, desde a criação da Secretaria Nacional da Juventude/PR, em 2006. O Programa Jovem 
de Expressão está em acordo com as orientações indicadas no Estatuto Nacional para a Juventude, 
aprovado em 2013.  
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Essa iniciativa se encontra adequado às diretrizes da cooperação do Governo brasileiro e das agências 
do Sistema das Nações Unidas, atuantes em temas de Segurança Pública, Justiça, Direitos Humanos 
e Cidadania. Destaque especial deve ser dado pelo fato de estar de acordo com a iniciativa do Global 
Compact, sendo que a CAIXA SEGURADORA é signatária. O projeto também está em adequação 
e contribuindo ao alcance dos ODM, nas áreas de Direitos Humanos, juventude e redução de 
mortalidade. 

O desenho do projeto foi pertinente para alcançar proposta inicial de atividades, resultados e os 
arranjos de gestão para a implantação e monitoramento da cooperação. Entretanto, o modelo de 
gestão proposto apresentou dificuldades, devido ao fato de que no meio do processo de execução, 
o projeto passou a experimentar um novo arranjo–piloto de responsabilidades entre os parceiros 
relevantes, com a introdução de um novo ator no processo. A inclusão de Agentes de Expressão 
para atuar no lugar das ONGs modificou substancialmente os arranjos institucionais previamente 
usados (2007/2009) e no atual projeto.   

 A implantação do Projeto ocorreu com pequeno atraso de cronograma de execução e de 
desembolsos ao originalmente planejado, mas foi mantido o montante de desembolsos previstos 
anuais. O projeto desembolsou em 04 anos: em 2011- US$ 302.302; em 2012 manteve montante 
semelhante – US$ 310.178; com uma redução de desembolsos em 2013 para US$ 240.740 e no 
último ano de execução, a previsão foi de US$ 221.989, totalizando o montante de US$ 1.075.208.  

Do total de recursos do projeto, aproximadamente 27% foram destinados a despesas com pessoal 
(inclusive consultores individuais); 40% alocados para apoiar os subcontratos ou doações para 
ONGs e cerca de 10% para capacitações (inclusive participação em encontros internacionais). Os 
custos de administração direta do UNODC (DEX) estão adequados às regras acordadas com o 
Governo brasileiro. Os preços de consultorias individuais, contratos com Agentes de Expressão, 
eventos e de prestação de serviços das ONGs se encontram de acordo com os valores médios 
praticados no Brasil para essas iniciativas, tendo apresentado qualidade nas ações executadas para a 
obtenção dos produtos esperados.     

Pode-se avaliar o grau de eficiência do projeto como médio devido a natureza dos resultados 
esperados do BRAX16, que envolvia a realização de ajustes e validação de mudanças de metodologia 
utilizada pela CAIXA SEGURADORA em 2007 a 2009. O conjunto de fatores que reduziram em 
certo grau a eficiência do projeto não se apresentou dentro do controle direto da gestão do projeto: 
mudança institucional do doador; e interrupção de contrato devido a dificuldades de ONG de 
Sobradinho II, na mobilização de jovens, com perfil adequado ao projeto; e atrasos na execução do 
componente de comunicação do projeto, por meio de convênio direto entre a CAIXA 
SEGURADORA e a UNESCO.  

Portanto, se considera que o Projeto apresentou um mediano grau de eficiência na implantação do 
projeto, ainda que em sua maioria as dificuldades enfrentadas na gestão da cooperação em termos 
de prazo e decisões, podem ser atribuídas a fatores externos.    A execução do projeto permitiu a 
continuidade de redes de mobilização e de apoio aos mais de 800 jovens diretamente beneficiados 
pelos componentes do projeto: (i) Expressão Jovem (eventos, oficinas e capacitações); (ii) Fala 
Jovem (reuniões de terapia comunitária); e (iii) incorporação dos “Diálogos da Juventude” 
(temática introduzida pelo UNODC- drogas, violência, criminalidade, armas e outros de sua 
competência). E foram mobilizados e beneficiados indiretamente 13 mil jovens em eventos 
promovidos pelo projeto. Pelo menos 06 reuniões “Diálogos da Juventude” foram realizadas, com 
a participação de representantes da área de segurança publica, da promotoria e das secretarias 
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distritais para tratar de temas de informação e disseminação em: drogas, saúde dos jovens; 
DST/HIV e violência e direitos da juventude. Também foram realizados em média 03 cursos 
mensais de capacitação e de preparação para o empreendedorismo dos jovens; atividades em hip-
hop, all dances, basquete; promoção de eventos nas duas localidades com ampla participação dos 
jovens das oficinas oferecidas pelo projeto ou que pertenciam aos coletivos de fotografia, 
comunicação digital, promoção de eventos e TV Expressão. A realização de encontros de terapia 
comunitária dos jovens com profissionais ou adultos para tratar de temas mensais de interesse dos 
jovens constituiu um importante eixo de consolidação de canais de diálogo e de apoio aos jovens 
participantes das ações promovidas pelo projeto. Por meio de entrevistas, jovens e instrutores 
fizeram depoimentos sobre como seriam as trajetórias de vida, se não existissem os espaços físicos 
das ONGs como pontos de referencia para eles: perda de pais em acidente, frequência de grupos 
vinculados a drogas e violência; insucesso nas tentativas de acesso ao curso universitário; jovens 
mães; e mudança de planos profissionais para os temas das oficinas – fotografia e eventos.   

Como visto previamente o tratamento da questão da juventude envolve a ação conjunta dos três 
poderes na instância local, estadual e nacional. Foram reduzidas as iniciativas do projeto envolvendo 
estes poderes, com articulações iniciadas com as autoridades local e distrital. Assim, pode-se avaliar 
que o grau de alcance desse resultado foi médio para alto, devido ao fato de ter sido alcançada 
proposta de um novo desenho do Programa, aportando maior capacidade de multiplicação e de 
alcance de efeitos de médio e longo prazo junto aos jovens de 18 a 29 anos, atendendo as suas 
necessidades por subgrupos etários e interesses (articulador/empreendedor; 
oportunidades/participativo; e insatisfeito/mudanças); e incorporando temas de interesse dos 
jovens: empreendedorismo, drogas e violência.   

Os efeitos de curto prazo obtidos pelo projeto, em sua maioria, tem relação estratégica e sinérgica 
com outras iniciativas, programas e políticas públicas do Governo brasileiro junto a essa faixa etária 
dos jovens. Isto significa que, em sua grande maioria, os efeitos são alcançados, não por ação 
exclusiva das iniciativas do projeto, mas devido aos esforços sinérgicos realizados com ações de 
diferentes áreas da política governamental. Nesse contexto, pode-se avaliar que o projeto gerou 
efeitos imediatos, que necessitam de mecanismos e processos para que sejam mantidos nos próximos 
anos, sempre que a CAIXA SEGURADORA continue a apoiar essa iniciativa. A revisão do modelo 
do Jovem de Expressão deverá gerar novos efeitos e garantir maior sinergia com outros programas 
e políticas públicas na área da juventude.  

O alcance do objetivo de desenvolvimento certamente exigirá muitas outras ações a serem 
implantadas nos próximos anos, e para ser alcançado necessitará contar com a participação ativa de 
diferentes atores públicos, privados e de outras instâncias de Governo, sem esquecer os demais 
programas em execução.   

Caberia destacar que a introdução de um eixo de atuação dedicado a advocacy de políticas públicas 
para ações junto à faixa etária do grupo de jovens beneficiários, poderá no futuro gerar maiores 
impactos no tratamento da questão dos jovens em âmbito local, estadual ou nacional. A introdução 
desta estratégia asseguraria às ações da CAIXA SEGURADORA e do UNODC uma maior 
visibilidade e repercussão dos resultados obtidos, com a multiplicação do projeto em outras 
localidades.     

A sustentabilidade se revelou com elevado grau de fragilidade na cooperação.  O projeto deveria ter 
apresentado uma estratégia de saída da CAIXA SEGURADORA e do UNODC, preparando os 
atores e parceiros locais para a apropriação do projeto. Essa estratégia de saída exigiria que, desde o 
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início, estivessem sendo operacionalizadas ações com as ONGs, beneficiários, autoridades e com os 
Agentes de Expressão para dar continuidade às iniciativas do projeto, garantindo a manutenção de 
efeitos, nos próximos anos. Umas das fragilidades para a sustentabilidade pode ser identificada 
também na redução significativa na meta de capacitação de novos jovens para serem multiplicadores 
da metodologia do Jovem de Expressão, devido ao impasse criado sobre as modalidades para 
operacionalizar o Jovem de Expressão. Somente foram capacitados os 07 Agentes de Expressão para 
as duas cidades, reduzindo a probabilidade de serem multiplicados em outros bairros das duas 
cidades, ou em outras cidades do entorno.  

Baseando-se nas análises prévias, pode-se avaliar que é de médio a baixo o grau de probabilidade de 
que os resultados e efeitos do projeto sejam relativamente sustentáveis nos próximos anos. O projeto 
por sua natureza desenvolveu ações voltadas ao desenvolvimento de cidadania e garantia dos direitos 
humanos por meio dos eixos de Expressão Jovem – atividades e eventos; de Fala Jovem – terapia 
comunitária em temáticas definidas pelos jovens; e pela realização de diversos encontros para tratar 
de temas como: drogas, violência, criminalidade, direitos dos jovens, rede local de apoio integral ao 
cidadão jovem. Esses temas de direitos humanos foram tratados com a participação de profissionais 
do poder judiciário e do executivo, e participação do UNODC. As entrevistas indicaram que a 
inclusão desses temas reforçou a estratégia de que o projeto deveria ter a colaboração sistemática de 
outros órgãos e instituições, de modo a tratar o tema com transversalidade. Nesses “Diálogos da 
Juventude” também foram informados nos temas: gestores públicos, empresários, representantes 
das comunidades e famílias dos jovens. 

Em relação ao tema de gênero, o projeto não havia desenhado estratégia específica para a questão 
de equidade de gênero. Entretanto, os encontros do Fala Jovem originaram a criação de grupos 
específicos de interesse das jovens mulheres do grupo, como por exemplo, para tratar da questão de 
adolescentes-mães, que se atua em grupos de faixas etárias mais jovens. O projeto contou com 
parcerias e cooperação de mais de 20 ONGs e instituições públicas para a sua implantação, 
garantindo melhores condições para a apropriação local do projeto, o qual  desenvolveu redes de 
apoio e de mobilização para jovens de 18 a 29 anos, nas duas cidades de implantação do projeto. 
Especial cooperação foi estabelecida entre a CAIXA SEGURADORA com o UNODC desde a 
etapa de proposição até a finalização do projeto. 

Portanto se pode considerar que os resultados alcançados, foram satisfatórios se consideradas essas 
condições externas e internas ao projeto. Nas entrevistas realizadas houve consenso em que as ações 
de cooperação apresentaram resultados satisfatórios para a informação, capacitação e novas 
perspectivas de trajetórias pessoais dos jovens nas duas localidades. A nova metodologia revisada 
deverá ainda passar por um processo de validação entre grupo mais amplo de parceiros. O projeto 
BRAX16 foi avaliado como muito relevante; médio grau de eficácia e menor grau de eficiência; de 
médio grau de alcance de efeitos em médio prazo; e baixa probabilidade de impactos e 
sustentabilidade de resultados do projeto, sempre que forem asseguradas pela CAIXA 
SEGURADORA ou novo parceiro, as condições de recursos técnicos, administrativos, financeiros 
e de articulação com parceiros estratégicos em temas de promoção de direitos humanos, cidadania 
e justiça para os jovens de 18 a 29 anos, com a respectiva operacionalização de novas metodologias 
para o Programa Jovem de Expressão, nas duas cidades e em outras localidades. 

Recomendações 

Para o UNODC: 
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Recomendação 01: Promover ações de articulação com a CAIXA SEGURADORA e outros 
parceiros para a execução de nova fase de implantação e de validação de metodologia ajustada do 
Programa Jovem de Expressão. 

Recomendação 02: Incluir novas ações considerando a necessidade de ampliar iniciativas que tratem 
de temas como: drogas, violência, crimes, emprego e empregabilidade e consolidar os Diálogos da 
Juventude.  

Recomendação 03: Proceder a revisão das ações do projeto para atender aos 03 perfis dos jovens 
gerando propostas de ação a cada um dos três subgrupos de beneficiários, na faixa etária de 18 a 29 
anos. 

Recomendação 04: Elaborar uma estratégia de saída do projeto, contemplando desde o início da 
execução, conjunto de ações necessárias para a sustentabilidade e de impactos do projeto. 

Recomendação 05: Institucionalizar processos, mecanismos e ferramentas para que assegurar a 
colaboração de novos parceiros. 

Recomendação 06: Continuar atuando estrategicamente com parceiros relevantes, sociedade civil e 
lideranças políticas para ampliar as possibilidades de incorporação desse Programa e projeto em 
políticas públicas locais, estaduais e nacionais (advocacy). 

Para a CAIXA SEGURADORA: 

Recomendação 01: Acordar posição sobre a revisão da metodologia do Programa Jovem de 
Expressão, incluindo novo modelo operacional e novos temas;  

Recomendação 02: Dar continuidade do apoio a nova etapa do projeto, desde que, seja considerado 
prioritário no plano de ação da CAIXA SEGURADORA e do Instituto para os próximos 04 anos. 

Recomendação 03: Recomenda-se a realização de reunião com outros parceiros potenciais do setor 
público e privado, de modo a apresentar os resultados alcançados e ampliar as parcerias; 

Recomendação 04: Promover a revisão dos manuais do Programa Jovem de Expressão 2007/2009 
à luz dos ajustes metodológicos propostos, e a elaboração de novos manuais para novos temas 
técnicos incorporados. 

 Lições aprendidas: 

Lição aprendida 01: Desenho inicial com definição das atividades de revisão metodológica do 
projeto deveria contemplar uma avaliação intermediária para dar maior coerência à incorporação 
de ajustes necessários; 

 Lição aprendida 02: Projetos envolvendo diferentes atores e parceiros privados, governamentais e 
não governamentais devem ter um período inicial dedicado exclusivamente a estas articulações para 
a consolidação dos papéis, modalidades de colaboração e processos de sinergia com outras 
iniciativas; 
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Lição aprendida 03: No desenho original do projeto deveria ter sido previsto maior prazo aos 
processos de tomada de decisão da CAIXA SEGURADORA e do UNODC para a validação de 
novas propostas operacionais e estratégicas do projeto.Lição aprendida 04: A ausência de estratégia 
de saída no desenho inicial do projeto ampliou as possibilidades de redução de efeitos e impactos 
do projeto, quando de sua finalização.  

Lição aprendida 05: A inclusão de componente de advocacy no desenho do projeto poderia ter 
favorecido a articulação permanente com políticas e programas públicos locais e nacionais, podendo 
a vir integrar ou se associar com outras iniciativas governamentais; aumentando a possibilidade de 
influenciar a formulação de políticas para os jovens.  

Lição aprendida 06: Em projetos de cooperação envolvendo organismos internacionais e o setor 
privado, desde o início devem ser desenhadas as estratégias de atuação conjunta para gerarem 
sinergias entre investimentos sociais realizados e modalidades de contribuições para a proposição de 
políticas públicas.  

Lição aprendida 07: A inclusão de iniciativas para promover fóruns de diálogo entre os diferentes 
atores públicos, privados, ONGs, sociedade civil organizada, e os beneficiário de projetos de 
investimentos sociais deverá ser prevista em novos projetos, de modo a construir modalidades de 
colaboração e de ações conjuntas. 
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MATRIZ SÍNTESE DE RESULTADOS, EVIDÊNCIAS E 
RECOMENDAÇÕES 

Achados1: problemas e 
desafios identificados 

Evidências (fontes para os 
achados relevantes) 

Recomendações2 

Recomendações principais: 
1. Existe uma carência em 
dados atualizados da linha de 
base e de dados estatísticos 
confiáveis. Por esse motivo é 
dificil medir impacto e 
efeitos.. 

 

Durante a revisão de materiais 
e a realização de entrevistas  da 
avaliação não foram 
encontrados dados e 
informações estatisticas 
atualizadas sobre os jovens 
beneficiados pelo projeto e 
politicas atualizadas 
destinadas a essa população de 
jovens do projeto. 

 

É recomendado ao UNODC e 
a Caixa Seguros  que para 
futuros projejtos sejam 
elaboradas linhas de base no 
inicio do projeto, bem como 
sejam estabelecidos os 
instrumentos e mecanismos 
para medir os impactos e 
efeitos do projeto. 

 

2. Desde o segundo semestre 
de 2012, UNODC and 
CAIXA SEGUROS 
concordaram sobre a 
necessidade de revisar 
substantivamente o 
documento de Projeto para 
mehorar a gestão e consolidar 
a incorporação de novas áreas 
de interesse. A revisão não foi 
implantada aidna que 
ocorresse um semninario de 
planejamento estratégico para 
essa finalidade no final de 

Durante a revisão de 
documentos e entrevistas 
realizadas para a avaliação, se 
constatou uma desaceleração 
substancial no ritmo de 
implantação em 2012 e 2013 
devido a dificuldade na 
tomada de decisão sobre a 
revisão sustantiva do Projeto. 

A experiência em outros 
projetos da ausência de 
tomada de decisões indica que 
esse fato é um dos fatores que 

Seria recomendado ao 
UNODC e a Caixa que a 
revisem as alternativas 
propostas em 2013 para uma 
tomada de decisão 
considerando a nova 
metodologia para implementar 
uma possível segunda fase do 
Projeto Jovem de Expressão. 

1 A finding uses evidence from data collection to allow for a factual statement. 

2 Recommendations are proposals aimed at enhancing the effectiveness, quality, or efficiency of a 
project/programme; at redesigning the objectives; and/or at the reallocation of resources. For 
accuracy and credibility, recommendations should be the logical implications of the findings and 
conclusions. 
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2013. Como consequncia 
dessa situação, o projeto 
enfrentou atrasos na sua 
implantação.  

causam atrasos importantes 
na implantação completa do 
Projeto. 

 

3. Ongs apresentaram 
dificuldades em processos de 
mobilização de jovens e na 
utilização de processos 
adminsitrativos e financeiros 
adotados por organismos 
internacionais, como o 
UNODC.  ONG teve que ser 
substituída por agentes 
mobilizadores da 
comunidade e novo 
coordenador de mobilização 
do Projeto. Outra  ONG 
passou por mudança de 
vinculação nacional passando 
a ter nova denominação, mas 
mantendo os mesmos 
profissionais  

 

Durante a desk review e 
entrevistas para essa avaliação 
foi possivel verificar a 
dificuldade que existiu em 
mobilizar jovens e em usar os 
procesosos contabeis de 
organismos internacionais. 
Ao memso tempo, foi possível 
comparar o aumento de 
participação dos jovens nas 
comunidades com  a 
existencia de novos agentes 
mobilizadores e a 
coordenação local para 
mobilização 

 

Seria recomendado que em 
futuros processos licitatórios de 
ongs seja exigido que tenham 
trabalhado previmente de 
modo satisfatório com pelo 
menos dois projetos de 
cooepração tecnica 
internacional com agencias do 
sistema ONU. 

 

 

4. Ongs e jovens de expressão 
contruiram redes de 
sensibilização, mobilização e 
de disseminação de 
capacitações, eventos, e 
oficinas que foram muito 
bem aceitas pelos jovens das 
duas comunidades em que o 
projeto atuou. Grande 
participação em oficinas e 
eventos promovidos pelo 
projeto poderia ter sido maior 
caso a estratégia de 
comunicação inicial pudesse 
ter sido a adotada após revisão 
do tema de comunicação e 
mobilização de jovens nas 
duas comunidades.  

 

Durante a desk review e 
entrevistas para essa avaliação 
foi possivel verificar a 
dificuldade inicial que existiu 
em mobilizar jovens e em 
disseminar oas oficinas, 
oportunidades e eventos. Foi 
possivel identificar que a 
mudança de estratégia 
incluindo os Agentes de 
Expressão , acordada com o 
UNODC e a CAIXA 
SEGURADORA, ampliando 
a presença do UNODC nas 
comunidades resultou em 
melhorias nos processos de 
comunicação e mobilização 
com as comunidades. 

 

Seria recomendado que em 
próximas cooeprações técnicas 
a questão da comunicação, 
mobilização e disseminação de 
ações do projeto pudesse 
constituir um eixo prioritário 
de planejamento do projeto; 
bem como; fossem contratados 
coordenadores locais e agentes 
de expressão, que não estavam 
previstos originariamente, mas 
que aportaram maior fluidez e 
resposta por parte dos jovens 
das comunidades. 
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Importantes recomendações 

1. Gestão de Projeto – 
dificuldades de comunicação; 
fluxo de documentos e 
demora em processos de 
tomada de decisões passaram 
a exigir reuniões muito 
frequentes. Estas dificuldades 
foram devidas a prática de 
trabalho anterior da Caixa 
com as Ongs e a do sistema de 
gestão do UNODC em 
trabalhar com ONGs; e atuar 
como executor de atividades, 
em nível local. 

Durante a revisão de 
documentos e entrevistas 
relacionadas ao ritmo de 
execução, foi possível 
identificar a  fragilidade do 
desenho do processo de gestão 
implantado pelas duas 
instituições.  

Seria  recomendado que o 
UNODC possa apresentar um 
sistema adminsitrativo e 
financeiro proposto para atuar 
junto as ONGs, para apoiar o 
ritmo de execução exigido pelo 
Projeto. 

 

2. Burocracia – 
procedimantos complexos e 
demorados em processos de 
licitação entravaam a 
implantação do projeto.. 

A revisão de material e 
entrevistas identificaram que 
atrasos ocorreram nos 
processos de licitação devido a 
processos burocráticos 
determinados pelas normas 
do UNODC e pelos 
requisitos especializados 
exigidos pelas noramas  para a 
qualidficação de consultores e 
de ONGs contratadas. 

Seria recomendado que o 
UNODC pudesse revisar os 
procedimentos de licitação para 
a contratação de consultores 
em projetos de cooperação 
internacional.. 

 

3. Sustentabilidade – A 
carencia de propostas e ações 
implantadas pelo projeto que 
garantissem condições de 
maior sustentabilidade  e 
continuidade de efeitos de 
mais medio prazo. 

 

 

A revisão de materiais e 
entrevistas possibilitaram a 
identificação de ausencia de 
ações para garantir a 
continuidade das iniciativas 
do projeto; ausencia de 
trabalho para incluir 
resultados obtidos em 
programas e politicas públicas 
para jovens em áreas de alto 
indice de mortes, crimes e 
exclusão social.  

 Seria recomedado que a 
continuidade de colaboração 
entre a Caixa Seguradora e o 
UNODC possa incorpar, no 
desenho inicial, ações para a 
proposição de novas politicas e 
programas públicos voltados 
aos jovens; bem como possa 
ampliar a parceria na nova 
cooperação de outros parceiros 
públicos, privados e de setores 
não governamentais. 

4. Informação - Areas 
temáticas de expertise do 
UNODC foram incluidas em 
ações do projeto.  Ainda que 
não tivesse sido prevista, a 
criação de espaços para 

A revisão de materiais e 
entrevistas possibilitaram a 
identificação de apreciação 
dos jovens nas duas 
comunidades pelos eventos 
“Diálogos com a Juventude” 

Seria recomendado que as 
novas cooperações nesse tema 
possam desde o iniciao prever a 
realização desses encontros com 
a juventude, como modo de 
ampliar o diálogo com os 
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diálogo com a juventude 
permitiu a incorporação de 
temas de interesse dos jovens 
sobre segurança; saúde 
reprodutiva, cidadania, 
justiça e outros de expertise 
do UNODC 

em que o UNODC assumiu 
significativa liderança, 
adiconado valor ao processo 
de informação, sensibilização 
e disseminação de temas  de 
respectiva expertise junto aos 
jovens. 

jovens, pais, lideranças 
comunitárias, gestores públicos 
e administradores locais.  
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I. INTRODUÇÃO 

Antecedentes e Contexto 

Esta é a avaliação final do Projeto BRA/X16 – “Jovem de Expressão”: cidadania, acesso à justiça e 
cultura de paz. Este Projeto foi iniciado em 01/01/2011, com o prazo de 42 meses de execução e 
recursos de US$ 1, 075,268.  

O Projeto está alinhado com as diretrizes do UNODC voltadas à linha de ação 03. Prevenção, 
tratamento, reintegração e desenvolvimento alternativo, tendo como campo de resultados esperados 
03. Prevenção de base comunitária, com o desenvolvimento de ferramentas para o trabalho com 
juventude, violência e crime, especialmente em comunidades urbanas vulneráveis. 

Ao mesmo tempo, esta iniciativa do UNODC com a CAIXA SEGURADORA visa apoiar a 
expansão da capacidade dos Estados-Membros para promover programas de prevenção do crime e 
do abuso de drogas centrados na comunidade. Nesse contexto, cooperação crescente entre o 
UNODC e entidades relevantes da sociedade civil que sejam ativas nesses programas atende ao 
acordado nas convenções internacionais e se inserem em ações pertinentes ao mandato do 
UNODC. 

Este projeto visava à implantação da metodologia “Jovem de Expressão” e à incorporação de ações 
adicionais de prevenção da violência e de acesso à justiça entre a população jovem de 18 a 29 anos, 
bem como estimular a formação e/ou fortalecimento de redes de atenção integral aos jovens no 
Distrito Federal.  

O projeto se apoia na experiência prévia do Programa Jovem de Expressão implantado como 
experiência piloto do Grupo CAIXA SEGURADORA nas cidades de Sobradinho II (26 km de 
Brasília) e Ceilândia (30 km de Brasília), Distrito Federal, nos anos de 2007 a 2009.  Apresentava 
como um dos objetivos a promoção da saúde dos jovens, inserção social de jovens por meio de 
atividades de cultura, lazer e informação, com foco na redução da mortalidade por causas externas.  

O atual projeto Jovem de Expressão manteve a implantação em duas cidades abrangidas pelo 
Programa Jovem de Expressão da Caixa Seguros. Também atuou com jovens beneficiados em 2007 
a 2009, com a ampliação de novos participantes na faixa etária de 18 a 29 anos.  

A contribuição do Escritório Regional do UNODC para o Brasil e Cone Sul foi concretizada por 
meio do aporte de sua expertise nos campos da prevenção da violência; do acesso à justiça e do 
estímulo ao trabalho em redes de atenção integral aos jovens. 

Dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, mostram que 
a faixa etária de 15 a 24 anos concentra o maior número de vítimas fatais de agressões e homicídios 
no Brasil, sendo que as cidades de Sobradinho II e Ceilândia apresentam altos índices de 
mortalidade nessa faixa etária, ainda que as regiões conhecidas como Estrutural e Varjão do Distrito 
Federal apresentarem maiores índices no período 2008/2009. Os dados estatísticos indicam a 
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I. INTRODUÇÃO 

permanência destes índices nessas regiões administrativas nos últimos cinco anos. Dados mais 
recentes mostram que a dinâmica dos homicídios, embora tenha sofrido pequenas alterações No 
decorrer dos últimos anos, ainda está fortemente concentrada nas regiões de baixa renda, como 
pode ser visualizado no quadro abaixo: 

Fonte: Ilanud 

Pesquisa realizada em 2006 pela CAIXA SEGURADORA em oito regiões administrativas do 
Distrito Federal, com 1.067 jovens, de 18 a 24 anos, indicava conjunto de fatores como mais 
relevante para explicar a exposição do jovem à violência, seja como agressor, vítima ou testemunha: 
o porte e uso de arma de fogo; o consumo de drogas ilícitas e álcool; bem como, a exposição à 
situação anterior de violência. 

O estudo em questão, inédito no país, preconizou que a melhor maneira de diminuir a exposição 
dos jovens à violência seria o incentivo à tomada de decisões saudáveis no dia-a-dia, identificando 
quais experiências os transformariam em pessoas especiais e capazes de fazer a diferença na vida de 
outras pessoas. 

O Programa Jovem de Expressão faz parte da política de investimento social privado, da CAIXA 
SEGURADORA  e considera três componentes estratégicos para sua implantação: Expressão 
Jovem, Fala Jovem e Avaliação de Impacto do Programa na vida dos jovens e nas comunidades 
onde ele foi implantado.  

Portanto, em 2010, o UNODC e a CAIXA SEGURADORA  iniciaram os entendimentos para 
uma ação conjunta para o desenvolvimento de projeto de cooperação. A parceria estabelecida entre 
a CAIXA SEGURADORA e o UNODC visava à adaptação da metodologia do Programa Jovem 
de Expressão, por meio de implantação em comunidades do Distrito Federal e pelo aporte de 
expertise em temas relativos ao mandato do UNODC. Desse modo, o projeto apresentou o objetivo 
de promover a prevenção da violência, a cultura de paz e o acesso à justiça entre a população jovem 
nessas localidades. 

O projeto acordado visava promover ações de cultura, educacionais e terapêuticas como 
instrumento de integração de grupos de jovens; de continuidade de espaços de identidade e 
apropriação pelos jovens nas regiões da prática de ações culturais e de interesse desses grupos. O 

Gráfico 1 Taxa de Homicídios por 10.000 habitantes nas Regiões Administrativas – 2008 e 
2009 
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projeto se justifica pelas sinergias e complementaridades estabelecidas entre os objetivos da 
metodologia do piloto do Programa Jovem de Expressão e o mandato do UNODC para o Brasil. 
No marco estratégico do UNODC para o Brasil se encontram as seguintes prioridades: o 
enfrentamento ao crime urbano e a prevenção à violência, considerando a alta concentração da 
população em áreas urbanas, com o reconhecimento da vulnerabilidade da juventude.  

A presente iniciativa também está em acordo com a estratégia mundial do UNODC para os anos 
de 2008 a 2011, quando foi desenhado o projeto. Entre as ações previstas pode-se destacar: 
desenvolver ferramentas para o trabalho com juventude, violência e crime, especialmente em 
comunidades urbanas vulneráveis, e expandir a capacidade dos Estados-membros para promover 
programas de prevenção ao crime e ao abuso de drogas no nível local. 

Devido à existência prévia das ações da CAIXA SEGURADORA, o projeto já contava com a 
descrição de perfil de beneficiários; manuais de execução; levantamento de ONGs que atuavam 
nestas duas regiões do Distrito Federal e uma rede pré-existente de jovens participantes de iniciativas 
promovidas pela CAIXA. 

Ao iniciar a implantação do projeto foi constituído um grupo de parceiros, que ao longo da sua 
execução foi sendo modificado por novos arranjos operacionais e institucionais. A caracterização 
dos atores finais para a implantação do projeto é indicada a seguir: 

CAIXA SEGURADORA: Companhia de capital privado 100% voltada à proteção da família 
brasileira, com forte presença nos quatro mercados onde atua: seguros, previdência, consórcios e 
capitalização. É o agente idealizador do Programa Jovem de Expressão e escolheu o jovem como 
causa social por acreditar que pode influenciar de forma criativa o desenvolvimento social do país, 
bem como atuar junto aos futuros clientes dos seus serviços. 

Grupo Cultural Azulim: Organização não-governamental fundada em 1998 por um grupo de 
jovens de Sobradinho II. Para os "azulins", a cultura hip hop é a ferramenta perfeita de aproximação 
com o público, pois permite abordar temas como o racismo, a discriminação, a violência, as 
DST/aids e a gravidez na adolescência. Responsável pela parte da metodologia Expressão Jovem, o 
Azulim oferece oficinas artísticas de rap, hip hop, grafite e audiovisual, além de preparar os jovens 
para se tornarem empreendedores culturais. 

Central Única das Favelas do Distrito Federal - CUFA/DF: Organização não governamental, 
criada no Brasil, há 17 anos. é uma organização brasileira reconhecida nacionalmente pelas esferas 
políticas, sociais, esportivas e culturais. Foi criada a partir da união entre jovens de várias favelas, 
principalmente negros que buscavam espaços para expressarem suas atitudes. Notabilizou-se pelo 
combate à segregação social e étnica, destacando-se por ações empreendedoras voltadas para 
moradores das favelas brasileiras. Em 2015 completou 17 anos de existência no Brasil. Atuou até 
abril de 2014 no Projeto tendo sido substituída pela RUAS, com quem a CUFA no DF mantinha 
atuação conjunta no Programa. Rede Urbana de Ações Socioculturais – RUAS: Organização não 
governamental criado em 2006 no Distrito Federal promove encontros periódicos para dialogar 
com e sobre os jovens e suas necessidades. O grupo tem atuado no sentido de que a transformação 
sociocultural da juventude pode ocorrer pro meio da ocupação saudável de espaços públicos, 
comunicação comunitária e empreendedorismo juvenil. Atuam por meio de ações culturais, lazer 
comunitário e de meio ambiente. 

Movimento Integrado de Saúde Comunitária/DF- MISMEC-DF. Organização não-
governamental responsável pelas atividades do Fala Jovem, espaço de discussão e debate de questões 
diversas que fazem parte da vida dos participantes do “Jovem de Expressão”. O MISMEC utiliza 

3 



I. INTRODUÇÃO 

técnicas de Terapia Comunitária reconhecidas no Brasil e atende as famílias dos jovens participantes 
do Jovem de Expressão. Ao final do projeto, foi substituído por profissionais e colaboradores jovens 
que tinham domínio da técnica.  

UNESCO: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. As prioridades 
programáticas da UNESCO junto ao Brasil são: educação, ciências naturais, ciências sociais e 
cultura. 

UNODC: Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Atuando como agência executora, 
responsável pela execução e gerenciamento do projeto. 

O conjunto de parceiros foi assumindo papéis na implantação da cooperação, que apresentaram 
mudanças de papeis, de acordo com as necessidades de execução das iniciativas do projeto. 

Esse projeto constituiu uma experiência relevante de parceria com o setor privado para o UNODC-
LPOBRA trazendo consigo um conjunto de lições aprendidas e recomendações para a melhoria de 
parcerias semelhantes, considerando que o UNDOC no Brasil tem atuado muito frequentemente 
com os organismos e instituições públicas. 

I. 2. Metodologia de Avaliação 

O objetivo da avaliação final do Projeto BRAX16 é avaliar os resultados alcançados, após 42 meses 
de execução do projeto, identificando lições aprendidas, boas práticas e recomendações, a partir da 
implantação do projeto. Os resultados da avaliação também podem ser utilizados por outros atores 
para melhorar o alcance de resultados de novos projetos e para a continuidade do Programa Jovem 
de Expressão.  

Os resultados da avaliação também serão usados pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 
Crime  para melhorar o planejamento, concepção e gestão de futuros projetos no Brasil e em outros 
países. O objetivo desta avaliação também será de analisar as estratégias, objetivos, relevância, 
eficácia, eficiência, impacto, sustentabilidade e valor agregado das ações do UNODC nas iniciativas 
de cooperação com a CAIXA SEGURADORA, durante o período de 2010-2014.  O relatório de 
avaliação foi elaborado considerando o período de Janeiro de 2011 a outubro de 2014. Devido ao 
montante de recursos e tempo de execução, o projeto requer uma avaliação final independente, 
prevista no Acordo de Cooperação entre o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
(UNODC) e a CAIXA SEGURADORA. 

A avaliação considerou padrões e referencias indicadas nos guias orientadores da Unidade 
Independente de Avaliação do UNODC (IEU); e os manuais e diretrizes de avaliação do Grupo de 
Avaliação das Nações Unidas (UNEG). 

A avaliação final foi conduzida com a supervisão do UNODC/Viena e com o suporte do Escritório 
do UNODC de Ligação e Parceria no Brasil l (LPOBRA), e com a colaboração da CAIXA 
SEGURADORA. A avaliação foi conduzida por uma consultora independente. 

De acordo com os Termos de Referencia, no Anexo I, o propósito da avaliação foi: (i) avaliar a 
qualidade da concepção e desenho do projeto; (ii) avaliar a eficiência do projeto, verificando o 
alcance dos objetivos em termos de gestão e mobilização de recursos; (iii) avaliar os resultados do 
projeto, positivos e negativos, promovidos pela implantação; (iv) identificar lições aprendidas e 
melhores práticas do projeto para a proposição de novos projetos, iniciativas, programas; (v) propor 
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recomendações específicas para a gestão e monitoramento das ações do  UNODC e da CAIXA e 
para futuros projetos. 

Documentação foi continuamente coletada durante o processo de avaliação. Documentos e 
informações de suporte foram coletados e disponibilizados à consultora pelo Escritório de Ligação 
e Parceria do UNODC no Brasil; bem como, os relatórios atuais e avaliações prévias 
disponibilizadas pela CAIXA SEGURADORA. Estes documentos incluíram: relatórios de 
progresso; estratégias nacionais; relatórios de missões; publicações; relatórios de consultores e atas 
de reuniões. Estas informações e dados obtidos e coletados constituíram as bases para a avaliação. 

A avaliadora realizou a revisão dos documentos obtidos no inicio da avaliação, identificou com os 
gestores do projeto os principais parceiros e atores para entrevistar e estabeleceu a estratégia e os 
instrumentos para as entrevistas serem realizadas.  

Visitas de campo ao projeto foram realizadas em Sobradinho II e Ceilândia permitindo concretizar 
reuniões e entrevistas com atores e beneficiários do projeto; ao mesmo tempo, foram realizadas 
entrevistas via skype com atores e parceiros que não se encontram mais trabalhando no Projeto no 
Distrito Federal, ou que residem atualmente em outras cidades. Estas entrevistas e visitas de campo 
permitiram discutir e identificar determinadas melhorias a serem introduzidas no desenho inicial, 
e nas etapas de implantação, monitoramento e avaliação do projeto.  

Foram entrevistados pela avaliadora cerca de 30 participantes dentre atores, parceiros, consultores 
e beneficiários diretos do projeto nas duas regiões administrativas do DF. Pertenciam ao UNODC, 
UNESCO, EX-CUFA, RUAS, AZULIM, CAIXA SEGURADORA; e agentes de expressão. A 
seleção dos entrevistados foi acordada com o UNODC, de acordo com a relevância, conhecimento 
e participação nas diferentes etapas do projeto. As entrevistas forma agendadas pelo UNODC e 
pela avaliadora, de acordo com agenda elaborada previamente. 

Como indicado diferentes fontes de informação foram usadas para assegurar que a triangulação de 
dados fosse relevante, confiável e tivesse credibilidade. O processo de coleta de dados envolveu: (i) 
diversos métodos de coleta de dados para fins de triangulação; (ii) informações produzidas pelo 
monitoramento do projeto: UNODC; consultores, agentes de expressão, e Caixa; (iii) uso de dados 
secundários  e pesquisas produzidas pela CAIXA SEGURADORA, universidades ou UNODC. 
Foram usados como instrumentos para avaliação: revisão de materiais; entrevistas; grupos focais, 
visitas de campo e reuniões. 

A análise das informações e dados coletados foram organizadas e classificada, sintetizadas e 
realizado, quando necessário, a comparação com outras informações relevantes, de modo a subsidiar 
os achados principais da avaliação, indicação de recomendações e as respostas às questões 
orientadoras da avaliação.  

A matriz de avaliação desenvolvida constituiu uma importante ferramenta para a sistematização da 
informação, de modo a obter as informações e o modo de obter os dados. A matriz permite 
identificar as relações entre os diversos componentes; as diferentes fontes de informação; notas e 
relatórios que em conjunto permitem verificar o grau de alcance dos resultados e objetivos do 
projeto. A sistematização do processo de análise estabeleceu as bases para a proposição de 
conclusões, a identificação de lições aprendidas e as recomendações da avaliação final. Determinadas 
informações e dados coletados foram trabalhados de modo quantitativo e qualitativo. Devido à 
natureza do tema do projeto os dados na maioria das situações foram tratados qualitativamente. 
Em alguns casos a análise foi a síntese das diferentes fontes permitindo o processo de triangulação 
das informações e dados. 
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Em relação às mais significativas limitações da avaliação foram identificadas: (i) ausência de 
proposição de linha de base no documento do projeto; (ii) mudança de profissionais do UNODC; 
parceiros de execução – ONGs- e de consultores ao longo do projeto; (iii) fragilidade nos relatórios 
de  progresso centrado em atividades executadas pelas ONGs; (iv) ausência de relatórios de 
monitoramento e avaliações dos cursos, reuniões e eventos culturais devido ao caráter pontual das 
iniciativas do projeto; (v) decisão de não realização de avaliação de impacto do projeto, conforme 
planejado; e (vi) desmobilização de ONGs, consultores e agentes de expressão, com a redução de 
beneficiários em cursos e eventos, devido ao término de contratos de financiamento do projeto, 
desde meados de 2014. 

6 



 

II. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 

O Projeto BRAX16 foi aprovado em dezembro de 2010, iniciando a primeira cooperação técnica 
entre a CAIXA SEGURADORA e o UNODC, com um orçamento de US$ 1, 075, 268 milhão 
para o período de 36 meses. Foi iniciado em janeiro de 2011, tendo sido aprovada uma extensão 
de doze meses para a conclusão do projeto. Desse modo, o novo prazo para a finalização da 
cooperação foi até o de 31 de dezembro de 2014, com uma nova ampliação até junho de 2015. 

A CAIXA SEGURADORA vem desenvolvendo a cooperação técnica com o UNODC para 
expandir os esforços de redução de violência  e mortalidade junto aos jovens de 18 a 29 anos, em 
comunidades com altos índices de violência e altas taxas de população de baixa renda, em duas 
regiões administrativas do Distrito Federal  no Brasil, por meio de:  promoção de ações culturais;  
de esclarecimento sobre questões de saúde para jovens; e pela informação e disponiblização de 
conhecimento sobre temas de combate a violência, drogas e crimes em Sobradinho II e Ceilândia. 

II. 1. Desenho  

O desenho proposto visava à continuidade do fortalecimento das capacidades existentes em 
organizações não governamentais atuantes nas regiões administrativas de Sobradinho II e Ceilândia, 
dando continuidade as experiências piloto implantadas pela CAIXA SEGURADORA. As 
experiências piloto são classificadas como de investimento social empresarial visto ser a CAIXA 
SEGURADORA uma empresa privada.  

De acordo com o GIFE (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas) o Investimento Social 
Privado (ISP) é o repasse voluntário de recursos privados para projetos sociais e ambientais. 
Diferente das práticas assistencialistas se preocupa com o planejamento, o monitoramento, a 
avaliação e a sistematização dos projetos apoiados. Os investidores sociais privados (empresas, 
fundações, instituições) buscam medir os resultados obtidos, as transformações geradas e o 
envolvimento da comunidade no desenvolvimento da ação. 

O projeto destinava-se a dar continuidade ao processo de validação da metodologia CAP classificada 
pela CAIXA SEGURADORA como de tecnologia social para atuar junto ao grupo de adultos 
jovens de 18 a 29 anos. De acordo com o conceito adotado pela Caixa, “tecnologia social” é o nome 
dado a todo produto, método, processo ou técnica criada para solucionar algum tipo de problema 
social, que atenda aos quesitos de simplicidade, baixo custo, fácil aplicabilidade e impacto social 
comprovado. As tecnologias sociais facilitam a adoção de novos conhecimentos, atitudes e práticas 
sociais, contribuindo para uma gestão efetiva de recursos e para a criação de estratégias que tornem 
os novos comportamentos mais atraentes e mais fáceis de serem assimilados pela população a ser 
beneficiada. 

Em sintonia com as diretrizes das Nações Unidas de Prevenção ao Crime, o Programa “Jovem de 
Expressão” busca promover o bem-estar dos jovens ao estreitar os laços sociais com medidas que 
incluem saúde, educação, trabalho e emprego. Além disso, o projeto procura estimular melhorias 
nas condições de vida das comunidades onde atua com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade ao 
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crime e à violência em especial dos jovens na faixa etária atendida pela iniciativa. Para isso, o 
desenho inicial procurava indicar um conjunto de resultados e atividades, que permitissem 
confirmar a aplicabilidade da metodologia e manuais produzidos com a experiência prévia da 
CAIXA SEGURADORA com este Programa. Ao mesmo tempo, visava atender demandas 
identificadas previamente pela Caixa nestas duas regiões administrativas do DF. 

O Projeto foi executado no período do primeiro mandato presidencial da Senhora Dilma Roussef 
(2011/2014) e com relação mais próxima com o Governador do Distrito Federal, o Senhor Agnelo 
Queiroz, administrador do Distrito Federal com gestão nas duas regiões administrativas do projeto. 
O prazo de execução foi coincidente com este período governamental, garantindo melhores 
possibilidades de manutenção do desenho acordado, e de colaboração com a Coordenação da 
Juventude (criada em 2012), vinculada à Secretaria de Governo do GDF. 

A partir das pesquisas iniciais no período 2004/ 2006 promovidas pela CAIXA SEGURADORA, 
por meio da John Snow Brasil e da Universidade de Brasília, foi possível desenvolver estratégias que 
atenderam às necessidades do público jovem, embasado em um diagnóstico local inicial e de criação 
de diálogo constante, estabelecido com os jovens nas duas comunidades de experiências piloto. A 
pesquisa foi intitulada “Fatores Determinantes da Violência Interpessoal entre Jovens no Distrito 
Federal” e publicada no site da CAIXA SEGURADORA. 

Ademais, por meio de pré-avaliação e pós-avaliação realizada junto a um grupo de 150 participantes 
de Ceilândia e 150 jovens de Sobradinho II,- tendo sido estabelecido um grupo de controle com 
cerca de 150 não participantes em Samambaia (outra região do DF)- foi possível verificar avanços 
de impacto social –CAP- nos resultados alcançados pelo programa Jovem de Expressão 2007/2009, 
em especial no que se refere aos temas de saúde e de percepção de violência, crimes e oportunidades.  

De acordo com as informações da Caixa, nas duas comunidades, onde o projeto-piloto foi 
implementado, os resultados atingidos foram positivos na promoção da saúde e na redução dos 
fatores de vulnerabilidade dos jovens à violência.  O impacto social do Jovem de Expressão foi 
comprovado pela pesquisa de avaliação. Após frequentarem por um ano o Programa, os integrantes 
indicaram adotar comportamentos mais seguros, reagindo menos a provocações e adotando uma 
postura mais aberta ao empreendedorismo e redução de grau de vulnerabilidade a violência. 

Ainda que sem a sistematização necessária, algumas lições aprendidas e recomendações do Programa 
Jovem de Expressão-2007/2009 também serviram como contribuições importantes para a 
proposição do desenho do novo Projeto BRAX16. A colaboração com o UNODC também 
adicionou reflexões sobre a necessidade de incorporar informações sobre o tema de drogas, crimes 
e segurança cidadã. Ao mesmo tempo, a gestão pelo UNODC passaria a exigir maior detalhamento 
de processos para a estruturação da gestão em iniciativas desta natureza. Os resultados dessa 
estruturação permitiriam futuramente a multiplicação da iniciativa em outras cidades no DF e em 
outros estados brasileiros. Em relação aos recursos alocados, o BRAX16 manteve o montante 
originalmente destinado de US$ 1 milhão pela CAIXA SEGURADORA para o Programa prévio. 
De acordo com entrevista realizada, a Caixa destina há quase uma década esse montante para 
projetos dessa natureza, não havendo incrementos anuais. 

Caberia destacar que o desenho original foi definido também considerando as orientações do 
Governo brasileiro sobre projetos de cooperação técnica, sendo que essa iniciativa de cooperação 
apresenta características diferenciadas da maioria da cooperação do UNODC no Brasil, por se tratar 
de cooperação com empresa privada. O desenho levou em consideração a modalidade de execução 
direta (DEX) pelo Escritório no Brasil.  

8 



II.         RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 

A CAIXA SEGURADORA enquanto empresa privada não apresenta a prática de realizar marco 
lógico para as suas iniciativas, e com o apoio da equipe técnica do UNODC foi proposto desenho 
que contemplou 03 resultados e objetivos específicos, que refletiam as necessidades de ajustes na 
metodologia do Programa Jovem de Expressão, com a ampliação de temas de expertise do 
UNODC. 

O desenho do projeto foi voltado à implantação de ações de cultura e saúde junto aos jovens, com 
a produção de conhecimento em temas de expertise do UNODC e ao aumento de capacidades 
técnicas e institucionais das ONGs atuando na execução do projeto.  O projeto proporcionou 
oficinas e capacitações com os jovens, tendo apoiado ações de prevenção de violência, reservando 
vagas de reinserção sócio-educativa para jovens infratores nos eventos, e apoiou a capacitação para 
o empreendedorismo. 

Caberia ressaltar que durante as entrevistas, a questão de empreendedorismo foi tratada, com os 
interlocutores sendo possível identificar que para a Caixa esse tema não deveria integrar o plano de 
trabalho do projeto. No entendimento da CAIXA SEGURADORA, o projeto deveria orientar os 
jovens a que procurassem instituições brasileiras, como o sistema S, com capacidade apoiar novos 
negócios.   

O sistema S é formado por organizações e instituições todas referentes ao setor produtivo, tais como 
indústrias, comércio, agricultura, transporte e cooperativas que tem como objetivo, melhorar e 
promover o bem estar de seus funcionários, na saúde e no lazer, por exemplo, como também a 
disponibilizar uma boa educação profissional. As instituições do Sistema S não são públicas, mas 
recebem subsídios do governo. 

São varias as organizações que compõe o sistema S, algumas delas são subordinadas à Confederação 
Nacional da Indústria, outras a Federação do Comércio, etc. Compõe o sistema os seguintes 
Serviços Nacionais: SENAI; SESC; SESI; SEBRAE; SENAR; OCB dentre outras. Cada uma dessas 
organizações tem dado contribuições importantes nas suas respectivas áreas de atuação. Cursos 
gratuitos com bolsas de estudos, promoção social, apoio ao desenvolvimento das pequenas 
empresas, treinamentos, entre outros. Tudo isso de forma muito próxima da sociedade 

Ao mesmo tempo, a Caixa esclareceu ter interesse em investir socialmente em jovens, por 
representarem uma janela de oportunidade pelos impactos futuros que podem gerar na sociedade, 
como agentes de transformação e mudança. O apoio ao processo de formação de jovens deve 
permitir a esse grupo mais capacidade de aproveitar as chances abertas pelo desenvolvimento e ter 
maior probabilidade de sucesso para vencer o ciclo da pobreza, da violência e da exclusão. Desse 
modo os jovens estão mais aptos a contribuir para as mudanças com suas potencialidades de 
inovação e criação. Outro motivo para o investimento da Caixa em jovens foi o resultado 
apresentado por uma pesquisa realizada pela instituição que identificou alta incidência de crimes 
praticados por jovens na faixa etária de 18 a 29 anos. Esta pesquisa se encontra dispnibilizada no 
site da Caixa Seguradora sob o nome de “Fatores determinates da violência interpessoal de 
jovensnoDistrito Federal”.  

Em consequência, o desenho do projeto levou em consideração as linhas operacionais ou 
tecnologias sociais definidas nos manuais do Programa Jovem de Expressão Caixa 2007/2009 para 
a configuração de seus três eixos estratégicos de implantação, com características interdependentes 
e complementares: 
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(i) Expressão Jovem 

Conjunto de ações culturais e de educação para saúde e para o engajamento dos jovens na superação 
da exclusão social. A tecnologia é operada a partir da mobilização das comunidades e da integração 
das redes sociais de proteção, defesa dos direitos e acesso aos serviços de justiça, segurança, saúde, 
educação e cultura.  O componente “Expressão Jovem” enfatiza o desenvolvimento de oficinas de 
arte e cultura como forma de orientação profissional e fortalecimento dos conhecimentos, atitudes 
e práticas sobre violência e empregabilidade. As oficinas são conduzidas na comunidade e 
desenvolvidas por orientadores capacitados nas áreas de música; dança; filmagem; fotografia; e 
outras áreas. 

(ii) Fala Jovem 

Técnica terapêutica onde as pessoas partilham experiências de vida e, juntas, tentam encontrar 
soluções para seus problemas. O Fala Jovem é uma adaptação da Terapia Comunitária à realidade 
dos jovens. O componente Fala Jovem busca trazer elementos de fortalecimento da interlocução 
dos jovens e discussões sobre questões relacionadas ao cotidiano, violência, vida doméstica, 
empregabilidade, etc. Rodas de discussão são realizadas na comunidade e com os jovens que 
participam do componente de Expressão Jovem. As rodas são moderadas por profissionais 
capacitados com um grupo de no máximo 20 jovens. 

(iii) Pesquisa avaliativa de impacto econômico da mudança de 
comportamento  

Um programa de investimento social deve ter impactos na comunidade e na sociedade, mas também 
deve ter impactos econômicos. A Pesquisa Avaliativa de Impacto Econômico da Mudança de 
Comportamento visava medir os retornos econômicos dos investimentos sociais realizados. 

Portanto, os objetivos e resultados do projeto foram propostos considerando as características da 
metodologia já existente no Programa, ainda que surgisse a necessidade de propor uma matriz 
lógica, com a definição de indicadores a alcançar. Esses elementos são apresentados a seguir: 

Objetivo de desenvolvimento (de controle): Promover a cidadania, o acesso à justiça e uma cultura 
de paz.  

Tabela 1: Documento do projeto BRAX16 

Objetivo imediato Indicadores 

Adaptar e implementar a metodologia 
“Jovem de Expressão” em comunidades do 
Distrito Federal. 

Mudanças de conhecimentos, atitudes e 
práticas dos jovens atendidos pelo projeto. 

Redução do número de homicídios nas 
localidades atendidas. 

Aumento do número de medidas e penas 
alternativas aplicadas à população-alvo.  

Resultados Indicadores 
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Resultado 1.1:  

Diagnósticos locais nas comunidades, que 
serão atendidas pelo projeto, realizados para 
estimular a formação e o fortalecimento de 
redes de atenção integral aos jovens. 

2 grupos focais realizados. 

2 mapeamentos realizados. 

Parcerias firmadas com atores 
governamentais, da sociedade civil e da 
iniciativa privada. 

90 atores locais selecionados 
(multiplicadores) e capacitados. 

Redes de atenção integral a jovens formadas 
e fortalecidas. 

Resultado 1.2: 

Parceiros executores em nível locais 
(ONG`s) identificados e capacitados na 
metodologia “Jovem de Expressão”. 

2 ONG’s selecionadas e parcerias 
estabelecidas. 

20 agentes locais (multiplicadores) 
capacitados na metodologia “Jovem de 
Expressão” e em gestão e monitoramento de 
projetos. 

Parcerias adicionais firmadas pelas ONG’s 
com outros atores. 

Resultado 1.3: 
Metodologia “Jovem de Expressão” 
implementada e adaptada em aspectos 
temáticos relacionados ao mandato do 
UNODC. 

2 grupos focais realizados. 

Manuais da metodologia “Jovem de 
Expressão” adaptados aos aspectos a serem 
agregados e fortalecidos. 

180 agentes locais capacitados. 

450 jovens atendidos pelo projeto. 

Parcerias estabelecidas com instituições 
governamentais e da sociedade civil. 

Fonte: UNODC 

No período de elaboração do projeto não foi possível contar uma linha de base para fins de 
monitoramento e avaliação, ainda que tivesse sido realizada uma pós-avaliação pela John Snow em 
2009, com grupos de 150 jovens em cada uma das cidades atendidas pelo Programa, atendido.   

A elaboração do projeto foi realizada pelo UNODC e pela CAIXA SEGURADORA sem a 
colaboração dos demais atores. Esse fato trouxe necessidade de mudanças do desenho, com a 
execução do projeto, em termos de fluxo de comunicação, decisório e de gestão do projeto. Como 
visto previamente foram definidos 03 resultados a serem alcançados e indicadores a serem usados 
para fins desta avaliação. 

Em termos de indicadores do Marco Lógico a serem monitorados, não houve modificação do 
conjunto selecionado originalmente, ainda que na implantação do projeto estes necessitassem ser 
modificados frente ao novo plano de trabalho e novos parceiros incorporados na execução.  
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Por uma decisão da CAIXA SEGURADORA e do UNODC durante ciclo de Planejamento 
Estratégico, realizado em 2013, foi acordado que não seria realizada nova avaliação de impacto final 
do projeto. Desse modo, também não foi realizada nenhuma atualização de linha de base para 
apoiar a avaliação final, em relação à identificação dos efeitos alcançados e contribuições dos 
resultados para o desenvolvimento das comunidades, visto estar prevista no desenho inicial, a 
realização de uma avaliação de impacto do projeto pela John Snow, no último ano de implantação 
da iniciativa. 

Em relação desenho de monitoramento e avaliação da execução do projeto, este foi realizado por 
atividade e menos por resultado alcançado, em informes de seguimento elaborados pelo UNODC. 
Ao mesmo tempo, os consultores e ONGs enviaram relatórios descritivos das ações realizadas. 
Caberia destacar que não foram produzidos instrumentos específicos para a capacitação das ONGs 
e consultores em monitoramento. Este aspecto também não estava previsto no desenho original. 

Foi proposta a composição de um Comitê Diretor, que se reunia sempre que necessário, tendo 
funcionado ao longo do projeto. De acordo com entrevistas, a CAIXA SEGURADORA tinha a 
prática de trabalhar atendendo as demandas das ONGs para a realização de atividades nos eixos 
estratégicos do Programa Jovem de Expressão. E essa prática foi usada novamente na segunda 
metade do projeto, trazendo algumas dificuldades à gestão e à execução do UNODC. 

Por sua vez, as ONG’s estavam sempre atualizando as demandas junto aos beneficiários diretos, e 
por isso apresentaram muita dificuldade em trabalhar de forma planejada para períodos de no 
mínimo 06 meses. Por meio de entrevistas foi indicado que essas demandas da juventude, quando 
atendidas com agilidade, geravam maiores laços de cooperação e aceitabilidade do projeto. Desse 
modo, muitas vezes ainda que fossem promovidas reuniões do Comitê Diretor, ou bilaterais entre 
o UNODC e CAIXA SEGURADORA, as ONGs procuravam diretamente a Caixa para obter a 
aprovação de uma atividade.  

Por esse motivo, o planejamento semestral e anual com o UNODC foi indicado pelas ONGs como 
um dos elementos do desenho, que produziram demoras ao atendimento imediato de demandas de 
jovens. Essa situação se refletiu nas diferenças existentes, entre o planejamento e a execução do 
Programa e do BRAX16. Na execução do Programa, a Caixa repassava os recursos diretamente para 
as ONGs. No BRAX16 o desenho da gestão do projeto incluía o UNODC como agência executora, 
responsável pelo gerenciamento do projeto, inclusive com a contratação de consultores, 
monitoramento de atividades in loco e de acompanhamento dos gastos. O modelo de 
gerenciamento original do BRAX16 foi proposto em colaboração com a CAIXA SEGURADORA. 

O desenho inicial da gestão do projeto poderia ser revisado, de modo a garantir que determinada 
parte dos recursos possa ser repassada às ONGs sem estar comprometido, com a realização de uma 
atividade específica. Assim, as ONGs teriam um “fundo rotativo” em que poderiam usar para a 
realização de atividades, que seriam compatíveis para a execução de lista de atividades genéricas, 
acordada, entre a Caixa Seguradora e o UNODC. A cada seis meses as ONGS deveriam fazer a 
rendição de contas e apresentar as despesas para fins de comprovação e aceitação junto ao UNODC. 

Na proposta do Plano de Trabalho original do projeto foram estabelecidos os prazos para as 
Atividades serem implantadas. Entretanto foi possível identificar, que este plano de trabalho foi 
seguido em cerca de 60% como orientador da execução da cooperação, devido às necessidades de 
mudanças e soluções de ajustes metodológicos para a implantação do projeto. O desenho 
efetivamente implantado da cooperação foi concentrado na operacionalização de eventos e de 
capacitação. Ao mesmo tempo permitiu que fossem identificadas soluções para disfunções 
observadas na aplicação da metodologia pré-existente do Programa. Isto exigiu, por exemplo, que 
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fossem realizadas: ampliação de contratos de consultores e ONGS; ações mais intensas de 
mobilização e comunicação; incorporação de eventos como os Diálogos da Juventude; participação 
da UNESCO e incorporação de Agentes de Expressão. 

Em relação ao desenho da cooperação proposto e daquele que foi implantado, o projeto passou a 
se apresentar quase como um projeto “guarda-chuva”, permitindo a realização de atividades e 
iniciativas que foram sendo demandadas. O BRAX16 apresentou a proposta inicial de cooperação: 
com clareza de propósito; com objetivos definidos baseados em um diagnóstico de carências da 
juventude, identificadas previamente pela CAIXA SEGURADORA. O desenho do Projeto 
identificou com clareza os problemas, dificuldades e desafios existentes para o tratamento do tema 
pelas ONGs, tendo a equipe da UNODC proposto uma estrutura da cooperação com forte 
participação do staff e consultores para apoiar a execução de ações que não estavam prevista 
inicialmente.  

As dificuldades apresentadas na execução da proposta inicial foram logo identificadas pelo 
UNODC e CAIXA SEGURADORA,  os quais passaram a discutir, após 12 meses de execução, a 
revisão substantiva do projeto, com a finalidade de ajuste de: desenho, fluxos de comunicação, 
arranjos institucionais e gestão; novos parceiros e de temas e matriz lógica. Até o final de 2014, não 
foi possível acordar a realização da revisão substantiva, por diferentes motivos e prioridades como 
foi indicado em ações de planejamento estratégico. Em 2013, foram realizadas 15 reuniões entre os 
diferentes atores da implantação do projeto, por meio de implantação de processo de Planejamento 
Estratégico, coordenado por um especialista externo, que atuou como mediador entre os diferentes 
atores.  

Este processo originou um documento contemplando os pontos fortes e frágeis da implantação da 
metodologia, com a indicação de: melhorias a serem introduzidas no desenho do projeto; as 
próximas etapas após a conclusão do BRAX16, e as melhorias a serem introduzidas na metodologia 
do Programa. As melhorias a serem introduzidas, na metodologia do Programa 2007/2009, foram 
resultantes de práticas no projeto BRAX16 como: inclusão de temas de competência do UNODC 
(drogas e crimes); promoção conhecimentos em empregos e empreendedorismo; incorporação de 
componentes estruturados de mobilização e de comunicação; e introdução de jovens como Agentes 
de Expressão. 

Houve coerência na proposta de projeto inicial em relação à: alocação de recursos; matriz lógica; 
orientação a resultados; estrutura de gestão da cooperação e gestão de recursos. Entretanto, como 
um dos três resultados a serem alcançados concentrava-se na adaptação da metodologia existente de 
2007/2009 seria esperado que houvesse necessidade de revisão de matriz lógica e dos arranjos 
institucionais; da inclusão de novos parceiros; de novos fluxos de comunicação e mobilização; de 
instrumentos mais eficazes de monitoramento dos parceiros da execução; e melhor definição de 
responsabilidades e fluxos entre os principais atores do projeto. 

Outro ponto a destacar na proposta inicial foi a não previsão de uma avaliação intermediária. Essa 
avaliação teria permitido formalmente correções de dificuldades e a incorporação de soluções, as 
quais foram parcialmente implantadas, sem a realização de revisão substantiva.  

O tempo de execução previsto se apresentou relativamente adequado, assim como os recursos 
financeiros foram bem dimensionados aos seminários, eventos e consultorias realizadas; o arranjo 
proposto para a gestão de fundos pelo UNODC e a Caixa demonstrou ter certas dificuldades de 
operacionalização; e a estrutura de coordenação proposta não se mostrou eficaz para a execução da 
cooperação, apresentando atrasos, devido a dificuldades de comunicação, fluxos e mudanças com a 
introdução de jovens Agentes de Expressão. 

13 



II.         RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 

Portanto, pode-se identificar que o projeto apresentou um desenho inicial que necessitaria ter sido 
mais bem planejado, incluindo características que permitissem uma atuação do UNODC mais 
dinâmica, flexível e mais ágil nas respostas de gestão de iniciativas e ações pontuais, ainda que de 
investimento social empresarial, com parceria do setor privado. Ao mesmo tempo, o desenho 
original deveria ter incluído ações e procedimentos para que a empresa privada CAIXA 
SEGURADORA pudesse apoiar e acompanhar um projeto de ação planejada, de mais abrangência 
e de sistematização de iniciativa, com possibilidade de ser geradora de propostas de políticas públicas 
para jovens adultos em âmbito local.  

Ainda que no tema do projeto devesse existir um tratamento diferenciado em relação a gênero, raça 
e etnia no desenho do projeto, indicadores ou iniciativas específicas de promoção de gênero e raça 
não foram propostas. Este ponto poderia ser mais bem tratado no próximo projeto, em termos de 
incluir desde o planejamento explicitamente ações desenhadas para o tratamento específico de 
atividades destinadas aos temas transversais, com inclusão de iniciativas e ações afirmativas. A 
experiência do projeto identificou e executou ações para a discussão do tema de mães solteiras.  

Por meio de entrevista com o UNODC foram destacadas as ações em que trabalharam os temas de 
gênero, raça e etnia. No campo da raça e etnia foram inúmeras ações com esse foco nos grupos de 
hip-hop de periferia caracterizados por uma grande maioria de jovens negros. O projeto enviou 
como representante do programa uma jovem negra para participar de reunião em Viena. No que 
tange ao gênero, o projeto trabalhou com mulheres em várias de suas ações. Em especial, o núcleo 
de Ceilândia fez vários esforços para a inclusão do público feminino nas oficinas do projeto. O 
projeto também permitiu o diálogo com o público GLBT especialmente na participação em eventos 
como o congresso Mundial de HIV/Aids em são Paulo. Naquela oportunidade, jovens do programa 
participaram de atividades do grupo “jovens vivendo com HIV” e de rodas de conversa com vários 
jovens GBLT, gerando conteúdo para o Programa TV de Expressão. 

O Projeto foi uma oportunidade para que as instituições possam se preparar para tratar 
especificamente desses temas em novas iniciativas e ações específicas.  

No desenho original, a questão da definição dos beneficiários diretos considerar o conjunto de 
jovens de 18 a 29 anos, sem estabelecer pelo menos três subgrupos de beneficiários, por perfil e 
idades, ocasionou dificuldades de mobilização e comunicação com os jovens nas duas cidades. A 
ausência de subgrupos acarretou problemas na proposição de eventos de: Expressão Jovem; Fala 
Jovem; e encontros de diálogos para a Juventude para os jovens. Este tema foi objeto de discussão 
e proposta de encaminhamento, durante o planejamento estratégico de 2013. 

Em termos de desenho inicial, a ausência de proposição uma estratégia de saída constituiu uma das 
maiores fragilidades do projeto, que somente não gerou maiores perdas, devido ao fato de que as 
ONGs terem uma relativa prática de captação de recursos, junto ao setor público e junto às 
comunidades. Esse tema tornou-se mais crítico considerando que o Programa Jovem de Expressão 
está mudando de status dentro da CAIXA SEGURADORA, desde o final de 2013. Na nova 
configuração o investimento social ligado ao Programa passará a ser implementado pelo Instituto 
Caixa Seguradora, o que pode gerar repercussões para a definição de aspectos do instituto como: 
missão, estrutura e prioridades. 

Como resultado do processo de Planejamento Estratégico foi possível avançar na proposição de um 
novo desenho inicial para a continuidade de um novo projeto envolvendo a aplicação de 
metodologia revisada do Programa Jovem de Expressão, que ainda necessitaria de um seminário 
para a validação formal de alternativas de incorporação dos Agentes de Expressão, como 
mobilizadores e  comunicadores junto a diferentes grupos de jovens em cada uma das duas cidades. 
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II.         RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 

Portanto, a revisão do projeto permitiu que fosse aprovado pelas partes um desenho revisado com  
alto grau da qualidade a ser aplicado em proximos projetos em outras cidades do DF e do Brasil. 
Pode-se concluir que o desenho original se apresentou coerente com a forma de como a Caixa 
trabalhou com o Programa Jovem de Expressão 2007/2009, tendo previsto um resultado de ajustes 
metodológicos.  

O desenho inicial do projeto, com determinado grau de fragilidade identificado previamente, 
também atendeu as prioridades e políticas públicas locais; refletindo em seus objetivos e resultados 
as demandas de parceiros relevantes para o desenvolvimento local do tema; e apresentou adequação 
na proposta inicial entre recursos e abrangência das iniciativas. 

Esta qualidade de nova proposta de desenho em 2012, decorrente da revisão da proposta inicial do 
projeto também permitiu identificar melhorias a serem introduzidas no BRAX16, ensejando uma 
nova dinâmica de colaboração com o UNODC e com outros parceiros locais no tema.  

II. 2. Relevância 

O projeto BRAX16 está em acordo com as políticas brasileiras de inclusão social por meio ações 
culturais e de lazer, empreeendedorismo, redução de criminalidade e mortes violentas entre os 
jovens; de combate ao uso de drogas e  de redução de numero de jovens portadores de HIV e de 
doenças sexualmente transmissíveis. Ao mesmo tempo, a proposta também atende às prioridades 
da politica do GDF em relação à juventude, que pode ser percebida com a criação em 2012 de uma 
Coordenação da Juventude, junto ao Gabinete do Governador do Ditrito Federal. 

Sob a ótica de iniciativas que envolvem organismos multilaterias e setor privado, caberia destacar 
que a Caixa é signatária do Global Compact, que apoiam o alcance dos ODMs.  O Pacto Global é 
uma iniciativa com o objetivo de mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção, 
em suas práticas de negócios, de valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de 
direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, que são refletidos 
em 10 princípios.  

Essa iniciativa conta com a participação de agências das Nações Unidas, empresas, sindicatos, 
organizações não-governamentais e demais parceiros necessários para a construção de um mercado 
global mais inclusivo e igualitário. São mais de 5.200 organizações signatárias articuladas por 150 
redes ao redor do mundo. 

As empresas participantes do Pacto Global são diversificadas e representam diferentes setores da 
economia, regiões geográficas e buscam gerenciar seu crescimento de uma maneira responsável, que 
contemple os interesses e preocupações de suas partes interessadas - incluindo funcionários, 
investidores, consumidores, organizações militantes, associações empresariais e comunidade.  É 
uma iniciativa voluntária que procura fornecer diretrizes para a promoção do crescimento 
sustentável e da cidadania, através de lideranças corporativas comprometidas e inovadoras. 

No Brasil, foi criada a Rede Brasileira do Pacto Global que representa no País o Pacto Global das 
Nações Unidas (UN Global Compact). Atuando em parceria com o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD), é hoje uma das maiores redes locais da iniciativa no mundo, 
com mais de 650 signatários, dentre os quais a CAIXA SEGURADORA, sendo a Rede composta 
por organizações de referência em sustentabilidade e empresas líderes em setores estratégicos para a 
economia brasileira. 
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II.         RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 

O Instituto Social CAIXA SEGURADORA integra o Grupo temático de Água e Saneamento da 
Rede Brasileira do Pacto Global, que contempla 07 grupos temáticos dentro os quais estão: direitos 
humanos e trabalho, educação e anticorrupção. 

Neste contexto, o Projeto compõe iniciativa da CAIXA SEGURADORA no conjunto de ações 
aderentes ao Global Compact que por sua vez também vem contribuindo para o alcance de ODMs 
2015, em especial nos temas de direitos humanos; juventude e redução de mortalidade. 

No contexto mais amplo, o BRAX16 se concretiza no segundo Marco de Cooperação das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento 2007/2011 (também conhecido pela sua sigla em inglês, UNDAF, 
ou seja, United Nations Development Assistance Framework) contemplando resultados acordados 
com o Governo brasileiro em que fizeram parte: a redução de desigualdades; direitos humanos e 
segurança cidadã; geração de renda e empregos; dentre um conjunto que abrangeu iniciativas em 
04 eixos temáticos. Caberia ressaltar que em relação ao Programa do Brasil com o UNODC foram 
acordadas ações voltadas à promoção de políticas de redução de violência, combate a drogas e 
crimes; e aumento de segurança pública. Estas ações de advocay estavam entre os avanços esperados 
no conjunto de iniciativas para alcançar os ODMs até 2015.  

É importante destacar que o Governo brasileiro acordou com o Sistema das Nações no Marco de 
Cooperação das Nações Unidas (MANUD) que as ações de cooperação técnica deveriam visar se 
concretizar nos espaços dos estados e municípios, de modo a se aproximarem mais dos beneficiários 
diretos destas iniciativas. Assim, a cooperação BRAX16 adquire muita relevância por permitir que 
o UNODC passe ampliar sua atuação junto ao grupo de jovens nos espaços locais e estaduais, 
permitindo no futuro multiplicar sua expertise em até cerca de 5400 municípios e 27 estados. 

Para ao tratamento da questão de âmbito local, como visto previamente, o projeto apresentou uma 
elevada relevância por ir ao encontro das necessidades do Governo do Distrito Federal  na busca de 
práticas e experiências para a redução de problemas relacionados aos jovens nas regiões 
administrativas do entorno, com elevados índices de violência, criminalidade, mortes e  carência de 
programas e espaços públicos de convivência, cultura e lazer. Ao longo do projeto diversas 
autoridades do GDF participaram dos eventos e capacitações nas duas cidades, inclusive 
representante da Coordenação de Juventude. Nestas oportunidades foram discutidas alternativas 
para em médio prazo incorporar a metodologia projeto às políticas e programas públicos no Distrito 
Federal.  

Em termos de atuação e prioridades da CAIXA SEGURADORA, o Grupo definiu que seria 
importante dar uma resposta aos desafios colocados pelas situações de vulnerabilidade juvenil à 
violência no DF. Assim a CAIXA desenvolveu em 2007/2009 do Programa Jovem de Expressão no 
Distrito Federal, nas comunidades de Ceilândia e Sobradinho II. O principal foco do Programa se 
concentrava na promoção de oportunidades de lazer e cultura, de empreendedorismo e da questão 
de saúde dos jovens, com vistas à redução da mortalidade por causas externas.  

A Pesquisa realizada pela CAIXA SEGURADORA em oito regiões administrativas do Distrito 
Federal,  com 1.067 jovens - de 18 a 24 anos- indicou que dentre os fatores mais relevantes para 
explicar a exposição do jovem à violência, seja como agressor, vítima ou testemunha, estavam o 
porte e uso de arma de fogo, o consumo de drogas ilícitas e álcool, bem como a exposição à situação 
anterior de violência.  A mesma pesquisa apontava para outros fatores que contribuíam para a 
violência interpessoal entre a população jovem no Distrito Federal, tais como a falta de referências 
pessoais, exposição à violência veiculada pelos meios de comunicação, baixo grau de escolaridade, 
alto índice de repetência, local de moradia e densidade habitacional. 
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O projeto está em acordo como o mandato e o marco estratégico do UNODC para o Brasil. Está 
definido como prioridade do UNODC no país o enfrentamento ao crime urbano e a prevenção à 
violência, considerando a alta concentração da população em áreas urbanas e reconhecendo a 
vulnerabilidade da juventude.  

O BRAX16 também está de acordo com a estratégia mundial do UNODC para os anos de 2008 a 
2011. Entre as ações previstas pode-se destacar: desenvolver ferramentas para o trabalho com 
juventude, violência e crime, especialmente em comunidades urbanas vulneráveis, e expandir a 
capacidade dos Estados-membros para promover programas de prevenção ao crime e ao abuso de 
drogas, centrado no nível local.  

A parceria em questão também contribuiu para o alcance do Resultado 3 – redução da violência, 
promoção da paz, conciliação e justiça – do UNDAF (United Nations Development Assistance 
Framework) Brasil para o período de 2007 a 2011. Assim como, apoia o alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio, no sentido que o desenvolvimento dos países deve estar baseado em 
valores fundamentais, dentre os quais a liberdade em relação ao medo da violência. Por fim, a 
Declaração de Bangcoc reconhece a importância da participação de indivíduos e grupos da 
sociedade civil na prevenção do crime, sendo que medidas efetivas de prevenção podem reduzir, de 
modo significativo, o crime e a vitimização dos cidadãos. 

Nesse contexto, pode-se confirmar que o projeto se encontra alinhado com os mandatos, decisões 
e estratégias do UNODC e da CAIXA SEGURADORA no encaminhamento de temas 
relacionados á juventude e redução de violência e mortes por causas externas.  

As entrevistas realizadas com os beneficiários diretos, ONGs executoras do projeto e os Agentes de 
Expressão confirmaram a importância desse projeto para a constituição de espaços de paz entre 
diferentes grupos de jovens nas duas cidades, que apresentavam dificuldades de diálogo e 
convivência pacífica, pela oportunidade de serem criados pontos de referência para realização de 
eventos, capacitações e de espaços de entendimento e diálogo entre os jovens e os terapeutas 
comunitários. 

Em relação às entrevistas promovidas com o UNODC e a CAIXA SEGURADORA foi possível 
identificar que esse projeto permitiu uma maior experiência para as duas organizações em temas de 
juventude, adquirindo um alto grau de relevância para a promoção de alternativas para o 
aprimoramento da metodologia do Jovem de Expressão. Esse processo deveria proporcionar num 
futuro próximo a multiplicação dessa metodologia no DF e em outros municípios no Brasil, 
ampliando o número de parcerias e se articulando com outras agências da ONU. 

Em relação a relevância do projeto no atendimento adequado das necessidades e prioridades dos 
beneficiários diretos do projeto pode-se afirmar que o planejamento das ações em 2010 foi sendo 
adaptado, ao longo da execução do BRAX16,  para atender aos jovens participantes do Jovem de 
Expressão. Dentre o conjunto de novas ações podem ser indicadas, por exemplo: (i) as ações de 
capacitação das oficinas incorporaram uma vertente, que visava a qualificação para o 
empreendedorismo nos temas de fotografia, skate e de hip-hop;  (ii) introdução de capacitação 
profissional em TI por meio de empresa conveniada; (iii) incorporação de encontros denominados 
Diálogos da Juventude para o tratamento de temas da saúde, drogas, crimes e de segurança cidadã; 
e (iv) inclusão do Fala Jovem (terapia) como uma das atividades semanais das oficinas e coletivos 
para jovens. 

Nas entrevistas com os beneficiários, ONGs, Agentes de Expressão, consultores, staff do UNODC 
e da CAIXA SEGURADORA foi confirmada a relevância das iniciativas promovidas ainda que 
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indicassem a necessidade de serem criadas maiores oportunidades para o apoio ao 
empreendedorismo. Nesse sentido, foi verificado que houve reduzida integração do UNODC e 
CAIXA SEGURADORA, e das ONGs com outras instituições brasileiras existentes atuando em 
empreendedorismo (SEBRAE) e capacitação profissional (Sistema 5S).  

As oportunidades e eventos criados para os adultos jovens nas duas comunidades pelo projeto via 
Programa Jovem de Expressão foram avaliadas como muito importantes, por meio de grupos focais 
realizados durante a avaliação. A realização de oficinas com a inclusão de terapia comunitária foi 
indicado como atividades muito adequadas para que os jovens pudessem conhecer melhor os seus 
pares na comunidade, criando vínculos que permitiram que compartilhassem problemas familiares, 
pessoais e profissionais. 

Outro tema importante nas entrevistas com os jovens foi o tratamento de temas de saúde inclusive 
relacionados com doenças sexualmente transmissíveis e prevenção de HIV/AIDS. Outros temas 
que fizeram parte dos Diálogos da Juventude, com a coordenação do UNODC, também trouxeram 
informações e esclarecimentos de especialistas sobre drogas, violência e criminalidade. As entrevistas 
e grupos focais realizados indicaram que estes espaços de jovens e as ações promovidas nos eixos 
estratégicos apoiaram tendências de mudanças culturais e comportamentais nos jovens, que 
participaram de atividades do projeto. Essas informações coincidem com as respostas obtidas pela 
pós-avaliação de 2009 aplicada com grupos de jovens pela John Snow do Brasil. 

Por esse motivo, pode ser avaliado que existe uma sinergia muito forte desse projeto com demais 
ações governamentais, que ocorrem nessas comunidades, aumentando a probabilidade de que em 
médio prazo sejam alcançados efeitos de redução da violência junto aos jovens do grupo, por meio 
daquelas ações em que o projeto pode intervir. A disseminação de informações se concentrou muito 
nos beneficiários diretos das duas comunidades, sem que se conseguissem indícios, de que outras 
áreas e beneficiários das comunidades tivessem acesso a estas informações. 

A temática do projeto é relevante para as estratégias nacionais,  mais diretamente para as duas 
comunidades no Distrito Federal do Brasil. O BRAX16 se encontra alinhado com os mandatos, 
estratégias e plano de trabalho do UNODC na temática e com o Brasil. Este tema constituiu um 
dos temas de atuação previstas no UNDAF 2007/2011 e 2012-2016 acordados entre a ONU e o 
Governo brasileiro, por meio de atuações da cooperação técnica na linha 03 (Cidadania,Segurança 
e Crime Organizado). O projeto está apoiando a diretriz do Governo para que cooperação 
internacional  promover o fortalecimento das instâncias estaduais e municipais, como é o caso das 
ações envolvendo o Governo do Distrito Federal. 

Todos os Resultados foram focados para o atendimento de necessidades e prioridades da juventude 
nas duas comunidades para a redução da violência urbana. Portanto, a proposta de projeto mostra 
que as prioridades foram decididas em conjunto pela CAIXA SEGURADORA e pelo UNODC 
passando por inclusão de atividades e temas ao longo do projeto, por meio de consultas aos jovens 
beneficiários. O UNODC se apresenta como agência especializada nos temas do Projeto, podendo 
aportar conhecimentos, expertise e propor o intercâmbio de informações devido a sua atuação em 
diferentes regiões e em diferentes países, que vem realizando ações para a redução da violência.  

A relevância também é ampliada na medida em que se analisa que esta cooperação já promoveu: 
conhecimentos, redes de contatos e de apoio, reuniões; participação de jovens em foros 
internacionais; intercâmbio de experiências entre os jovens; aperfeiçoamento de metodologia e 
processos de gestão nas ONGs; mecanismos locais para mobilização de jovens; e disseminação de 
informações por meio de reuniões e redes sociais.  
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II. 3. Eficiência  

Esta avaliação de eficiência propiciará informações sobre como foram utilizados os recursos 
orçamentários e outros insumos (recursos humanos, físicos e financeiros) para a produção e alcance 
de resultados; sendo que permite avaliar como estes recursos foram convertidos em outputs. 
Permitirá identificar: os mecanismos de coordenação e comunicação, os mecanismos de alcance de 
outcomes e os mecanismos de monitoramento para medir o progresso do projeto até sua conclusão.   

Como previamente indicado, o cronograma original de execução do projeto foi sendo atualizado 
anualmente, com a inclusão de novos temas e novas demandas; bem como, foram surgindo 
pequenos atrasos na execução, devido a um conjunto de fatores, tais como: (i) mudança de uma 
ONG na cidade de Sobradinho II; (ii) incorporação de jovens para mobilização de jovens para as 
duas comunidades; (iii) atraso no ano de 2013 na transferência de recursos da CAIXA 
SEGURADORA para o projeto; (iii) dificuldades na comunicação e fluxo de decisões entre os 
atores e parceiros; (iv) incorporação de novo parceiro para tratar de temas de comunicação –
UNESCO. 

Os produtos e as ações implantadas previstas nos planos de ação estavam em acordo com a 
capacidade de execução e de gerenciamento do UNODC, Caixa e das ONGs, com o apoio 
administrativo, financeiro e de coordenação do UNODC. Existiu alta capacidade do Escritório 
tanto para realização das iniciativas; de acompanhamento de atividades acordadas, como para 
promover apoios de tomada de decisão sobre mudanças de atividades, e a habilidade de articular 
ações com os demais parceiros para a execução do projeto. 

A modalidade de execução adotada foi a de execução direta. A CAIXA SEGURADORA 
desempenhou a função de agência implementadora, tendo um papel preponderante para execução 
do projeto, com as mudanças ocorridas a partir do segundo ano. Nesse arranjo, houve a delegação 
às ONGs contratadas de realizarem o processo de articulação para garantir a participação dos 
grupos-alvo ou beneficiários. 

Figura 1: Estrutura Institucional 

 

Fonte: UNODC 
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O UNODC foi designado como agência executora, responsável pela execução e gerenciamento do 
projeto frente ao Acordo com a CAIXA SEGURADORA, tendo atuado muito diretamente nos 
desembolsos, e nos processos de licitação ao longo da cooperação, em especial, no processo de 
seleção das duas ONGS contratadas para atuarem em cada uma das cidades. O gerenciamento foi 
realizado em colaboração com a CAIXA SEGURADORA para garantir a boa implementação das 
ações coordenadas nas cidades, nos primeiros dois anos pelas ONG. O UNODC em realidade 
executou o monitoramento administrativo, financeiro e substantivo do projeto, bem como garantiu 
a avaliação do BRAX16.  

Para a gestão administrativo-financeira do projeto, o UNODC utilizou seu sistema gerencial que 
auxiliou na execução, monitoramento e gerenciamento do projeto. O sistema permitiu que fossem 
prestadas informações de alta qualidade, com transparência e em tempo sobre os processos de 
aquisições e licitações, apoiando a tomada de decisões para o gerenciamento do projeto. 

Na atividade de monitoramento contou com a colaboração das ONGs – CUFA e RUAS e Azulim 
(até suas substituição);  assim como, contratou mais uma assistente de projeto para esta finalidade. 
Também foi contratado um consultor de apoio direto para as ações de coordenação e supervisão 
local de Sobradinho II, em final de 2012, quando o Grupo Azulim foi afastado do projeto e 
substituído por quatro Agentes de Expressão, contratados para atuarem na mobilização e 
comunicação com os jovens naquela região. 

As atividades do projeto foram planejadas, geridas e monitoradas enquanto estavam sendo 
executadas, e uma extensão de prazo de execução de 12 meses foi acordada em 2013, de modo a 
finalizar as ações programadas. O sistema de acompanhamento dos desembolsos seguiu as regras do 
UNODC, sendo que as duas ONGs contratadas não tinham a prática de trabalhar com organismos 
internacionais como o UNODC. Nesse cenário, uma capacitação das áreas de contabilidade foi 
necessária, sendo que em uma ONG não se mostrou suficiente para o manejo e justificação de 
desembolsos. 

Caberia destacar que foram identificados pontos críticos à eficiência do projeto em relação à atuação 
das ONGs. A participação da ONG Azulim no projeto havia sido indicada pela CAIXA SEGURO, 
desde o desenho do projeto, por sua experiência prévia com a Caixa e com o Programa Jovem de 
Expressão.  Ao final do processo seletivo foi contratada a ONG denominada CUFA para atuar em 
Ceilândia, mantendo-se a colaboração do Grupo Cultural Azulim com vinte anos de atuação em 
Sobradinho II.  Ao final de 2012, a CUFA passa a não mais atuar em Brasília e parte dos seus 
profissionais passam a integrar nova ONG conhecida como RUAS, que assume a continuidade da 
atuação em Ceilândia.  

No caso do Grupo Azulim, em agosto 2012, devido ao baixo grau de mobilização de jovens em 
Sobradinho e de problemas de gestão de recursos, bem como de divergências entre os jovens sobre 
a utilização dos espaços a Caixa e o UNODC decidem não renovar o contrato com a Azulim. Essa 
organização foi substituída por um coordenador de mobilização local e por quatro jovens da 
comunidade que criaram um coletivo de jovens - OPA (Onde a periferia acontece) com propostas 
com foco na geração de autonomia e de menos dependência do Grupo Cultural Azulim para 
desempenharem as ações programadas pelo projeto. Esses processos geraram redução no ritmo de 
implantação da cooperação, exigindo mais tempo para nova seleção e capacitação dos agentes de 
expressão. 

As ações de comunicação, sistematização e disseminação das ações e resultados do projeto 
constituíram elementos que acarretaram dificuldades para a implantação da cooperação, ao longo 
dos quatro anos do projeto. Em 2011 foram contratadas dois jovens das cidades para atuarem no 
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processo de comunicação com os grupos de jovens nesses locais e parceiros do projeto. Estes dois 
colaboradores ficaram sob a supervisão inicial da profissional do UNODC encarregada da área de 
comunicação.  

Ao mesmo tempo, CAIXA SEGURADORA estabeleceu convênio direto com a UNESCO, sem a 
participação do UNODC, para que a questão da comunicação do BRAX16 fosse conduzida por 
essa organização que atua em educação. O processo de contratação da consultora da UNESCO foi 
longo, acarretando um atraso importante em relação ao cronograma original, nesse componente. 
Ao longo das entrevistas foi possível identificar as dificuldades de delinear as funções e 
responsabilidades dos diferentes atores com a liderança da UNESCO do componente de 
comunicação.  

O UNODC necessitou contratar três profissionais para enfrentar desafios importantes em: 
mobilização; comunicação; e dinamização dos processos internos. Ademais alguns profissionais do 
Escritório no Brasil passaram a atuar dedicando parte do tempo para o desenvolvimento do projeto. 

Outro elemento que reduziu o grau de eficiência da cooperação técnica foram mudanças 
implantadas no componente de terapia comunitária que havia sido desenhado para ser de 
responsabilidade de cada uma das ONG, mas que tiveram dificuldades em mobilizar os jovens para 
os encontros. Essa tarefa passou a ser desenvolvida, a partir do final de 2012, pela organização 
MISMEC, como resultado de um processo longo de negociação, ocasionando atrasos em relação 
ao planejamento e gerando trabalho adicional  junto aos jovens para recuperar  a imagem de marca 
da terapia comunitária no âmbito do projeto. 

A adaptação da metodologia do Programa ao projeto, em atendimento às especificidades locais, 
gerou reconhecimento de melhoria de estratégia de atuação junto aos jovens, por parte de 
determinados entrevistados, enquanto outro grupo considerou que esta proposta de agentes 
precisaria ainda ser aperfeiçoada. No caso de Sobradinho II a utilização dos agentes de expressão 
aumentou a capacidade de articulação do projeto com os jovens. 

O UNODC considera que a tecnologia social dos agentes de expressão visou à criação de uma 
forma mais eficiente e com custos reduzidos para garantir o ganho de escala do Programa Jovem de 
Expressão. No decorrer do BRAX16, o modelo de execução da metodologia do Programa por meio 
de repasses a estas duas ONGs provou ser de difícil replicação em larga escala. Ainda que para 
alguns entrevistados o modelo de implementação por ONG parecesse radicalmente diferente da 
metodologia dos agentes de expressão. A equipe do UNODC esclareceu que a utilização do modelo 
de Agentes de Expressão visava criar uma forma de ampliar o alcance do projeto ao público alvo 
por meio de mecanismos mais ágeis. 

No primeiro semestre de 2013, de modo a resolver dificuldades de comunicação; problemas na 
gestão e de fluxo de informações entre os diferentes atores e parceiros do projeto foram realizados 
15 reuniões para obter o planejamento estratégico com a indicação de mudanças e de revisão 
substantiva da cooperação técnica. Ainda que o relatório tenha sido entregue no final de 2013, as 
decisões não foram implantadas em relação à revisão do projeto e ações estratégicas não foram 
realizadas até o final do projeto. Essa situação promoveu novos atrasos no cumprimento de 
cronograma de implantação, adicionando incertezas sobre os processos em curso e para 2014. 

Outro elemento dois elementos geradores de fragilidades na execução do projeto foram: (i) redução 
da Caixa Seguros dos recursos de transferência ao projeto no início de 2013 promovendo a revisão 
do plano de ação; e (ii) início do processo de discussão interno à Caixa Seguros de mudança de 
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status de empresa para instituto, ocasionado dificuldades nas tomadas de decisão sobre o projeto 
para 2014 e anos subsequentes, em caso de continuidade de outro projeto no tema com o UNODC. 

O projeto desembolsou em 04 anos: em 2011- US$ 302.302; em 2012 manteve montante 
semelhante – US$ 310.178; com uma redução de desembolsos em 2013 para US$ 240.740 e o 
ultimo ano de execução a previsão foi de US$ 221.989, totalizando o montante de US$ 1.075.208.  

A comparação com o planejamento dos desembolsos do projeto que deveria ter sido implantado 
em 03 anos permite identificar um bom desempenho em 2011 e 2012. O previsto a executar em 
2011 foi de  US$ 320 mil,  com cerca de 94% do previsto executado no primeiro ano; e para 2012 
o planejado foi de US$ 348 mil  sendo a execução efetiva de 89%. Estes altos percentuais estavam 
associados a fortes doações às ONGs: CUFA/RUAS e Grupo Azulim. Entretanto, com o 
desligamento do Grupo Azulim, no segundo semestre de 2012, e a ampliação de 12 meses na 
execução do projeto, os recursos previstos para o terceiro anos de US$ 418 mil foram redistribuídos 
em 2013 e 2014, permanecendo uma media de 54% pra 2013 e 46% para 2014. 

Em relação ao ritmo de implantação das atividades pode-se afirmar que esse apresentou pequenos 
atrasos em relação ao plano original, mas que foi possível manter o ritmo de desembolsos muito 
próximo ao inicialmente previsto. A partir de 2013 foi solicitada uma extensão de 12 meses, pelos 
motivos já indicados, para a efetivação de revisão substantiva do projeto, que não ocorreu até a 
finalização do projeto. Verifica-se que a execução apresentou uma defasagem de cerca de 30% em 
relação ao cronograma de execução originalmente proposto (de 36 meses para 48 meses) 

Do total de recursos do projeto, aproximadamente 27% foram destinados a despesas com pessoal 
(inclusive consultores individuais); 40% alocados para apoiar os subcontratos ou doações para 
ONGs e cerca de 10% para capacitações (inclusive participação em encontros internacionais). Os 
preços de consultorias individuais, agentes de expressão, eventos e de prestação de serviços das 
ONGs se encontram de acordo com os valores médios praticados no Brasil para essas iniciativas, 
tendo apresentado qualidade nas ações executadas para a obtenção dos produtos esperados. 

De acordo com as entrevistas realizadas e os informes de progresso pode-se afirmar que a execução 
direta do UNODC de cooperação técnica, envolvendo ONGs, poderia ter apresentado mais 
agilidade no processamento de compras de material de suporte para eventos e capacitações. O 
UNODC enfrentou dificuldades para processar a compra de materiais de consumo imediato (colas, 
papeis, lápis coloridos, fitas adesivas) devido as suas normas e regulamentos sobre o tema.  Em geral, 
os parceiros e atores do projeto consideraram que a gestão foi adequada, ainda que apresentasse 
certa morosidade frente à dinâmica requerida para obter respostas de solicitação de eventos 
propostos pelos jovens e não incluídos no planejamento regular do projeto.  

As ONGs indicaram a necessidade de maior número de capacitações na utilização dos 
procedimentos contábeis e de prestação de contas exigidos pelo UNODC. Reconheceram que o 
sistema de contabilidade do UNODC é muito eficiente, mas que é bastante complexo comparado 
àqueles que vinham utilizando. 

A disseminação de informações sobre o projeto foi feita pelo site do UNODC; informação também 
está disponibilizada no endereço web da CAIXA SEGURADORA. Foi criada página no facebook 
para a comunicação, diálogo e divulgação dos eventos e capacitações do projeto, sendo mantida 
pelas ONGs e jovens. Alguns destes sites sobre o projeto já não se encontram atualizados, 
necessitando ser atualizados. Entretanto, as informações sobre as mudanças em relação à 
metodologia se concentram no site do UNODC. As ONGs possuem sistemáticas de divulgar e 
compartilhar informações do projeto, usando redes locais, rádios e lideranças juvenis. A 
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documentação produzida pelos jovens, pesquisas, relatórios de atividades não se encontram 
disponibilizados nos sites, mas o UNODC tem conservado os relatórios dos consultores e ONGs.  

  O projeto estabeleceu que o ponto focal encarregado da gestão do projeto seria exercido por 
profissionais do UNODC, e que na CAIXA SEGURADORA haveria um ponto focal para o 
exercício da coordenação. Com a contratação das ONGs estas passaram a funcionar como pontos 
focais nas duas cidades. Entretanto, as ONGs mantiveram um diálogo direto com a CAIXA 
SEGURADORA, e em algumas ocasiões se dirigiam diretamente a esse doador. Ao longo da 
execução da cooperação, o UNODC apresentou 04 mudanças de interlocutor da cooperação, 
enquanto que a CAIXA SEGURADORA e a UNESCO mantiveram o mesmo profissional. 

Em relação à adaptação da metodologia, com a utilização de 07 agentes de mobilização e 
comunicação nas duas cidades (04 em Sobradinho II e 03 em Ceilândia )  não foi possível obter 
consenso entre os entrevistados se a metodologia já se encontra na sua melhor forma de eficiência 
e eficácia. Este tema apresentou respostas bastante diferentes entre os diversos perfis de atores e 
parceiros do projeto. 

O inicio do processo de implantação do projeto seguiu o modelo do prévio “Programa Jovem de 
Expressão” da CAIXA SEGURADORA, ou seja, a utilização de uma ONG local como ponto de 
referência para todas as ações a serem executadas com os recursos da CAIXA SEGURADORA para 
promover novo cenário junto aos jovens de 18 a 29 anos, com a aplicação da metodologia existente. 
Essas ONGs como foram os casos da CUFA/RUAS e da AZULIM já dispunham de espaço cedido 
ou alugado nas cidades, que serviam de apoio para a realização das iniciativas, sendo facilmente 
reconhecidos e associados pelos jovens e comunidades ao Programa da CAIXA SEGURADORA.  

A criação de situações distintas para aplicação da metodologia com atuação dos Agentes de 
Expressão nas cidades de Sobradinho II e Ceilândia durante curto período de tempo (12 meses em 
2013 e parte de 2014) foi decorrência do desligamento da Azulim e a continuidade da RUAS, com 
a conclusão da atuação da CUFAS/RUAS de modo integrado, ainda em 2012). Após o 
desligamento, a Azulim continuou a atuar naquele espaço, com os jovens participantes do BRAX16, 
sem ter vinculação mais com o projeto, mas se mantendo em Sobradinho II, com recursos captados 
de diferentes fontes. Nesta situação, os agentes de expressão do projeto receberam certo grau de 
apoio da Azulim, embora o projeto não pudesse mais contar, de forma regular e permanente, com 
o espaço da ONG para realizar eventos, encontros ou reuniões. Tornou-se necessário alugar e 
renovar outro espaço em Sobradinho II para atuar como ponto de referência do BRAX16 para 
jovens e interlocutores locais.  

No caso da RUAS, em Ceilândia, essa organização ocupa espaço cedido pela administração regional 
para as atividades do Programa e do projeto.A ONG  atuava há anos com o mesmo grupo de jovens 
no entorno da Praça do Cidadão, quando os agentes de expressão passaram a atuar no projeto. Os 
Agentes selecionados que já mantinham ligação com a RUAS articularam o uso do espaço existente 
como ponto de apoio ao processo de mobilização e comunicação dos jovens de outros bairros na 
cidade. 

Nos dois casos, durante as entrevistas foi possível identificar que as ONGs estavam muito 
identificadas, com o Programa da CAIXA SEGURADORA; bem com, indicaram as dificuldades 
de ver o papel e de incorporar os agentes de expressão nas tecnologias sociais que utilizavam nas 
suas atividades com os jovens, por apresentarem outros patrocínios em que a metodologia era a do 
Jovem de Expressão, sem a presença de Agentes de Expressão. 
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Em reposta à pergunta – como as ONGs poderiam avaliar que a participação dos agentes de 
expressão estaria promovendo a maior mobilização e a maior comunicação com jovens de bairros 
ou áreas das cidades, em que as ONGs não estavam atuando? - as ONGs declararam que ainda não 
viam a atuação conjunta ou de forma complementar dos Agentes com o Programa Jovem de 
Expressão. Indicaram reconhecer as dificuldades que esses poucos agentes enfrentaram para o 
processo de mobilização em zonas distantes, sem contar com espaço ou infraestruturas de apoio.  

Figura 2: Elementos do projeto 

 
Fonte: UNODC 

No caso da Azulim esclareceram que tem o hábito de transferir a realização de ações e atividades 
para outras quadras, ou outras áreas da região para atender jovens que não possam frequentar a sede 
da Azulim ou diferentes áreas da cidade (onde se efetivam eventos e encontros de hip-hop) por 
diferentes motivos: pequenos delitos, drogas, crimes, ameaças e outras dificuldades pessoais ou entre 
grupos na cidade. 

Nesse cenário, se pode afirmar que foi promovido o desenho para a adaptação da metodologia 
existente no Programa, gerando o Agente de Expressão para a mobilização e comunicação com os 
jovens. Foram realizadas experiências piloto nas duas regiões, sem que os manuais metodológicos 
existentes dos eixos de atuação fossem revisados.  

No entendimento do UNODC a participação dos Agentes de Expressão seria complementar à 
contratação das ONGs, gerando novo processo metodológico aportando maior eficiência a 
“Expressão Jovem”. As duas linhas de desenvolvimento do processo metodológico estão abaixo 
indicadas. No entendimento da CAIXA SEGURADORA, a manutenção das ONGs deveria ser 
garantida pela agilidade e pronta comunicação com redes existentes de jovens nas cidades. 
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Para a validação da eficácia e eficiência de gestão de resultados - da nova metodologia - com a 
incorporação de temas de competência do UNODC e dos Agentes, deveria ser executada proposta 
para a construção do novo manual metodológico, com pelo menos três arranjos relativos às 
modalidades de atuação conjunta ou não de ONGs com os agentes, dependendo das condições 
locais. Ademais, o curto prazo de experimentação do atual projeto exigiria o acompanhamento e 
avaliação da implantação de processos metodológicos envolvendo obrigatoriamente ONGs e 
Agentes de Expressão, como agentes de mudança, em algumas regiões do DF ou de outros estados.  

Ao mesmo tempo, deveria ter sido esboçado um manual para a abordagem dos temas de atuação 
do UNODC como drogas e combate a diversas modalidades de violência e crime para os jovens 
urbanos, com a sistematização dos conteúdos abordados em encontros com os jovens e a  
metodologia de execução de “Diálogos da Juventude”. Este novo manual poderia contemplar as 
adaptações da metodologia de terapia comunitária adotada pelo MISMEC junto às comunidades 
de jovens, como parte da tecnologia social do eixo “Fala Jovem” do Programa “Jovem de 
Expressão”, que apresentou mudanças identificadas, com a sua aplicação pelo projeto BRAX16. 

Outro tema identificado por todos os parceiros e atores entrevistados de contribuição para a redução 
da eficiência do projeto para a produção de resultados foi a definição da faixa etária (de 18 a 29 
anos) beneficiada pelos investimentos do BRAX16. Houve consenso de que se tivesse sido 
estabelecida uma segmentação dos beneficiários por idade em até 03 grupos, as atividades propostas 
poderiam ter contado com mais jovens nas oficinas, que atenderiam melhor os perfis e demandas, 
ampliando a relação de custo-benefício por participante jovem; com adequação de horário e tema 
das oficinas por faixa de interesse, por idade. Durante o Planejamento Estratégico para a redefinição 
do projeto este ponto foi levantado como necessário de revisão, por todos os participantes como 
relevante tanto para a eficácia como para a eficiência do projeto BRAX16 e do Programa Jovem de 
Expressão. 

Como exemplo, 68% dos jovens entre 18 e 22 anos ainda estão envolvidos com o estudo; enquanto 
que aproximadamente 58% daqueles de 23 a 26 anos já constituíram família/filhos e estão 
interessados em trabalho e estudo. Acima de 26 até 29 anos a concentração de interesse está em 
trabalho. Esses dados resultam de pesquisa difundida nas Conferencias Nacionais da Juventude e 
nos dados disponibilizados pelos estudos em 2013 e 2014 da Secretaria da Juventude, vinculada ao 
Gabinete Civil da Presidência da República.  

Portanto, se pode afirmar que o grau de eficiência do projeto foi médio em termos de custos, tempo 
e oportunidade de obtenção de resultados, considerando a natureza experimental da execução do 
projeto, que visava adaptar uma metodologia e incorporar temas de competência do UNODC para 
maior diálogo, e disseminação de conhecimento, habilidades e oportunidades com grupos de jovens 
em outros espaços urbanos.   

Caberia ressaltar que o UNODC demonstrou habilidade na identificação e proposição em tempo 
e oportuna de ações corretivas necessárias para dar maior eficiência ao modelo de gestão, recursos 
humanos, e instrumentos para a gestão de resultados, desde o segundo ano de execução do Projeto. 
Entretanto, não foi possível obter consenso sobre as medidas a serem tomadas, entre os atores, 
doador e parceiros da implantação. Este conjunto de fatores foi apresentado previamente neste item 
da avaliação. 

A Matriz Lógica inicial acordada entre o UNODC e a CAIXA SEGURADORA não foi ambiciosa 
em número de atividades a realizar em três anos, como originalmente proposto. A previsão anual 
de recursos necessários para a implantação de cada atividade foi adequada aos custos de implantação 
identificados nos informes de progresso. A cada uma das atividades foram propostas estimativas de 
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financiamento pelo projeto, com custos compatíveis com aqueles praticados no mercado nacional 
e de Brasília.  As atividades e produtos das consultorias e da execução pelas ONGs foram 
tecnicamente adequados às necessidades do projeto. 

II. 4. Parcerias e Cooperação 

Esse projeto contou com a parceria da empresa privada CAIXA SEGURADORA, que foi o único 
doador para a execução da cooperação. Essa iniciativa está em conformidade com a missão da 
empresa de realizar investimento social em jovens cidadãos. Essa parceria para o UNODC 
constituiu uma primeira experiência com a CAIXA SEGURADORA, a qual se aproximou do 
Escritório para contar com a expertise do Escritório em temas de sua competência institucional. 
Durante o projeto foram estabelecidas ou reforçadas articulações com instituições nacionais, locais 
e internacionais para o intercâmbio e apoio nos temas do projeto. 

O projeto estabeleceu diálogo e cooperação com representantes da administração pública do 
Governo do DF, por meio da Coordenação da Juventude, ainda que não tenha sido formalizado 
convênio para garantir a incorporação desse projeto com sua metodologia no conjunto de políticas 
e programas públicos no Distrito Federal. Houve participação de representantes da referida 
coordenação em eventos promovidos pelo projeto em Sobradinho II e Ceilândia. Ao mesmo tempo, 
ações de colaboração com a Secretaria Nacional da Juventude foram promovidas por meio de 
“Diálogos da Juventude” e participação de profissionais em eventos do projeto e de jovens em 
encontros promovidos pela Secretaria. 

Em termos de cooperação com outros organismos multilaterais o projeto, por meio de convênio 
entre a CAIXA SEGURADORA e o UNICEF, foi possível contar com a expertise desse  Organismo 
nos processos de comunicação com os jovens e comunidades nas duas cidades 
participantes.Entretanto, por meio de entrevista a representante do UNICEF, foi indicado que esse 
tipo de projeto com atuação direta, por meio de convênios com ONGs, não estaria no conjunto de 
práticas de advocacy e prioridades no seu Programa de País, acordado com o Governo brasileiro até 
2016. 

Ao mesmo tempo, o projeto promoveu a constituição inicial de redes de parceria com as 
administrações locais, comunidade e setor privado local, por meio das atividades envolvendo 
oficinas, eventos e reuniões promovidas. Esses contatos vêm sendo promovidos pelos gestores do 
projeto, coordenador de mobilização em cada município; ONGs e Agentes de Expressão. Como 
exemplo dessas parcerias pode ser indicado a participação de grupo de jovens do projeto atuantes 
em hip-hop - OPA Crew - em 2013, na Feira do Centro Oeste de Turismo – FEICOTUR , em 
Sobradinho, dando muita visibilidade aos jovens junto aos familiares, outros jovens, à comunidade 
e ao setor privado. 

Ainda que não sistematizadas as parcerias e cooperação em Ceilânda, aconteceram por meio da ação 
de CUFA e RUAS: CREAS no evento São João Diz Não às Drogas; 15ª Delegacia de Policia Civil; 
EDUCS( Programa de Educação para Cidadania e Segurança/PMDF); Centros Universitários 
Anhanguera e IESB; SESC; Cine Clube local; Rede Social de Ceilândia com 46 Ongs e instituições; 
Administração Regional da Ceilândia; Escola Classe 32 P Sul e P Norte; CRAS P Sul; CED 06 
Taguatinga; Ateliê da Tetê; Vara da Infância e Juventude; NUASO (Núcleo Especializado de 
Abordagem Social); SEPIR (Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial)/GDF; 
Coordenadoria de Juventude/GDF; e articulação com projetos em andamento como: Projeto 
Entorno das Artes; Projeto Casa de Marieta e Grupo Atitude. Para a realziação do Fala Jovem e 
Diálogos com a Juventude foram estabelecidas colaboração com: TJDFT, atendendo beneficiários 
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do SERUQ, Policia Civil e Militar do DF; Conselho de Segurança Pública, e Procuradoria da 
República.  

No caso de Sobradinho II também foram estabelecidas parcerias e cooperação para a realização de 
atividades e eventos do projeto com: FEICOTUR; Secretaria de Cultura de Sobradinho 
II;Secretaria de Esportes de Sobradinho II; CONSEG – Conselho de Segurança de Sobradinho; 
Associação de Mulheres de Sobradinho II; Associação de Moradores do Engenho Velho/Fercal; 
Centro Educacional 04 de Sobradinho II; Rádio Comunitária Fercal FM 98,1; Conselho de 
Desenvolvimento Rural Sustentável; Administração de Sobradinho e sobradinho II;  Coordenação 
Ginásio de Esportes; Conselho Tutelar; Fórum do Rock de Sobradinho; CNA idiomas; Rede 
Cidade Saudável (Rede de instituições, atores governamentais e população de Sobradinho II); Rede 
Serrana (Rede de instituições, diferentes atores governamentais e população da região de 
Sobradinho, Sobradinho II e Fercal); SEDEST (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 
Transferência de Renda)/GDF; SEPIR (Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial 
)/GDF; Coordenadoria de Juventude/GDF; EDUCS( Programa de Educação para Cidadania e 
Segurança/PMDF);  e 35ª Delegacia de Polícia Civil 

Estes processos de articulação, cooperação e parcerias para a execução do BRAX16 foram sendo 
realizados pelas ONGs, Agentes de Expressão e UNODC. Ainda que estas parcerias não estejam 
constituídas formalmente, a cooperação com o projeto vem sendo garantida pela liderança das 
ONGs. A disseminação dos resultados e eventos do projeto tem servido para a ampliação de 
oportunidades para os jovens participantes e dando mais visibilidade do BRAX16 junto aos demais 
atores públicos e não governamentais. As entrevistas indicaram que foram usados os contatos pré-
existentes e que novas parcerias foram estabelecidas no BRAX16, atuando para a consolidação de 
redes de articulação com a sociedade civil e outras instituições públicas. Portanto, é possível 
identificar que aas ONGs, em colaboração com o UNODC, tem estabelecido parcerias e 
colaboração com um grupo abrangente de instituições locais.  

Neste contexto, o estabelecimento de parceria com a UNODC e com a CAIXA SEGURADORA 
tem promovido apoio para a realização de eventos e reuniões ao longo da cooperação, adicionando 
expertise e reconhecimento local e regional nas áreas tratadas pelos encontros em que jovens foram 
representando o projeto. Neste conjunto de visitas e participações de jovens, o objetivo foi 
alcançado com a divulgação do Programa Jovem de Expressão e do BRAX16, indicando suas 
produções e o incentivo para a participação popular nas ações do programa, gerando oportunidades 
de intercâmbio de experiências com outras cidades e países.  

Destacam-se alguns intercâmbios e participações em eventos nacionais e internacionais, como: 6º 
Seminário de Segurança Pública em Porto Alegre; I Encontro da Rede Saúde e Cultura FIOCRUZ 
e Seminário Internacional “Saúde, Adolescência e Juventude: promovendo a equidade e 
construindo habilidades para a vida”; Fórum Mundial de Direitos Humanos/2013; Congresso 
Internacional sobre Drogas; IV Conferência da Cultura do DF; em Brasília; Intercâmbio Brasil-
Cabo Verde: troca de experiências para a promoção de saúde e prevenção HIV/AIDS; Missão 
UNODC-Viena e intercâmbio de experiência cultural com instituições e rede de juventude do Rio 
de Janeiros; Campeonato de Break junto com o movimento HIP HOP local; Visitas a projetos de 
sucesso nas áreas de trabalho, em São Paulo.  

De 2011 a 2014, os integrantes e promotores de oficinas também participaram de pelo menos vinte 
eventos que se realizaram em suas regiões administravas, mas que foram promovidos por outras 
instituições públicas ou não governamentais, gerando espaços de divulgação e para novas parcerias 
com o projeto. 
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Entrevistas com autoridades, atores, parceiros, agentes, ONGs e beneficiários revelaram que o 
projeto apresenta muito potencial estratégico para vir a gerar novas ações, estabelecer novas parcerias 
e influenciar políticas públicas, considerando as experiências em Sobradinho II e Ceilândia.  Este 
pode ser considerado um projeto que depende da colaboração permanente e do estabelecimento de 
parcerias e cooperação, exigindo para sua implantação um elevado nível de articulação e formação 
de redes de colaboração pelas  instituições executoras ou/e agentes de expressão.  

Por meio de entrevistas foi destacada a alta qualidade da cooperação com o UNODC para o 
desenvolvimento deste projeto; bem como os esforços permanentes da equipe local das ONGs e 
Agentes de Expressão em promover as melhores condições para a execução da cooperação. Destaca-
se ação pró ativa desses atores e parceiros para propor soluções aos desafios e dificuldades 
enfrentadas pelo BRAX16. Foi destacado o permanente apoio dado pela CAIXA SEGURADORA 
para que as ONGs garantissem novas formas de obtenção de recursos para a continuidade das 
iniciativas  após a conclusão da cooperação. 

II. 5. Eficácia: 

Resultados alcançados 

 Nesse tópico serão identificados os graus de alcance das atividades e produtos alcançados até a 
conclusão da avaliação; assim como, identificadas as contribuições do projeto para obter mudanças 
indicadas nos Objetivos Imediatos e de Desenvolvimento. Considerando que a Matriz Lógica se 
manteve inalterada desde fevereiro de 2011, essa matriz será a base para a avaliação dos produtos e 
atividades implantados, que deram suporte ao alcance de resultados. 

Esse projeto tem como objetivo imediato: adaptar e implantar a metodologia “Jovem de Expressão” 
em comunidades do Distrito Federal. Para tanto os seguintes indicadores de sucesso foram 
originalmente propostos para serem avaliados: (i) Mudanças de conhecimentos, atitudes e práticas 
dos jovens atendidos pelo projeto; (ii) Redução do número de homicídios nas localidades atendidas; 
e (iii) Aumento do número de medidas e penas alternativas aplicadas à população-alvo. 

Esses indicadores foram selecionados considerando que seria realizada uma avaliação de impacto do 
projeto, com a aplicação de pré e pós-avaliação pela consultora John Snow do Brasil, conforme 
indicado no terceiro resultado da Matriz lógica. Entretanto, a partir do segundo ano de execução, 
os atores relevantes acordaram a realização de um processo de planejamento estratégico para 
melhorar tanto o desenho como novas orientações para a execução da cooperação. Nesta 
oportunidade, de acordo entrevistas, a CAIXA SEGURADORA acordou com o UNODC a não 
realização da avaliação de impacto. Desse modo, esses indicadores não poderiam ser aferidos junto 
aos grupos de jovens beneficiados diretos do projeto. 

Essa decisão foi tomada em função da necessidade de haver uma revisão substantiva do projeto 
identificada para ser realizada em 2012, mas que não ocorreu até o final do Projeto, trazendo 
consigo consequências sobre eficácia, impacto e sustentabilidade dos resultados esperados.  

As atividades e produtos propostos neste Projeto seguem a lógica de atender a revisão de 
metodologia do Programa Jovem de Expressão, da CAIXA SEGURADORA 2007/2009, incluindo 
no desenho temas de competência do UNODC. Neste cenário, o projeto visava à incorporação de 
ações adicionais de prevenção da violência e de acesso à justiça entre a população jovem de 18 a 29 
anos, bem como procurava estimular a formação e/ou fortalecimento de redes de atenção integral 
aos jovens no Distrito Federal.  
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Resultado 1.1: 

Diagnósticos locais nas comunidades, que serão atendidas pelo projeto, realizados para estimular a 
formação e o fortalecimento de redes de atenção integral aos jovens.  

Indicadores:  

02 grupos focais realizados 

02 mapeamentos realizados. 

Parcerias firmadas com atores governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada. 

90 atores locais selecionados (multiplicadores) e capacitados. 

Redes de atenção integral a jovens formadas e fortalecidas. 

Atividades: 

1.1.1 Realizar grupos focais nas comunidades atendidas pelo projeto.  

1.1.2 Mapear serviços públicos (saúde, educação, segurança pública, assistência social, academia) 
existentes ou de referência para as comunidades atendidas pelo projeto. 

1.1.3 Mapear as redes sociais e da iniciativa privada, comunitárias. 

1.1.4 Identificar e capacitar atores locais a fim de estimular a formação e o fortalecimento de redes 
de atenção integral a jovens 

Esse resultado 1.1 deveria dar suporte ao fortalecimento a redes de atenção integral aos jovens na 
faixa de 18 a 29 anos, nas cidades de Sobradinho II e Ceilândia. Entretanto, como foram 
selecionadas duas ONGs, com forte presença e conhecimento das redes de apoio integral nas 
localidades, não houve necessidade de realizar esse diagnóstico em profundidade. Houve consenso 
entre o UNODC e a Caixa Seguros para que fossem realizados por uma consultoria contratada, os 
dois grupos focais, um em cada cidade, de modo a identificar as demandas existentes para 
atendimento dos jovens pelas iniciativas do projeto. 

No primeiro ano de execução, a ONG CUFA foi selecionada em processo de licitação tendo sido 
substituída em 2012, pela nova personalidade jurídica que passa a ser uma nova organização RUAS, 
ainda que mantivesse parte importante do pessoal da antiga CUFA. A CUFA iniciou em Ceilândia, 
com o apoio do projeto, a constituição de rede de parceiros públicos e privados para promover a 
integração do projeto na rede de atenção integral a jovens. Ao mesmo tempo, em Sobradinho II a 
ONG Grupo Azulim Cultural também realizava os entendimentos com outros parceiros locais para 
a implantação do projeto, encontrando mais dificuldade para mobilizar os jovens em idade de 18 a 
29 anos para participar das ações do projeto. 

Somente no primeiro semestre de 2012 foram realizados os grupos focais por consultora, que atua 
na Universidade de Brasília, com a identificação de perfil, demandas e limitações dos jovens para se 
integrarem ao projeto. Esses resultados subsidiaram o planejamento de atividades do projeto para 
o ano de 2012, 2013 e 2014. Para fins de ilustração, é apresentada tabela com a caracterização 
desses grupos, indicando as três fases destes jovens, permitindo identificar necessidades específicas. 

29 



II.         RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 

Gráfico 2: Estudo, trabalho e família dos jovens de 15 a 29 anos – Brasil, 2011 

 
Fonte: Pnad 2011/IBGE 

 

Em relação à capacitação de atores locais para o fortalecimento de redes de atenção aos jovens o 
projeto capacitou inicialmente um conjunto de jovens para atuarem em terapia comunitária nas 
duas cidades. Entretanto, surgiram dificuldades para garantir a participação dos jovens beneficiários 
do projeto nas atividades de apoio psico-social. Por meio de entrevistas foi identificado que os 
jovens beneficiários do projeto, não se deslocavam de suas residências, para os espaços das ONGs, 
exclusivamente para participarem dos dois encontros semanais de terapia comunitária. Por esse 
motivo, as reuniões de terapia comunitária passaram a ser realizadas durante os eventos e 
capacitações em temas culturais, como o hip-hop.  

Em conversas com monitores de oficinas e com jovens beneficiários do projeto, eles destacaram que 
devido ao fato de que no Fala Jovem os temas eram selecionados pelos jovens, envolvendo temas 
delicados, esses jovens se sentiam mais confortáveis se conheciam os companheiros dessas rodas de 
conversa com os terapeutas. Esse conhecimento foi assegurado pelo fato dos jovens se encontrarem 
diversas vezes ao mês, durante a realização de oficinas.   

Inicialmente as ONGs, depois de capacitar cerca de 20 jovens, passaram a delegar a esses indivíduos 
a tarefa de promoverem a terapia comunitária. De acordo com entrevistas realizadas, estes jovens 
apresentaram dificuldades em trabalhar com a metodologia de terapia com os jovens das duas 
cidades. Por esse motivo, no ano de 2012 os jovens foram substituídos por profissionais da 
organização não governamental MISMEC, com grande tradição de usar metodologia consolidada 
de terapia comunitária.  

Desse modo se pode indicar que esse resultado passou por uma modificação deixando de lado 
articulações e convênios que seriam firmados pelo projeto com órgãos da justiça, de modo a 
assegurar melhores apoios aos jovens no exercício da cidadania e acesso à justiça.  

Nesse contexto, o resultado alcançado foi o fortalecimento de redes existentes de jovens para 
participar das ações e eventos do projeto, bem como da identificação de demandas dos jovens para 
apoiar a elaboração do planejamento das oficinas a serem oferecidas.  
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Pelo relato das ONGs, a participação dos jovens nas oficinas iniciais foi bastante reduzida, com um 
aumento importante no segundo ano do projeto. Um dos pontos de fragilidade nesse período inicial 
foi a ausência de plano de comunicação e mobilização de jovens para participarem do projeto. 
Também foram identificados bons parceiros locais com alto potencial para apoiar a implantação do 
projeto.  

Em paralelo à avaliação de alcance de indicadores esperados desse resultado 1.1, foram sendo 
realizadas ações de suporte e de articulação para a implantação do projeto e alcance dos outros dois 
resultados do projeto.  

A necessidade de ser ampliado o número de profissionais do UNODC envolvidos com o projeto 
foi identificada, a fim de permitir maior acompanhamento das ações em execução e ampliar a 
capacidade de mobilização junto aos jovens nas duas cidades. A seleção de dois jovens das duas 
cidades foi iniciada de modo a ampliar a capacidade de comunicação do projeto com os grupos de 
jovens potenciais a participar do projeto. 

Ainda foi promovido um seminário com a Universidade de Brasília em segurança pública para o 
Distrito Federal a região, contando com participação de cerca de 40 jovens das duas cidades, assim 
como os instrutores das duas ONGs. Esta oportunidade permitiu ao UNODC e a CAIXA 
SEGURADORA identificar que o formato de seminários com os jovens poderia ser parte da 
metodologia do Jovem de Expressão. Ainda houve em novembro de 2011, promovido pela 
Universidade de Brasília o seminário internacional sobre os desafios da governança e segurança 
pública. Essa oportunidade permitiu dar maior visibilidade ao projeto em execução. Participaram 
representantes de jovens e instrutores das duas comunidades do projeto. 

Atividade conjunta com profissionais da saúde no tema de prevenção e informação em HIV/Aids 
foi realizada nas duas cidades, com a presença de cerca de 80 alunos das escolas de 2 grau e de jovens 
participantes do projeto. 

Resultado 1.2: 

Parceiros executores em nível local (ONGs), identificados e capacitados na metodologia “Jovem de 
Expressão”. 

Indicadores: 

2 ONGs selecionadas e parcerias estabelecidas; 

20 agentes locais (multiplicadores) capacitados na metodologia “Jovem de Expressão” e em gestão 
e monitoramento de projetos; 

Parcerias adicionais firmadas pelas ONGs com outros atores. 

Atividades: 

1.2.1 Selecionar ONGs locais para implantar a metodologia “Jovem de Expressão”.  

1.2.2 Capacitar as ONGs selecionadas na metodologia “Jovem de Expressão” para realização das 
atividades. 

1.2.3 Realizar oficinas de gestão e monitoramento para as ONGs selecionadas. 

31 



II.         RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 

1.2.4 Estimular a sustentabilidade das ações das ONGs selecionadas (por exemplo: Lei Rouanet, 
Fundo de Apoio à Cultura, Lei de Audiovisual). 

O primeiro ano de execução do projeto foi muito útil para que fossem selecionadas as ONGs – 
CUFA/RUAS para atuar em Ceilândia e Azulim para apoiar ações em Sobradinho II; capacitar 
profissionais em: monitoramento, avaliação; licitação e na prestação de contas, de acordo com as 
normas do UNODC; e realizar encontros entre os atores e executores melhorando os fluxos de 
comunicação e procedimentos de gestão. Foram realizadas oficinas culturais; educacionais e de 
incentivo ao empreendedorismo para os jovens nas duas cidades, que contaram com cerca de 450 
participantes, ao longo do projeto. As oficinas promovidas pelo projeto tinham uma duração média 
de 40 horas, distribuídas em aulas duas vezes por semana, e cada oficina contava em média com a 
participação de 15 a 20 jovens. 

Das entrevistas realizadas com os instrutores de oficinas, responsáveis pelas ONGs, jovens 
beneficiários, profissionais do UNODC e da Caixa foi possível identificar o elevado grau de 
satisfação dos jovens com as oficinas de hip-hop; de all-dances, de basquete, de áudio visual, 
comunicação comunitária, produção de eventos e de fotografia. A programação destas oficinas e 
temas a serem tratados pelo eixo Fala Jovem (terapia comunitária) foram sendo estabelecidas pelas 
ONGs após consulta aos jovens participantes destes eventos. 

A listagem de oficinas de participação dos jovens tinha um duplo caráter: capacitação para novas 
oportunidades de trabalho profissional e maior integração dos jovens, com informação para os 
temas do projeto. A seguir se apresenta como exemplo a programação realizada pela CUFA/RUAS 
em 2012: 

•All Dance: 138 jovens atendidos; atividades práticas: apresentações diversas; 

•Audiovisual: 40 jovens atendidos; atividades práticas: elaboração de roteiros, grave seu clipe, 
filmes, TV Jovem de Expressão, cobertura do Sabadão Cultural; 

•Basquete de Rua: 49 jovens atendidos; atividades práticas: diversas apresentações. 

• Comunicação comunitária: 22 jovens atendidos. 

• Voz Ativa: 10 grupos (cerca de 30 jovens atendidos). 

Somente no ano de 2012, a CUFA/RUAS atendeu diretamente cerca de 280 jovens por meio de 
oficinas e indiretamente 1930 jovens que participaram de eventos como: Diálogos da Juventude; 
“Sabadões Culturais” e 

Campeonato de Dança (SESC). O que totaliza o envolvimento de cerca de 2210 jovens de 
Ceilândia.  

É importante destacar que as atividades como os “Sabadões Culturais” permitiram: divulgar as 
oficinas para a comunidade e ampliar o número de jovens interessados em participar; criar espaços 
de reconhecimento da comunidade dos avanços alcançados com as oficinas; criar espaços saudáveis 
para os jovens e comunidade. Como exemplo, em 2012, foram realizadas pela CUFA/RUAS 04 
encontros do tipo “Sabadão Cultural”, com a participação de cerca de 1500 jovens, com a 
apresentação de manifestações culturais de: Rock / Rap / Axé / Grafite / Samba / Sarau / Pagode / 
Basquete de rua / Desfile de quadrilhas juninas / MPB/Cultura japonesa. Entretanto, esses eventos 
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representaram grandes desafios aos organizadores devido à necessidade de obter recursos para: 
aluguel de espaços e equipamentos; e garantir a infraestrutura no espaço para os jovens. 

Ainda em 2012, foram realizados 27 encontros do Fala Jovem, com  temas livres proporcionando 
um espaço de expressão para as dificuldades e alegrias, frustrações e conquistas dos jovens 
participantes do projeto. Este eixo de atuação operacionalizado em 2012, com poucos jovens 
participando de cada encontro exclusivo, permitiu a introdução de mudanças para 2013 e 2014, 
integrando o Fala Jovem às oficinas do projeto.  

Ao final de cada ano, as ONGs com a Caixa e o UNODC realizavam reuniões onde apresentavam 
os acertos e as áreas em que deveriam melhorar, como insumo para as ações de planejamento do 
próximo período. 

O alcance desse resultado 1.2 envolveu uma revisão da metodologia do Programa Jovem de 
Expressão, considerando as fortalezas e fragilidades encontradas em diferentes eixos de atuação 
junto aos jovens. Nesse sentido, ainda que os instrutores das ONGs já conhecessem a metodologia, 
esses foram capacitados nos aspectos de gestão do projeto, de acordo com as normas do UNODC, 
visto serem as organizações as executoras nas duas comunidades de jovens.  

Em decorrência da implantação do projeto e da análise do processo de apropriação da metodologia, 
o UNODC identificou a necessidade de revisar o documento do projeto, de modo a adequar as 
ações planejadas às novas demandas para a melhor gestão e obtenção de resultados do BRAX16, 
como por exemplo: inclusão de “Diálogos da Juventude”; elaboração de estratégia de comunicação 
e disseminação do projeto; inclusão de linha programática destinada à: articulação entre atores e 
parceiros; mobilização entre os jovens, parceiros e ONGs dando maior visibilidade e participação 
nas ações do projeto; supervisão das ações implantadas pelas ONGs nos dois municípios. 
Entretanto, esta revisão do projeto não foi realizada até o final do projeto, trazendo disfunções 
importantes para a eficácia do projeto.   

Como visto, ainda em 2012 a ONG Azulim (Sobradinho II) apresentou dificuldades na gestão dos 
recursos e na mobilização de jovens e foi substituída por um conjunto de jovens selecionados para 
atuarem em ações acordadas para o ano de 2012. Em setembro foi iniciada a implantação de um 
novo modelo de atuação do Projeto Jovem de Expressão em Sobradinho II. Esse novo modelo de 
caráter descentralizado, tinha como principais objetivos dar continuidade às atividades do Programa 
na cidade e estimular uma maior participação de jovens até o fim do ano de 2012. Para tanto, foram 
contratados 02 (dois) ADL – Agentes de Desenvolvimento Local, e 01 (hum) assistente para 
implementar as seguintes atividades. A partir dessa experiência, o projeto passou a trabalhar com a 
perspectiva de incorporar essa atuação de jovens dinamizadores, passando a denominá-los de 
Agentes de Expressão, com atuação programada para as duas cidades.  

Foi mantido em 2013 um consultor do UNODC como coordenador desses Agentes, atuando nas 
duas regiões. Cada um dos agentes de expressão foi designado para mobilizar jovens em temas 
específicos, realizar a articulação com outros parceiros locais, disseminar informações e promover 
oficinas, ao longo de 2013 e 2014. Enfrentaram dificuldades para a implantação dessas ações 
programadas, por não contarem com apoio de espaço e de outros jovens, na organização de eventos. 
Estes jovens tinham como responsabilidades: promover acesso, mobilização e participação do 
público nas ações previstas no projeto BRAX16. Foram capacitados na metodologia, que foi 
proposta por consultores do UNODC, sem que exista ainda uma publicação com a sistematização 
de capacitação para novos agentes.  
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A atuação dos Agentes de Expressão beneficiou direta e indiretamente os jovens das cidades de 
Ceilândia e Sobradinho II, de acordo com a tabela apresentada a seguir: 

Tabela 2: Participantes dos eventos 

 
Fonte: Relatório dos Agentes de Expressão/2013. UNODC. 

É importante destacar que foram realizados entendimentos com a Empresa CISCO, que dispõem 
de uma rede de academias para o treinamento em TI e redes de comunicação, buscando melhorar 
as oportunidades educacionais e profissionais para os jovens em suas comunidades.   Nesse contexto 
foi estabelecida u,ma parceria para apoiarem capacitações em tecnologia da informação para jovens 
da cidade de Ceilândia. Foram instalados computadores para a realização de cursos, porém surgiram 
dificuldades operacionais para a concretização dessa iniciativa. Atualmente, os equipamentos estão 
a disposição dos jovens nos espaços da RUAS e do Grupo Azulim em Sobradinho II.  

Em entrevistas com instrutores e beneficiários do projeto, foi destacado que maior ênfase deveria 
ser dada aos cursos que promoveriam a melhor qualificação profissional, gerando oportunidades de 
trabalho e qualificando os jovens para aumentar as chances de empregabilidade. Sobre esse tema, 
também foi levantada com os entrevistados a hipótese de o projeto estabelecer melhores parcerias 
com o sistema S (SENAI, SENAC, SESC, SEST, SESI, SENAR, SENACOOP) com vistas a 
ampliar as capacitações profissionalizantes. Este conjunto de organizações de entidades corporativas 
dispõe de treinamento profissional, mas se encontram raramente disponíveis nas duas regiões, e o 
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SESC se encontra em Ceilândia, e Sobradinho, não atende formação nas áreas de cultura e 
entretenimento.  

Não foram realizadas novas articulações e capacitações para que as ONGs pudessem garantir 
sustentabilidade quando o projeto fosse concluído, entretanto, as ONGs atuantes no BRAX16 já 
apresentavam experiência e prática de buscar fundos junto aos órgãos governamentais, agências de 
cooperação de outros países, e junto à própria comunidade. Os jovens que procuraram iniciar novos 
negócios a partir das capacitações promovidas pelo projeto indicaram ser necessário ampliar a 
informação e orientação para iniciar os seus empreendimentos. 

Destaca-se que as ações realizadas apresentaram características muito pontuais e de curta duração, 
como aquelas realizadas para: eventos, diálogos e capacitações, sem um link com ações futuras e 
promoção de cenários mais duradouros e de continuidade.  

Caberia indicar que ainda se encontrava no final de 2014 em elaboração a sistematização das 
mudanças promovidas no processo de operação e gestão do projeto, com a experimentação de 
conjunto de iniciativas previamente mencionada, com provável influência no Programa Jovem de 
Expressão.  

Assim, pode-se concluir que o resultado 1.2 do BRAX16 foi alcançado com reduzido a médio grau 
de eficácia, ainda que com a participação de conjunto importante de jovens, nas diferentes ações 
do Jovem de Expressão. Entretanto, caso tivessem sido realizadas as mudanças no desenho do 
projeto e feitas as adequações necessárias ao documento de projeto, por meio de revisão substantiva, 
certamente a eficácia do projeto seria mais elevada. Atualmente, os jovens capacitados para Agentes 
de Expressão se encontram desmobilizados, porque necessitaram desenvolver outras atividades 
remuneradas.  

Resultado 1.3. 

Metodologia “Jovem de Expressão” implantada e adaptada em aspectos temáticos relacionados ao 
mandato do UNODC. 

Indicadores: 

02 grupos focais realizados. 

Manuais da metodologia “Jovem de Expressão” adaptados aos aspectos a serem agregados e 
fortalecidos. 

180 agentes locais capacitados. 

450 jovens atendidos pelo projeto. 

Parcerias estabelecidas com instituições governamentais e da sociedade civil. 

Atividades 

1.3.1 Realizar grupos focais nas comunidades atendidas pelo projeto para identificação de 
demandas. 

1.3.2 Sistematizar e adaptar os temas a serem agregados e fortalecidos no escopo da metodologia. 
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1.3.3 Capacitar os atores locais nas temáticas relativas ao mandato do UNODC. 

1.3.4 Monitorar e avaliar as atividades realizadas nas localidades atendidas pelo projeto. 

Em relação aos indicadores de sucesso, pode-se afirmar que não foram produzidos novos manuais 
adaptados aos aspectos agregados à metodologia, por não haver sido obtido entre os atores relevantes 
consenso sobre a agregação de procedimentos, temas e estratégias de atuação. Esse processo de 
adaptação foi objeto de discussão em diversos momentos da implantação do projeto. 

Em relação ao total de agentes locais capacitados a expectativa de 180 agentes locais treinados não 
foi alcançada, devido a identificação de mudanças importantes a serem introduzidas na revisão da 
metodologia do Programa Jovem de Expressão.  Essas sugestões foram em certo grau 
experimentadas ao longo dos quatro anos de implantação do BRAX16, aportando melhorias 
indicadas pelos jovens e pelos executores. Em realidade somente foram capacitados 07 jovens nas 
duas cidades, que passaram a atuar como Agentes de Expressão. Também foram capacitados os dois 
Agentes de Desenvolvimento Local que atuaram em Sobradinho II, quando o Grupo Azulim 
desligou-se do projeto. Atualmente, existem ADLs também em Ceilândia, atuando com a 
organização RUAS. 

A incorporação destes atores para os processos de mobilização, comunicação e articulação com 
parceiros locais acrescentou melhor qualificação ao processo de mobilização, trazendo maior 
eficiência e eficácia no atendimento das demandas dos jovens e acolhendo nas ações do programa 
jovens em processo de recuperação e reintegração social. Estes Agentes para esse serviço de 
reintegração vem participando de reuniões de CREAS, CRAS, e mantém canais de comunicação 
com os Conselhos locais de educação, saúde e trabalho e com os Conselhos Tutelares e Conselhos 
Municipais de Direitos das Crianças e adolescentes. 

Os dois grupos focais foram realizados em 2012 com a colaboração de consultora que atua na UNB, 
permitindo que se identificassem as demandas existentes, sugestões e perfis dos jovens a serem 
beneficiários do projeto.  Nestes grupos focais participaram aproximadamente 15 jovens, lideranças 
juvenis, e representantes das ONGS, de cada uma das regiões administrativas. 

Em relação às parcerias estas aconteceram como resultado de iniciativas das ONGs e dos jovens 
envolvidos nos eventos e capacitações, contando com o apoio da CAIXA SEGURADORA e do 
UNODC. Entretanto, estas parcerias não resultaram em formalização de convênios, termos de 
cooperação ou outro instrumento que promovesse uma colaboração de médio prazo, dando maior 
sustentabilidade a determinadas iniciativas do projeto e dos jovens empreendedores. 

Em relação ao atendimento pelo projeto, pode-se afirmar que mais de 450 jovens foram 
beneficiários diretos das ações do projeto envolvendo as áreas de cultura, entretenimento, saúde, 
empreendedorismo e drogas e violência. Esses dados se encontram disponibilizados no resultado 
1.2. Entretanto, pode-e afirmar por meio de entrevistas que o numero de jovens beneficiários 
poderia ter sido bem superior ao que foi alcançado no período de 2010 e 2014, por um conjunto 
de fatores, como: capacidades institucionais, de limitantes de espaço físico, de limitações de 
atendimento no turno da manhã e da noite pelo não interesse ou impossibilidade dos jovens; 
dificuldades de ampliação de numero de instrutores devido aos custos destes profissionais para as 
ONGs. 

Por meio de entrevistas com o UNODC, a CAIXA SEGURADORA, os jovens beneficiários, as 
ONGs, e os Agentes de Expressão não foi possível obter uma posição consensual sobre a 
incorporação de mudanças na metodologia do Programa Jovem de Expressão. 
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Essa iniciativa de o projeto contar com Agentes de Expressão permitiu maior agilidade na 
mobilização de jovens, mas não conseguiu se tornar referência local, junto aos jovens, por não estar 
associada a um espaço de fácil identificação para os prováveis jovens interessados em participar. 
Enquanto as ONGs já dispõem de espaços de permanência já consolidados, oferecendo aos jovens 
a facilidade de encontrar em qualquer horário um instrutor de capacitação para orientação ou de 
contar com apoio de jovens ou adultos, naquele espaço físico de referência para os jovens e 
comunidade. 

Nesse contexto, em 2013 e 2014, em Ceilândia houve a convivência concomitante da ONG 
CUFA/RUAS e de 04 Agentes de Expressão para a execução do projeto. Esse cenário não foi 
rebatido em Sobradinho II pelo afastamento da ONG Azulim, embora essa continuasse atuando 
na cidade, com apoio de outras fontes de financiamento, em ações previstas usando a metodologia 
do Programa da CAIXA SEGURADORA.  

Diante desse impasse metodológico do projeto e da necessidade de revisar o documento de projeto, 
a UNODC acordou com a CAIXA SEGURADORA a realização de um conjunto de 15 reuniões 
para executar o processo de planejamento estratégico, em 2013, com um consultor externo, que 
atuou como facilitador desses encontros.  

Figura 3: Seminário de planejamento estratégico – Evolução do programa 

 

Fonte:  UNODC 

Ao longo das reuniões de revisão do modelo do Programa e de planejamento estratégico foram 
identificadas ações que necessitariam ser colocadas em prática, em curto prazo. Foi realizado um 
diagnostico rápido por meio de análise swot, obtendo algumas considerações orientadoras de 
recomendações para as mudanças e reflexões.  Em termos de considerações poderiam ser destacadas: 
(i)o modelo do programa não reflete as ações cotidianas propostas pelos atores sociais envolvidos 
na execução das atividades e estas não estão adequadas à realidade e necessidades do público alvo; 
(ii) o conteúdo do programa aspira à promoção de uma participação mais ativa e autônoma dos 
jovens na gestão dos seus destinos por meio do acesso a informações sobre prevenção e promoção 
de saúde, bem como a oportunidades de desenvolvimento de habilidades e inserção social; (iii), no 
entanto, as atividades propostas pelo programa são pouco consistentes para atingir o 
desenvolvimento da autonomia, maturidade, responsabilidade e inserção social;  (iv) as ações de 
inserção social encontram-se fragilizadas pela pouca apropriação de conteúdos relacionados a 
mobilização social e comunitária, assistência social e empreendedorismo na prática do Programa, e  
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(v) há disponibilidade dos parceiros para a adaptação do programa às mudanças na realidade social 
e econômica em que está inserido, bem como, às novas demandas do público-alvo. Isso constitui 
um indicador de resiliência do programa. 

Figura 4: Operação, Gestão e Estratégia 

 

Fonte: UNODC, 2013 

Desse modo, nos encontros foram propostas recomendações em relação à operação, gestão e 
estratégia, de modo a promover mudanças necessárias, em função das análises e contribuições de 
todos os participantes. 

Para a concretização de mudanças acordadas, ações seriam necessárias dentre as quais são indicadas: 
qualificar o público alvo com a respectiva segmentação do público e as atividades destinadas aos 
diferentes grupos juvenis; e redefinir o modelo e a identidade do Programa. Ao mesmo tempo, 
todas as etapas foram detalhadas, promovendo um redesenho do Programa e novas estratégias para 
atuação, dentre as quais se indicam: (i) atuar no vácuo do atendimento do público alvo; (ii) atuar 
em territórios onde exista a presença de parceiros do programa; (iii) protagonismos do jovem; (iv) 
trabalhar as temáticas de violência e saúde de forma diferenciada; (v) ser catalisador de 
renda(empreendedorismo e empregabilidade); (vi) geração e disseminação de conhecimento; e (vii) 
articulação e mobilização com parcerias fortes. 

A revisão do modelo alcançou uma proposta de incorporação de Agentes de Expressão e 
empreendedorismo, de acordo com o desenho a seguir:  
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Figura 5: Modelo em questão do programa 

 
Fonte: UNODC 

Entretanto, como foi explicitado antes, quando se discute o modelo operacional do Programa não 
foi alcançada uma solução comum aos participantes do planejamento estratégico. Um modelo 
utiliza a operacionalização via instituição (ONG) e o outro via Agente de Expressão, maior 
participação do componente empreendedorismo, com a participação do UNODC. Os dois 
modelos foram detalhados para fins de reflexão, nos eixos da gestão, operação e estratégias de 
atuação. 

O conjunto de recomendações realizadas lamentavelmente não foi implementado em 2013 e 2014, 
devido a diferentes fatores, dentre os quais se encontra o fato de que a implementação do programa 
dentro da CAIXA SEGURADORA passaria a ser responsabilidade do Instituto CAIXA 
SEGURADORA, ainda em 2013. O Programa Jovem de Expressão passaria a ser de 
responsabilidade do referido Instituto. Até o final de 2014, esta mudança não foi efetivada, e não 
houve continuidade no processo de implantação das sugestões apresentadas no Planejamento 
Estratégico. 

Por meio de entrevistas, foi indicado que a CAIXA SEGURADORA deveria continuar apoiando 
uma segunda fase do projeto. Para alguns entrevistados esse processo não seria continuado devido 
ao fato de que, enquanto Instituto, as ações a serem apoiadas deveriam ser novamente discutidas 
junto ao novo Conselho de Administração, do Instituto CAIXA SEGURADORA.  

Nesse contexto, pode-se afirmar que algumas das atividades previstas para a obtenção desse 
resultado não foram realizadas em sua totalidade, ainda que se justifique essa situação pela ausência 
de decisão final sobre as mudanças a serem introduzidas no modelo do Jovem de Expressão e sobre 
a continuidade do apoio financeiro da Caixa para uma segunda etapa do projeto, com a 
incorporação de mudanças no modelo de operação do Programa. 

Assim, pode-se avaliar que o grau de alcance desse resultado foi médio para alto, devido ao fato de 
ter sido alcançada proposta de um novo desenho do Programa, aportando maior capacidade de 
multiplicação e de alcance de efeitos de médio e longo prazo junto aos jovens de 18 a 29 anos, 
atendendo as suas necessidades por subgrupos etários e interesses (articulador/empreendedor; 
oportunidades/participativo; e insatisfeito/mudanças); e incorporando temas de interesse dos 
jovens: empreendedorismo, drogas e violência.  
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Decorrente da reflexão realizada pelo conjunto de parceiros e atores grande avanço foi alcançado 
com a introdução do eixo de advocacy para a formulação de políticas públicas, para atuar junto 
com a linha existente de ação direta junto aos jovens. Esse ponto de influenciar e subsidiar políticas 
públicas permitirá no futuro dar maior envergadura e ampliar a escala de aplicação do Programa 
Jovem de Expressão. 

Seria interessante que fosse avaliada em futuro próximo a possibilidade de que os dois novos 
modelos de gestão pudessem vir a constituir alternativas de operacionalização do Programa. A 
escolha da alternativa dependeria da realidade local de cada comunidade a ser atendida. Em alguns 
municípios poderia existir a carência de ONGs, com experiência e capacidade técnica instalada, 
para fazer frente à implantação de projetos, com alta complexidade de articulação com atores e ações 
permanentes para assegurar parcerias. Nesses casos, poderia ser indicada a utilização do modelo de 
operação com Agentes de Expressão e atuação do UNODC. Em outros municípios a situação 
poderia ser diversa, com a utilização de ONGs locais para a operacionalização do projeto. Vale 
ressaltar que a utilização dos Agentes qualificaria o município posteriormente a apoiar novas cidades 
menores, que se interessassem pelo projeto e Programa. 

II. 6. Impacto  

A utilização do critério de impacto é aplicada em sua totalidade em avaliações finais, por meio da 
identificação de mudanças de longo prazo positivas e negativas, diretas e ou indiretas ou aquelas 
mudanças com alta probabilidade de serem promovidas pelo projeto, propostas ou não previstas, 
após a respectiva conclusão.  Foi possível identificar alguns efeitos de curto prazo percebidos pelos 
entrevistados, ou com alta probabilidade de ocorrer, após a conclusão do BRAX16, desde que sejam 
mantidas as ações iniciadas com o projeto. Portanto, esta análise de impacto será realizada por meio 
de contribuições do projeto.  

Em 2007/2009 foi realizada uma avaliação de impacto do Programa Jovem de Expressão pela 
consultora John Snow do Brasil implantado pela CAIXA SEGURADORA nas cidades de 
Sobradinho II e de Ceilândia. Naquela oportunidade, o informe final da avaliação identificou que 
deveria ser realizada novamente uma avaliação de impacto social, mediante aplicação de 
questionários do tipo survey, obtendo atualização do perfil de jovens, com 35 variáveis. Essa 
pesquisa foi aplicada pré e pós Programa, buscando identificar mudanças de comportamento, 
atitudes e práticas nos jovens após as intervenções do projeto. 

Quando da realização da análise das informações obtidas em 2009, um conjunto de fatores de 
limitações foi apresentado no referido trabalho, como por exemplo: a ONG que atuava em 
Sobradinho II e Ceilândia tinha atuação muito intensa e por muitos anos, em Sobradinho; os jovens 
que frequentavam as oficinas e eventos poderiam pertencer a um grupo que no survey pós, detinha 
mais informações prévias, por já atuarem em eventos e capacitações, ou ainda porque desejaram 
testar conhecimentos ainda que o survey não tivesse essa finalidade. Outro ponto que necessitava 
ser esclarecido alcançar estes resultados de avaliação poderia ter sido a forma de recrutamento dos 
jovens para participar do Programa em Sobradinho II. Como a ONG local, responsável pela 
administração das atividades, já fosse bem conhecida em sua localidade, talvez os jovens 
participantes do Programa estivessem mais pré-dispostos a uma mudança de conhecimentos, 
atitudes e práticas (CAP) de violência e empregabilidade a partir de exposições prévias a outras 
atividades culturas e sociais da ONG. 

Outro elemento identificado pela consultora John Snow para a validade externa foi de que a 
principal ameaça foi a interação entre a seleção de participantes e a estrutura organizacional 
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envolvida para garantir a eficácia do Programa. Por exemplo, observou-se durante a implementação 
do programa que outras questões estruturais e gerenciais podem ter afetado a implementação do 
programa. Como na Ceilândia e Samambaia não foi possível identificar uma organização local para 
monitorar a execução ou não das atividades, questões institucionais podem ter interagido com os 
componentes do programa ou seleção dos próprios participantes. 

Um dos pontos destacados da avaliação de 2007/2009 foi de que, a intervenção em Sobradinho II 
foi a que obteve o impacto social mais significativo. No entanto, mesmo levando em consideração 
que testes de diferenças estatísticas apresentaram uma mudança de mais de oito pontos na escala 
CAP em Sobradinho II, apenas se pode atribuir ao programa uma mudança média de 3,5 pontos. 
Em relação a características populacionais, não se pode atribuir diretamente ao programa qualquer 
impacto nas mudanças detectadas, pois essas podem estar diretamente associadas às externalidades 
e outras intervenções. 

Em relação a avaliação de impacto econômico, como parte do processo avaliativo da fase piloto do 
Programa 2007/2009, as análises estatísticas desenvolvidas foram utilizadas na aplicação de um 
modelo econômico (Gittinger).  Neste modelo foram utilizados três indicadores econômicos: razão 
custo/ benefício; taxa interna de retorno e o valor presente líquido. 

O principal objetivo da aplicação do modelo foi definir o valor presente de geração de riqueza 
econômica em função das projeções estatísticas referentes a novos patamares de conhecimentos, 
atitudes e práticas sobre violência e empregabilidade e o consequente aumento de 
produtividade/contribuição na renda familiar.  

No caso de Sobradinho II foi constatado que o benefício econômico gerado pelo Programa totalizou 
R$687.716,00. Levando em consideração os 210 jovens beneficiados pelo programa, o valor médio 
do benefício ficou estabelecido em R$ 2.374,84. As análises econômicas de custo-benefício tratam 
apenas dos impactos econômicos em Sobradinho II, visto que não houve impacto estatisticamente 
significativo em Ceilândia, e Samambaia, a qual compôs o grupo controle do estudo. 

Os resultados alcançados pela avaliação de impacto do projeto piloto do Programa, e a constatação 
de que um dos resultados do Projeto BRAX16 deveria ter sido a aplicação de nova avaliação de 
impacto. Isso porque no período de 2010 a 2014 a melhoria das condições de execução do projeto 
pudesse permitir mais completa coleta de informações. Foi verificado de que a CAIXA 
SEGURADORA e o UNODC concordaram em não realizar nova avaliação de impacto do atual 
edição do Programa.  

Portanto, a avaliação do projeto deverá se concentrar na aplicação de método de avaliação 
qualitativa. Nesse contexto, existe consenso entre os entrevistados de que as atividades realizadas 
pelo BRAX16 promoveram contribuições de mudanças de CAP junto aos jovens participantes, nos 
diferentes componentes do projeto. Esta informação foi coletada com o grupo de jovens de 
Ceilândia no período anterior e foi confirmada novamente com as entrevistas realizadas nessa 
avaliação. 

O projeto vem contribuindo, portanto ao alcance do objetivo de desenvolvimento do projeto que 
visava à promoção da cidadania, o acesso à justiça e uma cultura de paz. Ainda que não tenha sido 
realizada nova pesquisa avaliativa de mudança comportamental (avaliação de impacto) as entrevistas 
com as ONGs, instrutores, beneficiários e profissionais envolvidos no projeto indicaram que, os 
jovens participantes do projeto apresentaram certo grau de melhoria em integração social, que 
adquiriram melhores conhecimentos e informações em temas como saúde, violência e drogas; saúde 
e cultura da paz e que desenvolveram novas práticas para maior empregabilidade futura.  
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Os jovens beneficiários diretos do projeto aumentaram as probabilidades de empregabilidade, por 
meio de qualificação promovida por oficinas em temas de interesse cultural, artístico ou de outras 
formas de expressão dos jovens. Ao mesmo tempo, foi indicado que pequeno número de jovens, a 
partir das oficinas promovidas, iniciou pequenos negócios e/ou transformaram essas oportunidades 
de qualificação em projetos para novas trajetórias profissionais. Houve um investimento na geração 
de conhecimento sobre saúde sexual e reprodutiva com os três estudos publicados pela Caixa 
Seguradora entre 2012 a 2014. O primeiro foi Juventude, Comportamento e DST/AIDS que 
revelou quais comportamentos deixam os jovens entre 18 e 29 anos melhor informados e menos 
expostos às DST/AIDS. O segundo: Atitude e Tolerancia - O que os Jovens Pensam sobre 
Sexualidade - sobre quais são os fatores que levam os brasileiros de 18 a 29 anos a ter educação 
sexual com mais qualidade, tolerância e igualdade. E o terceiro: Saúde Sexual e Reprodutiva dos 
Jovens Brasileiros que abordou se a juventude brasileira está preparada para exercer plenamente sua 
sexualidade, assumir responsabilidades e tomar decisões que impactem positivamente sua saúde.  A 
partir doas pesquisas realizamos intercâmbios e Diálogos para aumentar o nível de conhecimento 
sobre o assunto, discutir as atitudes e os comportamentos que deixam os jovens entre 18 a 29 anos 
menos vulneráveis e mais preparados para viver sua sexualidade. 

Os efeitos de curto prazo obtidos pelo projeto, em sua maioria, tem relação estratégica e sinérgica 
com outras iniciativas, programas e políticas públicas do Governo brasileiro junto a essa faixa etária 
dos jovens. Isto significa que, em sua grande maioria, os efeitos são alcançados, não por ação 
exclusiva das iniciativas do projeto, mas devido aos esforços sinérgicos realizados com ações de 
diferentes áreas da política governamental.  

Ainda que ações tenham sido experimentadas a partir da adaptação do método do Jovem de 
Expressão em relação à: introdução de temas; diálogo da juventude; agentes de expressão e 
componentes do Programa é bastante recente a finalização do projeto para identificar impactos em 
maior escala dessa iniciativa, junto aos jovens e comunidades. O projeto apoiou a experimentação 
de algumas mudanças, necessitando ainda serem validadas, sistematizadas e disseminadas.  

Caberia destacar que a introdução sugerida no Programa de um eixo de atuação dedicado a advocacy 
de políticas públicas para ações junto à faixa etária do grupo de jovens beneficiários, poderá no 
futuro  alcançar mais alto valor de impacto no tratamento da questão dos jovens em âmbito local, 
estadual ou nacional. A introdução desta estratégia asseguraria às ações da CAIXA SEGURADORA 
e do UNODC uma maior visibilidade e repercussão dos resultados obtidos, com a multiplicação 
do Programa em localidades selecionadas.  

As mudanças sugeridas no método, a introdução de novos componentes e temas do projeto ensejam 
que em futuro próximo no caso de a continuidade desse novo formato para o Programa nas duas 
cidades,  poderiam ser introduzidas ou consolidadas mudanças para novos beneficiários ou aqueles 
que já participam das iniciativas nas duas cidades.  

Ainda que se possa constatar certo grau de redução do número de homicídios nas duas localidades 
atendidas pelo projeto, não é possível associar esta redução somente à ação do projeto. As ações, as 
políticas públicas e os programas nacionais e aqueles do Distrito Federal voltado à redução da 
violência e homicídios, constituem um conjunto bastante amplo de iniciativas, devido ao fato de 
que o tratamento dessa questão envolve  estratégias transversais. As informações de entrevistados e 
aquelas disseminadas por informes oficiais, que utilizaram dados dos órgãos de segurança pública, 
trabalho, educação e de saúde (Mapa da Violência 2014 - Homicídios e Juventude no Brasil/PR) 
indicam que os jovens de 15 a 29 anos no DF apresentaram leve redução no número total de 
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homicídios, se comparado com 2011. As taxas de homicídios do Distrito Federal por 100 mil 
habitantes em 2011 foi de 37% enquanto a media nacional se encontrava em 27%. 

Ainda falando em futuros impactos das iniciativas do Programa e projeto, caberia lembrar que  os 
dados de homicídios do Distrito Federal de 2001 a 2011, indicam que existe maior necessidade de 
atuação em determinados temas, entre os jovens de 15 a 19 anos, devido ao fato de que o Distrito 
Federal permaneceu na 4ª colocação entre municípios com  maior numero de homicídios nesta 
faixa etária em relação a todos os estados brasileiros. 

Gráfico 3: Evolução das taxas de homicídio juvenil (por 100 mil) nas capitais, segundo faixas 
etárias - Brasil 2001/2011 

 
Fonte: SIM, SVS, MS 

Dos estudos realizados pela Secretaria da Juventude é possível identificar que a faixa de homicídio 
juvenil por 100 mil habitantes nas capitais, que apresentam maiores reduções de homicídios por 
investimento público realizado, se concentra na faixa de 15 a 19 anos, para todo o Brasil. Portanto, 
o projeto quando incorporou ações destinadas a público mais jovem, certamente promoveu maiores 
efeitos sinérgicos ao conjunto de ações governamentais locais e nacionais visando mudanças 
necessárias junto à juventude. 

É certo que a aprovação do Estatuto da Juventude em 2013 deverá promover, nos próximos anos, 
o tratamento interdisciplinar e intersetorial dos jovens, sob a liderança da Secretaria Nacional da 
Juventude/PR, criada em 2006. Nesse cenário, o projeto e/ou Programa poderiam ser um dos novos 
instrumentos para a integração no espaço local de ações voltadas a promoção da cidadania, acesso 
à justiça e à cultura da paz.  

Em relação aos efeitos desejados a alcançar com as ações executadas no projeto ainda se poderia 
indicar que poderia ser medido pelo aumento do número de medidas e penas alternativas aplicadas 
à população-alvo pelos órgãos competentes. Estes dados não foram disponibilizados pelas ONGs, 
entretanto, os Agentes de Desenvolvimento Local (ADL) em cada uma das cidades acompanhavam 
as reuniões desses organismos, com o intuito de assegurar espaços no Programa /projeto para os 
jovens que deveriam cumprir medidas e penas alternativas. Em entrevista com representantes de 
ONGs e com ADLs foi identificado que parte desses jovens passou a frequentar o projeto tendo o 
acompanhamento formal de supervisão dos órgãos locais, com responsabilidade nas decisões. Este 
efeito do projeto poderá ter maior sinergia com outras instituições e órgãos envolvidos em processos 
judiciais com os jovens. 

O alcance do objetivo de desenvolvimento certamente exigirá muitas outras ações a serem 
implantadas nos próximos anos, e para ser alcançado necessitará contar com a participação ativa de 
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diferentes atores públicos, privados e de outras instâncias de Governo, sem esquecer os demais 
programas em execução. Como visto previamente o tratamento da questão da juventude envolve a 
ação conjunta dos três poderes na instância local, estadual e nacional. Foram reduzidas as iniciativas 
formais do projeto envolvendo estes poderes. A equipe do UNODC destacou que ações foram 
realizadas em datas como o dia internacional da juventude, e luta contra drogas, por meio de 
palestras nos Diálogos para Juventude. Também a Caixa apoiou o financiamento de realização de 
filmes. 

O projeto experimentou um conjunto de condições para a melhor eficiência e eficácia das iniciativas 
nos componentes do Jovem de Expressão, nos próximos anos, como, por exemplo: nova 
metodologia para a gestão operacional, estratégica e de resultados; e propostas de capacitação de 
agentes de expressão e fortalecimento da rede local de parcerias. Entretanto, manuais deverão ainda 
ser elaborados para atender novo modelo do Jovem de Expressão; bem como mecanismos de 
formalização de apoio e articulação entre parceiros, informações sobre empreendedorismo e 
capacitações deverão ainda se sistematizadas, disseminadas e validadas para tornarem-se referências 
em futuras iniciativas.  

Foi possível identificar que um dos efeitos importantes obtidos foi o de ampliar a rede de atores e 
parceiros atuantes no projeto nas duas localidades; assim como as iniciativas de disseminação de 
eventos e de mobilização da sociedade civil, autoridades e organismos públicos locais passaram a 
dar maior apoio ao projeto.  

Significativo efeito esperado deste projeto foi o início do intercâmbio de informações com outras 
redes de juventude no Brasil e com outros países (Cabo Verde), ampliando as ações vivenciadas 
pelos jovens, Agentes de Expressão e pelas ONGs, que identificaram como positiva a colaboração 
com outros grupos e redes no tema. Os efeitos em longo prazo poderiam ser ampliados caso fossem 
institucionalizadas determinadas colaborações com outras ONGs e redes de jovens.    

O conjunto de eventos realizados durante os quatro anos serviu para ampliar o número de jovens, 
que podem vir a participar no futuro de iniciativas do Jovem de Expressão. Ao mesmo tempo, novos 
jovens foram mobilizados pelos Agentes de Expressão que ampliaram o espaço geográfico, por meio 
da descentralização de rotas para a mobilização, constituindo pequenos núcleos, os quais poderão 
aproximar novos jovens.  

Os eventos promoveram uma maior sensibilização de autoridades, lideranças e de comunidades 
para os jovens da localidade, que desse modo ampliaram os contatos entre alguns grupos existentes; 
receberam reconhecimento da comunidade nas ações culturais e artísticas que realizaram; e criaram 
novos canais e redes de interlocução com potenciais parceiros para futuras ações.  

De acordo com entrevistas e consulta aos relatórios do Projeto existe muita incerteza sobre a 
continuidade das iniciativas do projeto, visto que a CAIXA SEGURADORA concluiu os contratos 
com as ONGs e não houve ainda a renovação ou a realização de novo contrato com essas 
organizações. Em termos de futuros efeitos, a desmobilização dos Agentes de Expressão também 
representa um fator de redução de efeitos junto aos atuais jovens beneficiários desse projeto e de 
redução de participação de novos grupos de jovens originários de outras zonas em cada uma das 
administrações regionais.  

Dentre o conjunto de efeitos promovidos pelo projeto ao longo de sua implantação poderiam ser 
destacados os seguintes:  
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(i) divulgação de estudos sobre novos temas do projeto, por meio de Diálogos da Juventude, 
servindo de base para as reflexões de jovens, gestores e comunidade; 

(ii) aperfeiçoamento dos processos e mecanismos de consulta aos jovens para servir como bases de 
conhecimento das demandas e oportunidades de ações com os jovens, melhorando a capacidade de 
planejamento das ONGs e Agentes de Expressão, promovendo a incorporação de novos conteúdos 
e para proposição de ações, eventos e de cenários para as capacitações; 

(iii) articulação com parceiros públicos e não governamentais para ampliar a colaboração para 
planejamento, acompanhamento e implantação das ações; 

(iv) disseminação dos eventos, encontros, capacitações, debates, fala jovem, expressão jovem aos 
diferentes atores e parceiros locais por meio de redes sociais e veículos de comunicação, promovendo 
novos arranjos e avançando em consensos locais sobre as iniciativas; 

(v) sensibilização e informação para gestores, profissionais, parceiros relevantes, jovens e 
comunidade em temas do projeto; 

(vi) interação com outras iniciativas locais voltadas a temas de interesse dos jovens; 

(vii) disseminação, intercâmbio e visibilidade internacional e nacional de iniciativas do projeto; 

(viii) proposição de novo modelo operacional e estratégico do Jovem de Expressão para os próximos 
anos; 

(ix) ampliação de atividades de pesquisa e advocacy para chamar a atenção para as causas defendidas 
pelo UNODC e CAIXA SEGURADORA em temas relativos à juventude. 

Nesse contexto, pode-se avaliar que o projeto gerou efeitos imediatos, que necessitam de 
mecanismos  e processos para que sejam mantidos nos próximos anos, por meio de ações indicadas 
no Planejamento Estratégico realizado em 2013. A revisão do modelo do Jovem de Expressão e a 
tomada de decisão sobre este tema deverá aportar maior capacidade de gerar efeitos e garantir maior 
sinergia das iniciativas do projeto, com outros programas e políticas públicas na área da juventude. 
Um dos pontos promotores no futuro de efeitos de médio e longo prazo seria a incorporação do 
componente de advocacy ao método do Jovem de Expressão, em complementação às ações diretas 
junto aos jovens.  

II. 7. Sustentabilidade 

Em geral os projetos necessitam apresentar ambientes, instrumentos e recursos para alcançar maior 
sustentabilidade.  Pôde ser identificada uma estratégia de sustentabilidade no projeto, voltada para 
a apropriação local das ONGs da metodologia do Jovem de Expressão, com apoio do UNODC. 
As ONGs e os Agentes de Expressão colaboraram com a revisão da metodologia, assumindo papéis 
relevantes na identificação de necessidades e cenário a alcançar com o projeto. Este constitui um 
dos pontos importantes para ampliar o grau de probabilidade de sustentabilidade, após a conclusão 
da cooperação técnica.  

Ao mesmo tempo, a sustentabilidade dos resultados obtidos, depende de um conjunto de fatores 
desde os estágios iniciais da cooperação: (i) capacidade institucional, de articulação e técnica 
assegurada para os próximos anos, desde o estágio inicial; (ii) apropriação local dos objetivos e dos 
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resultados do projeto; e (iii) estabilidade de recursos humanos e financeiros para atuar junto aos 
jovens. Estes três elementos contribuidores para a sustentabilidade estão presentes em graus 
diferenciados no projeto. 

Entretanto, a sustentabilidade se revelou com relativa fragilidade na cooperação.  O projeto deveria 
ter apresentado uma estratégia de saída da Caixa Seguradora e do UNODC, preparando os atores 
e parceiros locais para a apropriação do projeto. Essa estratégia de saída exigiria que, desde o início, 
estivessem sendo operacionalizadas ações com as ONGs e com os Agentes de Expressão para dar 
continuidade às iniciativas do projeto, garantindo a manutenção de efeitos, nos próximos anos. 

Não foi definida no desenho inicial, a estratégia de saída. Assim, como exemplo de baixa 
sustentabilidade, os Agentes de Expressão nas duas localidades foram desmobilizados, a partir do 
primeiro semestre de 2014, não havendo continuidade do funcionamento das redes de jovens 
constituídas em 2013.  

No caso das duas ONGs, por meio de entrevistas, foi indicado que ainda estavam atuando e 
pretendiam continuar em 2015, devido ao trabalho efetuado junto a outros parceiros, com quem 
desenvolveram experiências de colaboração anteriores; e às articulações com a comunidade e a 
Coordenadoria de Juventude do GDF. Sob a ótica do UNODC fi destacado que o projeto apoiou 
a maior profissionalização das ONGs, composta também pelos participantes do projeto. Essas 
ONGs demonstraram a vontade de gerir o projeto, indicando o amadurecimento do grupo de 
profissionais e do proóprio projeto. 

No caso da Azulim que atua em Sobradinho II, há mais de 20 anos, o proprietário do espaço físico, 
que ocupam, garantiu durante alguns meses a gratuidade do aluguel. Realizaram muitas reuniões 
com as autoridades locais, comunidade e pais de jovens que frequentam as iniciativas do Grupo 
Cultural e como resultado tem havido colaboração financeira desses parceiros para a continuidade 
das ações da Azulim. Ainda informaram que criaram há anos um espaço na localidade, dedicado à 
recuperação de jovens por drogas e outros motivos, que exige pagamento pelo tratamento dos jovens 
internados no local. Esses recursos também permitem o financiamento de parte das ações do Jovem 
de Expressão. O grupo Azulim não conta com contrato com a Caixa Cultural para o Jovem de 
Expressão desde agosto de 2012, tendo adotado novo nome das suas atividades, desvinculado desse 
título do Programa da CAIXA SEGURADORA. 

A situação da ONG RUAS atuando em Ceilandia é similar a do Grupo Azulim. Entretanto, a 
continuidade das ações estaria mais fragilizada, por depender em maior escala do apoio dos recursos 
públicos do Governo do Distrito Federal. As mudanças das autoridades em Ceilândia, como 
resultado de eleições realizadas em Outubro de 2014, deverão promover maiores consequências 
negativas do que em Sobradinho II.  Entretanto, a ONG continua promovendo novas iniciativas 
sem que disponha mais de contrato com a CAIXA SEGURADORA, declarando que a programação 
para 2015 poderia ser reduzida, dependendo dos resultados das eleições de Governador do GDF. 

Em reunião realizada a equipe do UNODC e da Caixa consideraram que a RUAS tem grande 
capacidade de articulação com os níveis de governo local, Distrital e Federal. Tem também outros 
recursos de doadores ainda que sejam grandemente dependentes dos recursos da Caixa. Indicaram 
que foi muito elevado o crescimento CUFA/RUAS devido à participação no projeto, tendo 
influenciado iniciativas do Programa da CAIXA SEGURADORA. Também se posicionaram no 
sentido de que mesmo com a finalização do Projeto, a CUFA/RUAS permanecerá atuando junto à 
comunidade. Em relação ao Grupo Azulim, que se desligou do projeto há mais de dois anos, a 
ONG continua atuando junto aos jovens de Sobradinho II e incorporou metodologias do Programa 
e Projeto BRAX16 em temas de atuar com o público-alvo. 
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A situação vivida pelo projeto contou com duas ONGs que tem vivência com negociação de 
projetos. A hipótese trabalhada para a avaliação de sustentabilidade considerou que, em caso de 
multiplicação desse desenho de projeto, as ONGs sem grande conhecimento e experiência em 
captação de recursos poderiam interromper suas atividades vinculadas ao Jovem de Expressão, 
devido à falta de estratégia de saída e de capacitação para a captação e geração de recursos para a 
continuidade do projeto. Essas ações deveriam ser operacionalizadas desde o inicio da 
implementação. 

Em entrevista realizada foi indicado que a CAIXA SEGURADORA orienta as ONGs para que 
apresentem projetos ao Ministério da Cultura, a outros fundos nacionais ou locais (como o FAC 
no GDF) e outros doadores para que possam financiar suas iniciativas.  

As duas ONGs não indicaram que fariam alterações na metodologia utilizada do Programa, visto 
não haver recursos e decisão para essas mudanças de estrutura e operacionalização. Perguntadas 
sobre a incorporação de Agentes de Expressão como apoiadores de mobilização de jovens nas 
localidades, as ONGs relataram que não estavam pensando em incorporar essa modalidade de 
atuação nas suas iniciativas. Da análise das respostas obtidas, foi possível associar que as ONGs 
veem a atuação dos Agentes (com a operacionalização do UNODC) como uma opção geradora de 
exclusão das ONGS – que foram as executoras do projeto nas duas localidades em dois períodos. 

Esta visão relatada pelas ONGs por meio de entrevistas foi esclarecida pelo UNODC e pela CAIXA 
SEGURADORA como um dos elementos para os desencontros e mal entendidos em relação aos 
Agentes de Expressão. Estas instituições reconheceram que foi uma proposta de agentes que não 
contava com o apoio de espaço físico nas comunidades. Houve o consenso de que a implantação 
de novos projetos ou iniciativas do Jovem de Expressão necessitaria sempre das ONGs devido a 
entidade jurídica constituída. Ao mesmo tempo, concordaram que os Agentes de Expressão 
poderiam mobilizar uma maior quantidade de jovens nas comunidades. Poderiam ser atores 
estratégicos para dar maior escala de atuação ao Projeto e ao Programa. 

Por meio de entrevistas realizadas com representante de jovens, instrutores e de profissionais de 
terapia comunitária nas localidades foi indicado que o formato de “Diálogos da Juventude” deveria 
passar por uma revisão. Seria indicado que fosse introduzida maior informalidade e integração com 
ações, promovendo cenário de maior descontração dos jovens, ainda que fossem repassadas as 
informações e dados. Representante do MISMEC indicou, por exemplo, a realização de evento ao 
ar livre, em uma fazenda modelo, em que reuniram muitos jovens da comunidade de Sobradinho 
II, permitindo uma avaliação muito positiva dos jovens e promovendo interações diretas entre os 
palestrantes e os beneficiários do projeto.   

A capacitação de novos jovens para serem multiplicadores da metodologia do Jovem de expressão, 
devido ao impasse criado sobre as modalidades de métodos para operacionalizar o Jovem de 
Expressão, não foi executada na quantidade prevista (180 ). Somente foram capacitados os 07 
Agentes de Expressão para as duas cidades, reduzindo a probabilidade de serem multiplicados em 
outros bairros das duas cidades, ou em outras cidades do entorno. 

Os produtos resultantes da ação do projeto atenderam as demandas apresentadas pelos jovens, 
sendo que a atuação das duas ONGs permitiria, com alto grau de probabilidade, a continuidade de 
algumas ações do Programa, em especial na cidade de Sobradinho II, com o apoio já existente da 
comunidade. A formalização de articulações e colaborações com os parceiros públicos e privados, 
por meio da constituição de instrumentos de acordo ou cooperação poderia também ampliar a 
sustentabilidade do projeto para os próximos anos, assim que fosse acordada entre as partes a 
modalidade de gestão e operação do projeto. 
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O planejamento de ações para 2015 foi abordado no exercício do planejamento estratégico em 
2013, sem que houvesse posteriormente o entendimento entre os parceiros, para que as ONGs 
realizassem um plano de ação, com um cronograma de ações para reduzir os riscos de não 
continuidade e reduzindo os efeitos negativos, que pudessem advir de mudanças de prioridade 
política  local e de autoridades nos postos de condução da política para a juventude em cada cidade. 
Este plano de ação para 2015 e 2016 poderia aumentar as probabilidades de sustentabilidade das 
iniciativas do projeto, sempre que associado a assegurar os recursos para a implantação do planejado. 
A publicação e a disseminação de informações se encontram em estágio de estruturação, podendo 
ser ampliadas para outros níveis de governo, pela maior atuação das ONGs junto aos diferentes 
públicos para aumentar a sustentabilidade do projeto. 

É reconhecido que a metodologia adotada do Programa ou a metodologia revisada apresentam 
características e qualidades que permitiriam a sua replicabilidade em outras cidades brasileiras. 
Ademais, a sustentabilidade poderia ser em maior grau, na medida em, que o projeto fosse 
incorporado ao conjunto de políticas e programas governamentais para os jovens. A atual 
implementação das duas metodologias concomitantes ainda não permite avaliação dos resultados, 
que poderiam ser obtidos em graus diferentes, dependendo das condições locais asseguradas.  

Existe uma baixa a mediana probabilidade de ser obtida ampliação do número de profissionais 
atuando nas ONGs e dedicados à continuidade do Programa, nos próximos anos. Este tema é 
crítico para ocorrer aumento de iniciativas junto aos jovens nas duas cidades.  

Da avaliação e entrevistas realizadas estima-se que, após a conclusão do projeto, em cenário futuro, 
existem diferentes graus de probabilidade de obtenção dos seguintes arranjos de recursos 
institucionais e organizacionais para manter os resultados e efeitos iniciais a serem alcançados pelo 
projeto:  

a) Apoio da alta gerência dos parceiros estratégicos: baixa a media;  
b) Marco legal e institucional: meio alto;  
c) Capacidade organizacional: média;  
d) Capacidade intra-organizacional: baixa a média;  
e) Capacidade interorganizacional: média;  
f) Disponibilidade de recursos financeiros: baixa;  
g) Suficientes recursos técnicos: meio baixa;  
h) Apoio dos beneficiários do projeto: alta; e  
i) Apoio do governo federal e local: média.   

Baseando-se nas análises prévias, pode-se avaliar que é de médio a baixo o grau de probabilidade de 
que os resultados e efeitos do projeto sejam relativamente sustentáveis nos próximos anos, 
considerando: as mudanças de autoridades no governo do Distrito Federal; falta de definição do 
perfil de atuação do novo Instituto a ser criado no âmbito da CAIXA SEGURADORA; indefinição 
das prioridades do Instituto CAIXA SEGURADORA sobre a continuidade de apoio a esse projeto 
nas localidades; carência de ações para institucionalizar e fazer “advocacy” do projeto junto às 
autoridades públicas e outros parceiros estratégicos; fragilidade na articulação formal com outros 
programas e projetos nacionais e locais para a juventude; e a desmobilização de Agentes de expressão 
e instrutores, que atuaram em anos anteriores.  

A situação de indefinição de decisão sobre a incorporação de mudanças no método do Programa 
Jovem de Expressão também gerou fatores de redução de sustentabilidade futura do projeto, nas 
duas localidades e nas probabilidades de multiplicação em outros municípios.  
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II.8. Temas transversais: Direitos Humanos e Gênero. 

O projeto por sua natureza desenvolveu ações voltadas ao desenvolvimento de cidadania e garantia 
dos direitos humanos por meio dos eixos de Expressão Jovem – atividades e eventos; de Fala Jovem 
– terapia comunitária em temáticas definidas pelos jovens; e pela realização de diversos encontros 
para tratar de temas como: drogas, violência, criminalidade, direitos dos jovens, rede local de apoio 
integral ao cidadão jovem. 

Esses temas de direitos humanos foram tratados com a participação de profissionais do poder 
judiciário e do executivo, e participação do UNODC. As entrevistas indicaram que a inclusão desses 
temas reforçou a estratégia de que o projeto deveria ter a colaboração sistemática de outros órgãos 
e instituições, de modo a tratar o tema com transversalidade. Nesses Dialogos da Juventude também 
foram informados nos temas: gestores públicos, empresários, representantes das comunidades e 
famílias dos jovens. 

Seria importante mencionar que o projeto atuou sobre uma questão fundamental de direitos 
humanos: a mortalidade dos jovens brasileiros. Esse aspecto, que ganhou ainda mais força em vários 
setores do Governo e da sociedade civil, representa uma pespectiva importante dentro da 
cooperação internacional, especialmente, por envolver uma empresa do setor privado na resposta e 
atenção ao tema. O Jovem de Expressão é um dos projetos do Sistema das Nações Unidas 
abordando a questão com o setor privado. Na mesma medida, o Programa apresenta uma 
perspectiva inovadora para o país ao trabalhar com o tema tão delicado da mortalidade juvenil.  

Em relação ao tema de gênero, o projeto não havia desenhado estratégia específica para a questão 
de equidade de gênero. Entretanto, os encontros do Fala Jovem originaram a criação de grupos 
específicos de interesse das jovens mulheres do grupo, como por exemplo, para tratar da questão de 
adolescentes-mães, que se atua em grupos de faixas etárias mais jovens.  

Das listas de presença foi possível constatar o alto percentual de jovens homens participando das 
atividades do projeto, em relação às jovens mulheres. Por meio de entrevistas foi identificado que 
essa leve baixa percentagem de participação feminina poderia ser justificada pelo fato de que: têm 
duplas jornadas de trabalho-escola e cuidados com filhos, irmãos mais jovens e idosos na família. 

Os coletivos femininos - criados para a discussão de temas de interesse e para a consolidação de 
redes de apoio entre as mulheres do projeto, e de atuação junto a outras zonas nas cidades (Sol 
Nascente) - foram integrados ao componente de Expressão Jovem, promovendo a melhor 
qualificação de jovens mães e em processo de recuperação/reinserção social podendo incluir 
atividades/horas dedicadas ao trabalho social.   
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Este projeto foi proposto para ser executado inicialmente em 36 meses (2011/2013), contando com 
recursos de US$ 1,075 milhões, contemplando 03 resultados. O projeto apoiou atividades que 
foram identificadas, como necessárias para promover a cidadania, acesso a justiça e cultura de paz 
junto aos jovens de 18 a 29 anos, em duas localidades do Distrito Federal: Sobradinho II e 
Ceilândia. O projeto foi ampliado em 18 meses para ser executado, tendo o apoio de recursos da 
CAIXA SEGURADORA, execução direta do UNODC (DEX) e duas ONGs contratadas para a 
operacionalização das ações nas duas cidades.  

O projeto apresenta alta relevância, por estar em linha com as políticas e prioridades nacionais para 
a juventude, desde a criação da Secretaria Nacional da Juventude/PR, em 2006. O Programa Jovem 
de Expressão está em acordo com as orientações indicadas no Estatuto Nacional para a Juventude, 
aprovado em 2013. Essa iniciativa se encontra adequado às diretrizes da cooperação do Governo 
brasileiro e das agências do Sistema das Nações Unidas, atuantes em temas de Segurança Pública, 
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Destaque especial deve ser dado pelo fato de estar de acordo 
com a iniciativa do Global Compact, sendo que a CAIXA SEGURADORA é signatária. O Projeto 
também está em adequação e contribuindo ao alcance dos ODM, nas áreas de Direitos Humanos, 
juventude e redução de mortalidade. 

O projeto é relevante por visar aos ajustes e validação de metodologia de Programa Jovem de 
Expressão, que em segunda fase-piloto, poderá vir a contribuir para o cumprimento dos 
compromissos brasileiros em relação aos temas de direitos humanos e juventude. Portanto, se 
encontra alinhado aos mandatos, diretrizes e estratégias da UNODC em relação à segurança 
pública, cidadania e direitos humanos. As atividades e resultados alcançados pelo projeto poderão 
contribuir para a proposição de novos programas e políticas locais e nacionais, destinados ao 
tratamento transversal de temas de apoio à juventude, cuja faixa etária de 18 a 29 anos, conta com 
reduzidos programas do Governo federal e locais. 

As estratégias do projeto se baseiam na ampliação e revisão da atual metodologia do Programa 
Jovem de Expressão, que havia sido implantado como projeto-piloto pela CAIXA 
SEGURADORA, no período de 2007/2009. Esta revisão procurou incorporar iniciativas e temas 
de competência do UNODC e ampliando os componentes do projeto, atendendo as necessidades 
de informação sobre drogas e violência, e reforçando o eixo de empregabilidade para os jovens.  

O desenho contava com uma linha de base inicial para medir os efeitos e impactos de mudanças de 
comportamento, atitude e práticas dos jovens, em curto prazo, após 04 anos de implantação nas 
duas localidades piloto. Foi elaborado marco lógico do projeto para o seguimento dos avanços e 
dificuldades enfrentadas pelas ONGs responsáveis pela execução local das ações do projeto.  Em 
termos de previsão de prazo de execução, o desenho do Projeto poderia ter considerado prazos mais 
longos, devido aos permanentes processos de articulação e negociação do desenho adaptado da 
metodologia que foi usada no Programa Jovem de Expressão. As dificuldades enfrentadas para a 
tomada de decisão sobre o tema originaram a contratação de consultoria especial para moderar 15 
reuniões de planejamento estratégico, com diferentes atores e parceiros do Programa. 
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 O desenho do projeto foi pertinente para alcançar proposta inicial de atividades, resultados e os 
arranjos de gestão para a implantação e monitoramento da cooperação. Entretanto, o modelo de 
gestão proposto apresentou dificuldades, devido ao fato de que no meio do processo de execução, 
o projeto passou a experimentar um novo arranjo–piloto de responsabilidades entre os parceiros 
relevantes, com a introdução de um novo ator no processo. A inclusão de Agentes de Expressão 
para atuar no lugar das ONGs modificou substancialmente os arranjos institucionais previamente 
usados (2007/2009) e no atual projeto. 

A implantação do Projeto ocorreu com pequeno atraso de cronograma de execução e de 
desembolsos ao originalmente planejado, mas foi mantido o montante de desembolsos previstos 
anuais. O projeto desembolsou em 04 anos: em 2011- US$ 302.302; em 2012 manteve montante 
semelhante – US$ 310.178; com uma redução de desembolsos em 2013 para US$ 240.740 e no 
último ano de execução, a previsão foi de US$ 221.989, totalizando o montante de US$ 1.075.208.  

Do total de recursos do projeto, aproximadamente 27% foram destinados a despesas com pessoal 
(inclusive consultores individuais); 40% alocados para apoiar os subcontratos ou doações para 
ONGs e cerca de 10% para capacitações (inclusive participação em encontros internacionais). Os 
custos de administração direta do UNODC (DEX) estão adequados às regras acordadas com o 
Governo brasileiro. Os preços de consultorias individuais, contratos com Agentes de Expressão, 
eventos e de prestação de serviços das ONGs se encontram de acordo com os valores médios 
praticados no Brasil para essas iniciativas, tendo apresentado qualidade nas ações executadas para a 
obtenção dos produtos esperados. 

De acordo com as entrevistas realizadas e os informes de progresso pode-se afirmar que a execução 
direta do UNODC de cooperação técnica, envolvendo ONGs, poderia ter apresentado mais 
agilidade no processamento de aquisições de material de consumo de baixo custo, para apoiar os 
eventos. 

Estes atrasos podem ser justificados por situações, como, por exemplo:  

a) A não renovação do contrato em setembro de 2012 da ONG Grupo Cultural Azulim, que 
atuava em Sobradinho II;   

b) Contratação em janeiro de 2013 de um Coordenador de Mobilização e Supervisão para as 
duas cidades  

c) Mudança na metodologia do Programa Jovem de Expressão, a partir de março de 2013,  
com a inclusão e capacitação de Agentes de Expressão para atuar na mobilização e 
operacionalização do projeto nas duas localidades;  

d) Inclusão de novo componente “Diálogos da Juventude” que exigiu nova articulação e 
mobilização, a partir do final de 20122;  

e) Sem decisão final em 2013, após longo e complexo processo  de planejamento estratégico 
para a proposição, aprovação e validação de mudanças importantes na metodologia do 
Programa Jovem de Expressão ;  

f) Não realização de revisão substantiva do BRAX16 por ausência de consenso entre os 
parceiros;  

g) Indefinição institucional ao longo de 2013 e 2014 sobre a mudança de status da CAIXA 
SEGURADORA, que passaria de empresa privada para o regime jurídico de Instituto e  

h) Atraso no repasse planejado de recursos financeiros da CAIXA SEGURADORA para o 
projeto. 

Pode-se avaliar o grau de eficiência do projeto como médio devido a natureza dos resultados 
esperados do BRAX16, que envolvia a realização de ajustes e validação de mudanças de metodologia 

51 



III.       CONCLUSÕES 

utilizada pela CAIXA SEGURADORA em 2007 a 2009. O conjunto de fatores que reduziram em 
certo grau a eficiência do projeto não se apresentou dentro do controle direto da gestão do projeto: 
mudança institucional do doador; e interrupção de contrato devido a dificuldades de ONG de 
Sobradinho II, na mobilização de jovens, com perfil adequado ao projeto; e atrasos na execução do 
componente de comunicação do projeto, por meio de convênio direto entre a CAIXA 
SEGURADORA e a UNESCO. 

A cooperação entre o UNODC, CAIXA SEGURADORA e UNESCO na implantação das 
atividades também aportou muita qualidade aos produtos alcançados dos contratos com as ONGs 
e Agentes de Expressão, resultado em uma nova proposta metodológica revisada e pronta para o 
processo de validação técnica e institucional.  

Portanto, se considera que o Projeto  apresentou um mediano grau de eficiência na implantação do 
projeto, ainda que em sua maioria as dificuldades enfrentadas na gestão da cooperação em termos 
de prazo e decisões, podem ser atribuídas a fatores externos.   

Como foi analisado, o BRAX16 está contribuindo para alcançar os resultados e objetivos propostos 
inicialmente, um conjunto de atividades foi executado para esta finalidade. Houve substituição de 
atividades programadas por outras que foram priorizadas, em função dos ajustes promovidos na 
metodologia e mudança de cenários na implantação do projeto. Por meio dos relatórios de 
progresso e entrevistas foi possível confirmar que as iniciativas empreendidas com apoio do projeto 
serviram para obter uma nova modelagem metodológica do Programa Jovem de Expressão. Ao 
mesmo tempo, a execução do projeto permitiu a continuidade de redes de mobilização e de apoio 
aos mais de 450 jovens diretamente beneficiados pelos componentes do projeto: (i) Expressão 
Jovem (eventos e capacitações); (ii) Fala Jovem (reuniões de terapia comunitária); e (iii) 
incorporação dos “Diálogos da Juventude” (temática introduzida pelo UNODC- drogas, violência, 
criminalidade, armas e outros de sua competência).  

É importante destacar que a falta de definição da nova metodologia do Programa Jovem de 
Expressão trouxe efeitos negativos ao processo de implantação do projeto por falta de consenso 
entre os atores e parceiros. Os manuais existentes não foram revisados, as experiências positivas e 
lições aprendidas não foram totalmente sistematizadas; o manual orientador para capacitação dos 
agentes de expressão não se encontra editado; e os novos manuais com a nova metodologia - 
considerando agentes de expressão e o UNODC como agente operador do Programa em lugar das 
ONGS- se encontra sob a forma de resumo esquemático. 

Esse resultado dos ajustes na metodologia seria importante contribuidor para o alcance de propósito 
ou objetivo imediato do BRAX16. Entretanto, a ausência de tomada de decisão ao longo de 24 
meses não permitiu que o grau de eficácia fosse mais elevado. Foi alcançado um modelo, mas o 
projeto não poderia ser replicado devido a ausência de decisão e validação da CAIXA 
SEGURADORA e UNODC.  

 Entretanto, pelo menos 06 reuniões “Diálogos da Juventude” foram realizadas, com a participação 
de representantes da área de segurança publica, da promotoria e das secretarias distritais para tratar 
de temas de informação e disseminação em: drogas, saúde dos jovens; DST/HIV e violência e 
direitos da juventude. Também foram realizados em média 03 cursos mensais de capacitação e de 
preparação para o empreendedorismo dos jovens; atividades em hip-hop, all dances, basquete; 
promoção de eventos nas duas localidades com ampla participação dos jovens das oficinas oferecidas 
pelo projeto ou que pertenciam aos coletivos de fotografia, comunicação digital, promoção de 
eventos e TV Expressão. 
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A realização de encontros de terapia comunitária dos jovens com profissionais ou adultos para tratar 
de temas mensais de interesse dos jovens constituiu um importante eixo de consolidação de canais 
de diálogo e de apoio aos jovens participantes das ações promovidas pelo projeto. Por meio de 
entrevistas, jovens e instrutores fizeram depoimentos sobre como seriam as trajetórias de vida, se 
não existissem os espaços físicos das ONGs como pontos de referencia para eles: perda de pais em 
acidente, frequência de grupos vinculados a drogas e violência; insucesso nas tentativas de acesso ao 
curso universitário; jovens mães; e mudança de planos profissionais para os temas das oficinas – 
fotografia e eventos. 

O alcance do objetivo de desenvolvimento certamente exigirá muitas outras ações a serem 
implantadas nos próximos anos, e para ser alcançado necessitará contar com a participação ativa de 
diferentes atores públicos, privados e de outras instâncias de Governo, sem esquecer os demais 
programas em execução. Como visto previamente o tratamento da questão da juventude envolve a 
ação conjunta dos três poderes na instância local, estadual e nacional. Foram reduzidas as iniciativas 
do projeto envolvendo estes poderes, com articulações iniciadas com as autoridades local e distrital.  

Assim, pode-se avaliar que o grau de alcance desse resultado foi médio para alto, devido ao fato de 
ter sido alcançada proposta de um novo desenho do Programa, aportando maior capacidade de 
multiplicação e de alcance de efeitos de médio e longo prazo junto aos jovens de 18 a 29 anos, 
atendendo as suas necessidades por subgrupos etários e interesses (articulador/empreendedor; 
oportunidades/participativo; e insatisfeito/mudanças); e incorporando temas de interesse dos 
jovens: empreendedorismo, drogas e violência.  

Decorrente da reflexão realizada pelo conjunto de parceiros e atores, grande avanço foi alcançado 
no desenho futuro do projeto com a introdução na metodologia de eixo de “advocacy” para a 
formulação de políticas públicas e inclusão do projeto em programas destinados aos jovens. A 
possibilidade de influenciar e subsidiar políticas públicas permitiria em futuro próximo dar maior 
envergadura e escala de aplicação do Programa Jovem de Expressão.  

Em relação à promoção de efeitos de curto e médio prazos, e impactos sociais de longo prazo pelo 
projeto, seria relevante destacar que houve a pré e pós-avaliação do projeto em 2007 e 2009, 
somente em relação à Sobradinho II. Um dos motivos apontados na época para essa situação se 
deveu ao fato de que a ONG contratada para atuar nas duas cidades, era originária de Sobradinho 
II, com domínio de redes de jovens e  bem instalada nessa localidade. 

Um dos pontos destacados da avaliação de 2007/2009 foi de que, a intervenção em Sobradinho II 
foi a que obteve o impacto social mais significativo. No entanto, mesmo levando em consideração 
que testes de diferenças estatísticas apresentaram uma mudança de mais de oito pontos na escala 
CAP em Sobradinho II, apenas se pode atribuir ao programa uma mudança média de 3,5 pontos. 
Em relação a características populacionais, não se pode atribuir diretamente ao programa qualquer 
impacto nas mudanças detectadas, pois essas podem estar diretamente associadas às externalidades 
e outras intervenções. 

O terceiro componente da metodologia do projeto destinava-se a realização de avaliação de impacto 
no projeto para o período 2011-2014. Entretanto, o UNODC e a CAIXA SEGURADORA 
acordaram que não seria realizada essa avaliação de impacto, pelas condições enfrentadas ao longo 
da implantação do projeto. 

O projeto vem contribuindo, portanto ao alcance do objetivo de desenvolvimento do projeto que 
visava à promoção da cidadania, o acesso à justiça e uma cultura de paz. Ainda que não tenha sido 
realizada nova pesquisa avaliativa de mudança comportamental (avaliação de impacto) as entrevistas 
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com as ONGs, instrutores, beneficiários e profissionais envolvidos no projeto indicaram que, os 
jovens participantes do projeto apresentaram certo grau de melhoria em integração social,; que 
adquiriram melhores conhecimentos e informações em temas como saúde, violência e drogas; saúde 
e cultura da paz e que desenvolveram novas práticas para maiores oportunidades de empregabilidade 
futura.  

Os jovens beneficiários diretos do projeto aumentaram as probabilidades de empregabilidade, por 
meio de qualificação promovida por oficinas em temas de interesse cultural, artístico ou de outras 
formas de expressão dos jovens. Ao mesmo tempo, certo número de jovens, a partir das oficinas 
promovidas, iniciou pequenos negócios e/ou transformaram essas oportunidades de qualificação, 
em projetos para novas trajetórias profissionais. 

Os efeitos de curto prazo obtidos pelo projeto, em sua maioria, tem relação estratégica e sinérgica 
com outras iniciativas, programas e políticas públicas do Governo brasileiro junto a essa faixa etária 
dos jovens. Isto significa que, em sua grande maioria, os efeitos são alcançados, não por ação 
exclusiva das iniciativas do projeto, mas devido aos esforços sinérgicos realizados com ações de 
diferentes áreas da política governamental.  

Dentre o conjunto de efeitos promovidos pelo projeto poderiam ser destacados os seguintes:  

a) Divulgação de informações e dados sobre novos temas do projeto, por meio de Diálogos 
da Juventude, servindo de base para as reflexões de jovens, gestores e comunidade; 

b) Aperfeiçoamento dos processos e mecanismos de consulta aos jovens para servir como base 
de conhecimento das demandas e oportunidades de ações com os jovens, melhorando a 
capacidade de planejamento das ongs e Agentes de Expressão; promovendo a incorporação 
de novos conteúdos e proposição de ações, eventos e de cenários para as capacitações; 

c) Articulação com parceiros públicos e não governamentais para ampliar a colaboração para 
planejamento, acompanhamento e implantação das ações; 

d) Disseminação dos eventos, encontros, capacitações, debates, fala jovem, expressão jovem 
aos diferentes atores e parceiros locais por meio de redes sociais e veículos de comunicação, 
promovendo novos arranjos e avançando em consensos locais sobre as iniciativas; 

e) Sensibilização e informação em temas do projeto para gestores, profissionais, parceiros 
relevantes, jovens e comunidade; 

f) Interação com outras iniciativas locais voltadas a temas de interesse dos jovens; 
g) Disseminação, intercâmbio e visibilidade internacional e nacional de iniciativas do projeto; 
h) Proposição de novo modelo operacional e estratégico do Jovem de Expressão para os 

próximos anos 

Nesse contexto, pode-se avaliar que o projeto gerou efeitos imediatos, que necessitam de 
mecanismos e processos para que sejam mantidos nos próximos anos, sempre que a CAIXA 
SEGURADORA continue a apoiar essa iniciativa. A revisão do modelo do Jovem de Expressão 
deverá gerar novos efeitos e garantir maior sinergia com outros programas e políticas públicas na 
área da juventude. 

Caberia destacar que a introdução sugerida no Programa de um eixo de atuação dedicado a advocacy 
de políticas públicas para ações junto à faixa etária do grupo de jovens beneficiários, poderá no 
futuro alcançar mais alto valor de impacto no tratamento da questão dos jovens em âmbito local, 
estadual ou nacional. A introdução desta estratégia asseguraria às ações da CAIXA SEGURADORA 
e do UNODC uma maior visibilidade e repercussão dos resultados obtidos, com a multiplicação 
do Programa em outras localidades. 
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A sustentabilidade dos resultados obtidos depende de um conjunto de fatores desde os estágios 
iniciais da cooperação: (i) capacidade institucional, de articulação e técnica assegurada para os 
próximos anos, desde o estágio inicial; (ii) apropriação local dos objetivos e dos resultados do 
projeto; e (iii) estabilidade de recursos humanos e financeiros para atuar junto aos jovens. Estes três 
elementos contribuidores para a sustentabilidade futura estão presentes em graus diferenciados no 
projeto. 

Entretanto, a sustentabilidade se revelou com elevado grau de fragilidade na cooperação.  O projeto 
deveria ter apresentado uma estratégia de saída da CAIXA SEGURADORA e do UNODC, 
preparando os atores e parceiros locais para a apropriação do projeto. Essa estratégia de saída exigiria 
que, desde o início, estivessem sendo operacionalizadas ações com as ONGs, beneficiários, 
autoridades e com os Agentes de Expressão para dar continuidade às iniciativas do projeto, 
garantindo a manutenção de efeitos, nos próximos anos. 

Não foi definida no desenho inicial, a estratégia de saída. Assim, como exemplo de baixa 
sustentabilidade, os Agentes de Expressão nas duas localidades foram desmobilizados, a partir do 
primeiro semestre de 2014, não havendo continuidade do funcionamento das redes de jovens 
constituídas em 2013. No caso das duas ONGs, por meio de entrevistas, foi indicado que ainda 
estavam atuando e pretendiam continuar em 2015, devido ao trabalho efetuado junto a outros 
parceiros, com quem desenvolveram experiências de colaboração anteriores; e às articulações com a 
comunidade e a Coordenadoria de Juventude do GDF.  

A capacitação de novos jovens para serem multiplicadores da metodologia do Jovem de expressão, 
devido ao impasse criado sobre as modalidades de métodos para operacionalizar o Jovem de 
Expressão, não foi executada na quantidade prevista. Somente foram capacitados os 07 Agentes de 
Expressão para as duas cidades, reduzindo a probabilidade de serem multiplicados em outros bairros 
das duas cidades, ou em outras cidades do entorno. 

Os produtos resultantes da ação do projeto atenderam as demandas apresentadas pelos jovens, 
sendo que a atuação das duas ONGs permitiria, com alto grau de probabilidade, a continuidade de 
algumas ações do Programa, em especial na cidade de Sobradinho II, com o apoio já existente da 
comunidade. A formalização de articulações e colaborações com os parceiros públicos e privados, 
por meio da constituição de instrumentos de acordo ou cooperação poderia também ampliar a 
sustentabilidade do projeto para os próximos anos, assim que fosse acordada entre as partes a 
modalidade de gestão e operação do projeto. 

Baseando-se nas análises prévias, pode-se avaliar que é de médio a baixo o grau de probabilidade de 
que os resultados e efeitos do projeto sejam relativamente sustentáveis nos próximos anos, 
considerando: as mudanças de autoridades no governo do Distrito Federal; falta de definição da 
mudança de status da responsabilidade social dentro da CAIXA SEGURADORA passando a gestão 
do Programa para o recém-criado Instituto; indefinição das prioridades da CAIXA 
SEGURADORA sobre a continuidade de apoio a esse projeto nas localidades; carência de ações 
para institucionalizar e fazer “advocacy” do projeto junto às autoridades públicas e outros parceiros 
estratégicos; fragilidade na articulação formal com outros programas e projetos nacionais e locais 
para a juventude; e a desmobilização de Agentes de expressão e instrutores, que atuaram em anos 
anteriores.  

A Caixa Seguradora considera que vem se fortalecendo a cada dia seu compromisso com a 
juventude. Mas o compromisso de alcançar cada vez mais jovens com conhecimentos de prevenção 
à violência e promoção da saúde só será de fato completa quando o tema da geração da autonomia 
fizer parte da estratégia do Programa de forma sistemática. A juventude é fundamental para a 
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sustentabilidade do Brasil e dessa forma, O Instituto Caixa Seguradora tem na sua missão, o 
compromisso de contribuir na transformação social, ambiental e cultural do Brasil, priorizando a 
juventude brasileira. Para tanto acredita que apenas a inovação das intervenções sociais e parcerias 
são capazes de qualificar os próprios jovens para criarem estratégias colaborativas e geradoras de 
impacto. Atualmente esse é o desafio do investimento social privado da empresa 

A indefinição de decisão e encaminhamentos sobre a incorporação de mudanças no método do 
Programa Jovem de Expressão também gerou fatores de redução de sustentabilidade futura do 
projeto, nas duas localidades e nas probabilidades de multiplicação em outros municípios.  

O projeto por sua natureza desenvolveu ações voltadas ao desenvolvimento de cidadania e garantia 
dos direitos humanos por meio dos eixos de Expressão Jovem – atividades e eventos; de Fala Jovem 
– terapia comunitária em temáticas definidas pelos jovens; e pela realização de diversos encontros 
para tratar de temas como: drogas, violência, criminalidade, direitos dos jovens, rede local de apoio 
integral ao cidadão jovem. Esses temas de direitos humanos foram tratados com a participação de 
profissionais do poder judiciário e do executivo, e participação do UNODC. As entrevistas 
indicaram que a inclusão desses temas reforçou a estratégia de que o projeto deveria ter a 
colaboração sistemática de outros órgãos e instituições, de modo a tratar o tema com 
transversalidade. Nesses “Diálogos da Juventude” também foram informados nos temas: gestores 
públicos, empresários, representantes das comunidades e famílias dos jovens. 

Em relação ao tema de gênero, o projeto não havia desenhado estratégia específica para a questão 
de equidade de gênero. Entretanto, os encontros do Fala Jovem originaram a criação de grupos 
específicos de interesse das jovens mulheres do grupo, como por exemplo, para tratar da questão de 
adolescentes-mães, que se atua em grupos de faixas etárias mais jovens.  

O projeto contou com parcerias e cooperação para a sua implantação, garantindo apropriação local 
do projeto, que desenvolveu redes de apoio e de mobilização para jovens de 18 a 29 anos, nas duas 
cidades de implantação do projeto. Especial cooperação foi estabelecida entre a CAIXA 
SEGURADORA com o UNODC desde a etapa de proposição até a finalização do projeto. Estas 
colaborações e parcerias promoveram revisão e ajuste da metodologia do Programa Jovem de 
Expressão (2007/2009), incorporando novos componentes e desenho operacional, com a maior 
atuação do UNODC. 

Portanto se pode considerar que os resultados alcançados, foram satisfatórios se consideradas essas 
condições externas e internas ao projeto. Nas entrevistas realizadas houve consenso em que as ações 
de cooperação apresentaram resultados satisfatórios para a informação, capacitação e novas 
perspectivas de trajetórias pessoais dos jovens nas duas localidades. A nova metodologia revisada 
deverá ainda passar por um processo de validação entre grupo mais amplo de parceiros, aportando 
a transversalidade de temas e eixos de ação ao projeto. Caberia destacar que não é possível medir o 
quanto dos resultados alcançados do projeto se deve exclusivamente aos fatores internos ao projeto. 
Isso pode ser atribuído a que as ações da cooperação técnica sempre atuaram em sinergia com os 
efeitos promovidos por outros programas e projetos, nas duas cidades, devido à natureza transversal 
das políticas públicas do tema. 

Os entrevistados brasileiros relataram que as ações de cooperação internacional realizada e m 
conjunto com o UNODC foram muito oportunas e aportaram valor agregado com a expertise nos 
temas do projeto para a execução de iniciativas nas duas cidades. Esta colaboração internacional do 
UNODC e CAIXA SEGURADORA constituiu uma primeira experiência muito positiva com a 
iniciativa privada, em projeto de interesse social no Brasil, com possibilidade de vir a ser 
multiplicada.  
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O projeto BRAX16 foi avaliado como muito relevante; médio grau de eficácia e menor grau de 
eficiência; de médio grau de alcance de efeitos em médio prazo; e baixa probabilidade de impactos 
e sustentabilidade de resultados do projeto, sempre que forem asseguradas pela CAIXA 
SEGURADORA ou novo parceiro, as condições de recursos técnicos, administrativos, financeiros 
e de articulação com parceiros estratégicos em temas de promoção de direitos humanos, cidadania 
e justiça para os jovens de 18 a 29 anos, com a respectiva operacionalização de novas metodologias 
para o Programa Jovem de Expressão, nas duas cidades e em outras localidades. 
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IV. RECOMENDAÇÕES  

As recomendações são baseadas na análise realizadas na documentação do projeto, assim como nas 
entrevistas com os principais parceiros e beneficiários, e visitas aos projetos: 

As principais recomendações para o UNODC são indicadas a seguir: 

Recomendação 01: 

Promover ações de articulação com a CAIXA SEGURADORA e outros possíveis parceiros para a 
execução de nova fase de implantação da parceria com foco na validação de metodologia ajustada 
do Programa Jovem de Expressão. Recomenda-se que seja realizado processo de tomada de decisão 
coma CAIXA SEGURADORA para a decisão de modelo a ser adotado para a nova fase do 
Programa Jovem de Expressão. 

Recomendação 02:  

Incluir novas ações no conjunto de atividades e resultados do projeto, considerando a necessidade 
de ampliar iniciativas tratando de temas como: drogas, violência, crimes e outros a serem tratados 
também nos Diálogos da Juventude. Incluir maiores iniciativas destinadas ao componente emprego 
e empregabilidade, e novas áreas de execução do projeto, em acordo ao modelo obtido no 
Planejamento Estratégico de 2013. 

Recomendação 03: 

Proceder a revisão das ações do projeto para atender aos 03 perfis dos jovens geradores de três 
subgrupos de beneficiários, na faixa etária de 18 a 29 anos. Recomenda-se que esses grupos de ações 
do projeto possam atuar em áreas de pouca presença de investimentos públicos, mas em sinergia 
com instituições públicas e privadas para ampliar os efeitos esperados. 

Recomendação 04:  

Elaborar uma estratégia de saída do projeto, contemplando desde o início da execução, conjunto 
de ações necessárias para a continuidade das iniciativas realizadas, nos próximos anos; bem como 
de proposição de iniciativas para a redução de riscos garantindo a sustentabilidade dos resultados 
alcançados.  

(a) recursos humanos, institucionais e financeiros; 

(b) mobilização de apoio da comunidade, empresários e parceiros no tema; 

(c) manter prioridade institucional local 
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IV.      RECOMENDAÇÕES 

Recomendação 05:  

Institucionalizar processos, mecanismos e ferramentas para que assegurar a colaboração de novos 
parceiros de nova fase de projeto, e de melhor capacitação de agentes de execução: ONGs e/ou 
Agentes de Expressão. 

Recomendação 06:  

Continuar atuando estrategicamente com parceiros relevantes, sociedade civil e lideranças políticas 
para em longo prazo ampliar as possibilidades de incorporação desse Programa em políticas públicas 
locais, estaduais e nacionais (advocacy). 

Recomendação 07: 

Elaborar proposta institucional de modo a constituir fundo rotativo para projetos que atuam com 
jovens e que exigem a utilização de recursos de pequeno montante para despesas não planejadas. 

Recomendação 08: 

Elaborar mecanismos, orientações e instrumentos para os processos de monitoramento do projeto 
realizados pelas ONGs, Agentes de Expressão, Instrutores e outros profissionais atuando na 
implantação de atividades do projeto. 

As principais recomendações para a CAIXA SEGURADORA:  

Recomendação 01: 

Realizar uma reunião com o UNODC para acordar posição sobre a revisão da metodologia do 
Programa Jovem de Expressão, incluindo novo modelo operacional e novos temas sugeridos no 
planejamento estratégico nos próximos dois anos. 

Recomendação 02: 

Recomenda-se a continuidade do apoio a nova etapa do projeto, desde que, seja considerado 
prioritário no plano de ação da CAIXA SEGURADORA e Instituto para os próximos 04 anos. 

Recomendação 03: 

Recomenda-se a realização de reunião com outros parceiros potenciais do setor público e privado, 
de modo a apresentar os resultados alcançados e ampliar as parcerias para a nova fase de implantação 
do projeto.  

 Recomendação 04: 

Promover a revisão dos manuais do Programa Jovem de Expressão 2007/2009 à luz dos ajustes 
metodológicos propostos, e a elaboração de novos manuais para os novos temas técnicos 
incorporados. 
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V. LIÇÕES APRENDIDAS 

 

Lição aprendida 01: Desenho inicial com definição das atividades de revisão metodológica do 
projeto, a partir da prática da implantação, deveria contemplar obrigatoriamente uma avaliação 
intermediária do documento de projeto, subsidiando revisão substantiva para dar maior coerência 
à incorporação de ajustes ao longo da trajetória de implantação.  

Lição aprendida 02: Projetos envolvendo diferentes atores e parceiros privados, governamentais e 
não governamentais e exigindo forte processo de sinergia entre os atores para a implantação do 
projeto, devem ter um período inicial dedicado exclusivamente a estas articulações, com o 
estabelecimento de reuniões mensais ou bimestrais, para a consolidação dos papéis, modalidades de 
colaboração e processos de sinergia com outras iniciativas no tema.  

Lição aprendida 03: No cronograma original do desenho do Projeto deveria ter sido previsto maior 
prazo aos processos de tomada de decisão, ocorridos em âmbito da CAIXA SEGURADORA e 
UNODC, para a validação de propostas em termos operacionais e estratégicos do Projeto, como a 
inclusão de Agentes de Expressão. 

Lição aprendida 04: A ausência de estratégia de saída no desenho inicial do projeto, sem a indicação 
de ações a serem empreendidas para a continuidade e sustentabilidade do projeto ampliou as 
possibilidades de redução de efeitos e impactos do projeto, quando de sua finalização.  

Lição aprendida 05: A inclusão de componente de advocacy no desenho do projeto poderia ter 
favorecido a articulação permanente com políticas e programas públicos locais e nacionais, podendo 
a vir integrar ou se associar com outras iniciativas governamentais; aumentando a possibilidade de 
influenciar a formulação de políticas para os jovens.  

Lição aprendida 06: Em projetos de cooperação envolvendo organismos internacionais e o setor 
privado, desde o início, devem ser desenhadas as estratégias de atuação conjunta para gerarem 
sinergias entre investimentos sociais realizados e modalidades de contribuições para a proposição de 
políticas públicas. 

Lição aprendida 07: A inclusão de iniciativas para promover fóruns de diálogo entre os diferentes 
atores públicos, privados, ONGs, sociedade civil organizada, e os beneficiário de projetos de 
investimentos sociais deverá ser prevista de modo a construir modalidades de colaboração e 
entendimento mútuos sobre ações conjuntas a serem empreendidas. 
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ANNEX I.  TERMS OF REFERENCE OF THE EVALUATION 

I. BACKGROUND AND CONTEXT 

Project number: BRA/X16 

 

Project title: 

 
 

“Expressive Youth”: citizenship, access to justice and 
culture of peace 

Duration: August 2010 – June 2014 

Location: Brazil 

 
Linkages to Country Programme: 

 

Linkages to Regional Programme:  

 
 
 
 
 
 
 

Linkages to Thematic Programme: 

Strategic Area: 3. Prevention, treatment and reintegration, 
and alternative development 

 
Result area: 3.1. Community-centred prevention 

 
3.1.3. Creating tools to address youth and violent crime, 
especially in marginalized urban communities 

 
3.1.7. Expanding the capacity of Member States to foster 
community-centred drug abuse and crime prevention 
programmes and, in that context, increased cooperation 
between UNODC and relevant entities of civil society 
that are active in such programmes in accordance with 
relevant international conventions and within the 
mandates of UNODC 

Executing Agency: UNODC 
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Partner Organizations: 

John Snow Brazil Consultancy, Movimento Integrado de 
Saúde Comunitária do Distrito Federal (MISMEC- DF), 
Grupo Cultural Azulim, United Nations Latin American 
Institute for the Prevention of Crime and the Treatment 
of Offenders (ILANUD). 

Total Approved Budget: US$1,227,180.00 

Donors: CAIXA SEGUROS Group 

Project Manager/Coordinator: Nivio Nascimento 

 
 

Type  of  evaluation  (mid-term  or 
final): 

 

Final Independent Project Evaluation 

 
 

Time period covered by the 
evaluation: 

 

August 2010 – June 2014 

 
 

Geographical coverage of the 
evaluation: 

 

Brasil (Federal District) 

 
 

Core Learning Partners3 (entities): 

 
 

UNODC,  CAIXA  SEGUROS  Group,  Educação  em 
Foco, UNESCO, Agentes de Expressão 

Project overview and historical context in which the project is implemented 

This project aims at implementing the methodology called “Expressive Youth” and the 
incorporation of additional activities to prevent violence and promote access to justice among 
young people of 18-29 years of age, as well as stimulating the creation and/or strengthening of 
networks of integral care to young people in the Federal District. The Expressive Youth 
Programme is the result of a pilot experience of CAIXA SEGUROS Group in the cities of 
Sobradinho II and Ceilândia, Federal District, in the years of 2007 to 2009, and aims at 

3 The Core Learning Partnership (CLP are the key stakeholders of the subject evaluated 
(project, programme, policy etc.) who have an interest in the evaluation. The CLP 
works closely with the Evaluation Manager to guide the evaluation process. 
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disseminating the concept of health promotion among young people, with a focus on reducing 
mortality by external causes. 

Justification of the project and main experiences / challenges during implementation 

The project is justified by the synergy between the goals of the methodology developed in the 
scope of the Pilot Programme “Expressive Youth” and the mandate and the Strategic Programme 
Framework of UNODC for Brazil. The tackling of urban crime and violence prevention, 
considering the high concentration of population in urban areas and recognizing the vulnerability 
of young people, is defined as a priority of UNODC in the country. 

Data from the Mortality Information System (SIM) of the Ministry of Health show that the age 
group between 20 to 29 years concentrates the highest number of fatal victims of assaults and 
homicides in Brazil. In this country, homicides jumped from 32,603 occurrences in 1994 to 
49,844 in 2011. When separated by age groups, SIM data reveal that the lethal violence in Brazil 
predominately affects young people. In the range from 20 to 29 years of age, for example, 18,798 
homicides were recorded in 2011, representing 39.7 % of the total of homicides occurred this 
year. 

The Map of Violence: Homicide and Youth in Brazil (2013), research authored by Julio Jacobo 
Waiselfisz and promoted by the General Secretariat of the Presidency, National Youth 
Secretariat, and the Secretariat for Policies to Promote Racial Equality shows that the vulnerable 
situation of young people against violence is reflected in the victimization index pointed by the 
study. The index, which indicates the ratio between the homicide rate among young people and 
not young people in 2011, was 249.6 %. 

The actions planned one can point out are: creating tools to address youth and violent crime, 
especially in marginalized urban communities, and expanding the capacity of Member States to 
foster community-centred drug abuse and crime prevention programmes. 

The partnership in question will also contribute to the achievement of Outcome 3 – Reduced 
violence, promoting peace, conciliation and justice – of UNDAF (United Nations Development 
Assistance Framework) for Brazil for the period 2007-2011, as well as for the achievement of 
Millennium Development Goals, in the sense that developing countries should be based on 
fundamental values, among them the freedom from fear of violence. Finally, the Bangkok 
Declaration recognizes the importance of participation of individuals and civil society groups in 
crime prevention and effective prevention measures can significantly reduce crime and the 
victimization of citizens. 

The main goal, the results and indicators of this project, established in accordance with UNODC 
and CAIXA SEGUROS Group were as follows: 
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Immediate goal Indicators 
Adapt and implement the “Expressive Youth” 
methodology in communities of the Federal 
District. 

Changes in the KAP (Knowledge, Attitudes and 
Practice) of young people assisted by the project. 

 
Reduction in the number of homicides in each 
area or community involved in the project. 

 
Increased number of alternative measures to 
imprisonment applied to the target population. 

Result 1.1: 
 
Surveys in local communities to be assisted by the 
project undertaken to stimulate the creation and 
strengthening of comprehensive and integral 
care networks for young people. 

Two focal groups carried out. 

Two surveys carried out. 

Partnerships with government, civil society 
organizations and private enterprises established. 

 
90 local agents selected and trained. 

 
Integral care networks for young people created 
and strengthened. 

Result 1.2: 
 
Implementing partners at the local level 
(NGO’s) identified and trained in the 
“Expressive Youth” methodology. 

Two NGOs selected and partnerships formally 
established. 

 
20 local agents trained in the “Expressive 
Youth” methodology and in project 
management and monitoring. 

 
Additional partnerships established by NGO’s 
with other actors. 

Result 1.3: 
 
“Expressive Youth” methodology 
implemented and adapted in the thematic areas 
related to UNODC mandate. 

Two focal groups carried out. 
 
Manuals of “Expressive Youth” methodology 
adapted. 

 
180 local agents trained. 

 
450 young people assisted by the project. 

 
Partnerships with government and civil 
society organizations. 

During the project implementation, UNODC encountered problems in the execution of a grant 
by Azulim. From late 2011, the partner institutions noticed the implementation of activities 
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was suffering from organizational issues such as low mobilization and little ability to engage 
in sustainability actions. Thereafter, UNODC and Caixa Seguros decided to terminate this 
agreement and initiated a new model of implementation in Sobradinho II. 

The main difficulties encountered throughout 2013 were related to the definition of roles and 
internal flows between the different partners of the program. Aiming at solving this question, 
UNODC hired a consultant specializing in Strategic Planning that conducted meetings with 
partners throughout the year. The final document, containing the analysis of these meetings was 
delivered in the end of 2013 and will be used as a basis for guiding the planning of the programme’s 
segment. 

It is noteworthy to point that both the implementation of the program and the strategic planning 
process were impacted by the institutional transition of the donor, which is in a formalization 
process to become an Institute. The uncertainties of this process affected the progress of the 
program and consequently the development of its actions. 

At the end of 2013, the project document was reviewed with the purpose of extending the 
implementation period in order to finalize the administrative procedures and conduct the final 
evaluation in the second semester of 2014. 

Project documents and revisions of the original project document 

The project document is part of the desk review documents, found on Annex II. No revisions 
have been submitted, requested or approved at this stage of project implementation. 

UNODC strategy context, including the project’s main objectives and outcomes and 
project’s contribution to UNODC country, regional or thematic programme 

The project is linked to the UNODC´s Crime Prevention strategy with a human rights approach 
based on the rules of law. 

The proposal is in line with the global “Strategy for the period 2008-2011 for the United Nations 
Office on Drugs and Crime”, (E/CN.7/2007/14) and intends to implement the results listed below: 

THEME AREA OF 
RESULT 

RESULT PURPOSE 
OF THE 

PROJECT 
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3.Prevention, 
treatment and 
reintegration, 
and alternative 
development 

3.1.Commun
ity- centred 
prevention 

3.1.3. Creating tools to address youth and 
violent crime, especially in marginalized 
urban communities 

 
3.1.7. Expanding the capacity of Member 
States to foster community-centred drug 
abuse and crime prevention programmes 
and, in that context, increased cooperation 
between  UNODC and relevant entities of 
civil society that are active in such 
programmes in accordance with relevant 
international conventions and within the 
mandates of UNODC 

Promote 
citizenship, 
access to 
justice and 
culture of 
peace. 

 

I. DISBURSEMENT HISTORY 

 Overall Budget 
Total   Approved 

Budget Expenditure 
Expenditure in 

% (time period) 

2011 1.075.268 1.075.268 300.926 28,0% 

2012 1.075.268 1.075.268 309.153 28,8% 

2013 1.075.268 1.075.268 340.500 31,7% 

 

II. PURPOSE OF THE EVALUATION 

Reasons behind the evaluation taking place 

The evaluation of this project was planned for in the document revision to be carried out 
throughout the extension period – first semester of 2014, according to the rules of the UNODC 
evaluation policy and handbook. It will be conducted under the general supervision of (1) 
UNODC/LPO - Liaison Office and Partnership in Brazil, (2) UNODC/HQ (Independent 
Evaluation Unit) and (3) CAIXA SEGUROS Group. 

This process aims at providing accountability to donors by determining whether project 
objectives were met and resources were wisely utilized; identifying areas of improvement in a 
project; clarifying and tackling problems; getting feedback, appraisal and recognition, as well as 
learning lessons for a possible continuation of the project. 

The evaluation will be conducted based on the following DAC criteria: design, relevance, 
efficiency, effectiveness, impact, sustainability, as well as partnerships and cooperation, gender 
and human rights and lesson learned. 
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Assumed accomplishment of the evaluation 

One of the expected accomplishments of this evaluation is to provide valuable information on the 
lessons that can be learned from current implementation, as well as to analyse the project´s 
impacts  in  the  communities,  providing further  gain  for  future  projects.  It  will  also seek to 
determine whether the activities and design of the project document were in line with the project 
document. 

The main evaluation users 

It is hoped that the findings of the evaluation process benefit the organizations that took part in 
the project, in particular CAIXA SEGUROS Group, UNODC and the NGOs involved in 
the implementation. 

III. SCOPE OF THE EVALUATION 

The unit of analysis to be covered by the evaluation 

This evaluation will focus on one project as a whole, including implementation of actions by the 
government (National Secretariat of Justice), external parties (7 NGOs and ICMPD), as well as 
the involvement of UNODC (LPOBRA) in its execution, thematic and operational support. 

The time period to be covered by the evaluation 

The final Independent Project Evaluation of the project will cover the concept, design, 
implementation and accomplishments of the project throughout the period from June 2010, when 
the original document BRAX16 project was formally approved, to the end of the Evaluation Field 
Mission (tentatively November 2014). The evaluation should take into consideration the 
extension review for its completion. 

The geographical coverage of the evaluation 

It should cover the territory of Federal District, in Brazil, where the project was implemented. 

IV. EVALUATION CRITERIA AND KEY EVALUATION QUESTIONS 

The evaluation will be conducted based on the following DAC criteria: relevance, efficiency, 
effectiveness, impact, sustainability, as well as partnerships and cooperation, gender and human 
rights and lesson learned, and, will respond to the following below questions (2-4 recommended), 
however, provided as indicative only, and required to be further refined by the Evaluation Team. 

 
Relevance 

1. To what extent is the project aligned with mandates, decisions and strategies of UNODC and 
Caixa Seguros? 

67 

 

 



 

2. How relevant is the project to target groups’ needs and priorities? 

3.  Does  the  project  provide  an  appropriate  support  in  disseminating  the  concept  of  health 
promotion among young people, with a focus on reducing mortality by external cause? 

 
Efficiency 

1. Were activities effectively planned, managed and monitored on an ongoing basis? 

2.  Were  sound  financial  management  systems  and  practices  used,  which  provided  timely, 
accurate and transparent information on project expenditures and procurement? 

3. Was the pace of activity implementation satisfactory (or were there any significant delays)? 

4. Are stakeholders generally happy with the quality of project management? 

5. Has the project adequately documented, reported and disseminated information on what it is 
doing/has achieved? 

6. Were the resources and inputs converted to outputs in a timely and cost-effective manner? 

7. To what extent was UNODC HQ based management, coordination and monitoring efficient 
and appropriate for Field Offices? 

 
Effectiveness 

1. Has the project achieved its objectives and results, as provided by the project document and its 
revision? 

2. Was the quality of project results satisfactory, and was this appropriately monitored by the 
project? 

3. How effective is the project on the dissemination of the concept of health promotion among 
young people? How could it be improved? 

4. Have project results directly contributed to the achievement of desired/planned objectives, and 
what is the evidence? 

5.  Were unforeseen  challenges  to the implementation  of  the  project  handled creatively and 
effectively? 

6. What are the results achieved beyond the logframe? 

7. To what extent was the progress made due to the result of the project activities’ rather than to 
external factors? How did external factors impact on the effectiveness of its activities? 

 
Impact 
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1. Has the project contributed or is likely to contribute to long-term social, economic, technical, 
environmental changes for individuals, communities, and institutions related to the project? 

2. What are the intended or unintended (positive and negative) long-term effects of the project? 

3. What difference has the project made to the target group and key stakeholders, on regards to 
initiatives towards fighting mortality among young people? 

4. Could the project be more innovative in terms of products and initiatives? 

5. To what extent will the benefits generated through the project be sustained after the end of 
project’s duration? 

6. Does the project receive sufficient financial and human resources to adequately meet its 
objectives and mid and long-term objectives and priorities? 

 
Sustainability 

1. To what extend are the project results (impact if any, and outcomes) likely to continue after the 
project? 

2. Is stakeholders’ engagement likely to continue, be scaled up, replicated or institutionalized 
after external funding ceases? 

3. Have the beneficiaries taken ownership of the objectives to be achieved by the project? Which 
beneficiaries in particular? Are they committed to continue working towards these objectives once 
the project has ended? 

 
Partnerships and cooperation 

1. To what extent have partnerships been sought and established (including UN agencies) and 
synergies been created in the delivery of assistance? 

2. Were project stakeholders appropriately involved in project implementation? If not, how could 
this interaction have been enhanced? 

 
Cross cutting issues/Human rights and gender 

1. To what extent have the project achieved results on human rights and gender equality? 

2.  To  what  extent  have  young  groups  been  empowered  and influenced  outside  of  the 
intervention´s targeted group? 

3. To what extent a human rights based approach and a gender mainstreaming strategy were 
incorporated in the design and implementation of the intervention? 
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Lessons learned 

1.  What  lessons  can  be  learned  from  the  project  implementation  in  order  to  improve 
performance? 

2. What best practices emerged from the project implementation? 

3. What recommendations can be made to improve the project in order to increase relevance, 
effectiveness, efficiency, impact and sustainability? 

4. What lessons can be drawn from the partnerships established in the scope of the project? 

5. To what extent were Human Rights and Gender mainstreamed in the project design and 
implementation? 

 

V. EVALUATION METHODOLOGY 

The methods used to collect and analyse data 

When conducting the evaluation, the evaluator needs to take into account relevant international 
standards, including the UNODC Independent Evaluation Unit (IEU) Evaluation Policy, 
Handbook, Templates and Guidelines to be found on the IEU web site4 and the United Nations 
Evaluation Group (UNEG) Norms and Standards. 

Given the specificity of the project, a qualitative model is recommended in order to cover all 
important aspects of the project and shall be included in a detailed evaluation plan to be provided 
in a proposal (Inception Report) and discussed with UNODC. Analysis of the collected 
information will be used for a determination of the project’s effectiveness by applying the 
principles of the qualitative models. All evaluation findings need to be triangulated through 
various sources and methods in order to ensure their credibility and reliability. 

The sources of data 

Primary sources of data include, among others: 

Qualitative methods: Structured and semi-structured interviews with key stakeholders, key 
informants or representatives of different interested entities (face-to-face, by telephone or by 
webcam). 

4 IEU Policy, Handbook, Guidelines and Templates to be used in the evaluation-process can be found on the IEU-
Website: http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/index.html 
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Secondary sources for the desk review will include, among others: The project document and 
revision 

Annual and Semi-Annual Progress Reports (2011 to 2014) Publications issued under the project 

Other relevant documents 

It is anticipated that the following methods will be used by the evaluation consultant: 

Preliminary desk review of all relevant project documentation, administrative and financial 
records, as provided by UNODC and independently accessed by the evaluator (e.g. from the web 
or through other professional contacts/sources)5. The desk review must be summarized and 
submitted as an inception report, through the application on Independent Project Evaluation 
in ProFi, which further specifies the evaluation methodology, determines its exact focuses, 
scope and draft data collection instruments, provides preliminary findings after the desk review 
and further refines the evaluation questions. (see Annex II for a list of documents). The inception 
report should include a detailed statement of proposed evaluation methods and design matrix, as 
well as the questionnaires that will be answered with information provided by all key informants 
and key players, implementing partners, academic institutions (if any), and clients of the services 
(if any), the questionnaires should address both qualitative and quantitative aspects. Besides, the 
evaluation criteria, indicators, sources of information and methods of data collection must be 
specified at the Inception Report. The evaluation methodology must conform to the United 
Nations Evaluation Group (UNEG) Norms and Standards. Evaluator must present the detailed 
design matrix and evaluation instruments to UNODC prior the field visits; 

On-going email and phone communication with stakeholders as required, including with respect 
to confirming all field work arrangements, meetings etc.; 

Field visit face to face interviews using structured or semi-structured questionnaires with key 
informants/service providers and key project stakeholders, both individually and (as appropriate) 
in small groups. If necessary, conduct focus group discussions with regional beneficiaries. This 
would include an initial meeting with staff of UNODC Liaison and Partnership Office in Brazil; 

Interviews with key informants and key players (face-to face or by telephone): Donor, UNODC 
HQ , implementing partners, and senior officials from the Administrations/Governments and 
clients of the services; 

Presentation of preliminary evaluation findings at a debriefing at the UNODC Liaison and 
Partnership Office in Brazil; 

5 IEU Policy, Handbook, Guidelines and Templates to be used in the evaluation-process can be found on the IEU-
Website: http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/index.html 
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Final reflection on and analysis of all available information, preparation of the draft evaluation 
report (based on the UNODC IEU Evaluation Report Guidelines and Format)6 and submission 
through the application on Independent Project Evaluation in ProFi to UNODC/IEU and 
appropriate stakeholders including the CLP (Core Learning Partners/Partnerships); 

Preparation of the final evaluation report, following feedback from UNODC and stakeholders on 
the final draft report, incorporating all requested amendments; clearance by IEU. 

Presentation of the final findings after the assessment of IEU. 

Following acceptance of the final evaluation report, the Project Manager will then be responsible 
for disseminating the results of the evaluation to key stakeholders and IEU will publish the final 
evaluation report on its website. 

VI. TIMEFRAME AND DELIVERABLES 

Time frame for the evaluation 

The evaluation will be undertaken over, roughly a twelve-week period, starting on 8th  
September, until the production and submission of the final evaluation report no later than 27 
November 2014 

The evaluation consultant will provide up in a period, broken down roughly as follows (the 
tentative dates may vary according to the recruitment process conclusion): 

From  To  Deliverables and milestones  
8/09/2014  22/09/2014  Desk review, methodology formulation and design of questionnaires.  

Production of inception report.  
Consultations with stakeholders and CLP on Inception Report contents.  

01/10/2014  08/10/2014  Field visit to Brasilia, Brazil.  
Interviews with CLP and other relevant stakeholders.  
Meetings in LPOBRA.  

09/10/2014  24/10/2014  Analysis of field visit findings.  
Clearance of doubts with relevant stakeholders and CLP  
on outstanding issues, if necessary.  
Drafting of evaluation report.  

25/10/2014  07/11/2014  Delivery of Draft Evaluation Report.  
Final report must be delivered in English and Portuguese.  
Comments received from CLP, including CAIXA  
SEGUROS Group, UNODC LPOBRA and IEU/HQ.  
No work required from consultant while document is  
being analysed by the CLP.  

08/11/2014  13/11/2014  Work on alterations to be made to the Draft Evaluation Report.  

6 IEU Policy, Handbook, Guidelines and Templates to be used in the evaluation-process can be found on the IEU-
Website: http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/index.html 
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27/11/2014  Delivery of Final Evaluation Report; clearance by IEU – 
Independent Evaluation Unit  

 

VII. Time frame for the field mission 

The field mission will occur according to the following agenda: 

Duties Time frame Location Results 

Interviews  with  project’s 
stakeholders 

01/10/2014 - 

08/10/2014 
Brasilia-DF / Phone Inception report 

Evaluation mission: briefing, 
interviews and presentation 
of preliminary findings 

01/10/2014 - 

08/10/2014 
Brasilia-DF Notes 

Presentation of findings to 
stakeholders 

08/11/2014 - 

27/11/2014 

Brasilia-DF Notes 

Expected deliverables and time frame 

The evaluator will have the overall responsibility for the quality and timely submission of all 
deliverables, as specified below: 

Inception Report, containing a refined work plan, methodology, preliminary findings of the desk 
review, if needed refined evaluation questions and draft evaluation tools (questionnaires; etc.) 
in line with the UNODC IEU templates and guidelines; cleared by IEU before the field mission 
starts. 

Draft Evaluation Report in line with UNODC/IEU evaluation policy, guidelines and templates. 
Final Evaluation Report, including annex with management response (if needed), in line with 

UNODC/ IEU evaluation policy, handbook, guidelines and templates; cleared by IEU; 
Presentation of evaluation findings and recommendations to CLP and other key stakeholders. 

Duties) Time frame Location Deliverables 
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Desk review, 
methodology 
formulation and  design  
of questionnaires. 

Productionof inception 
report. 

Consultations   with 
stakeholders and   CLP   
on Inception Report 
contents. 

8/09/2014 - 30/09/2014 
Home base Questionnaires; Evaluation 

tools; Inception report 

Field visit to Brasilia, 
Brazil; 

Interviews with CLP 
and other relevant 
stakeholders.; Meetings 
in LPOBRA Analysisof 
field visit findings 
Clearance of doubts 
with relevant 
stakeholders and   CLP   
on outstanding issues, if 
necessary 

01/10/2014 -
07/11/2014 

UNODC/LPOBRA; 

Brasilia, Brasil 
Draft of evaluation report 

Work on alterations to 
be made to the Draft 
Evaluation Report. 

08/11/2014 - 
27/11/2014 Home base 

Delivery of Final 
Evaluation Report; 
clearance  by  IEU 

–Independent Evaluation 
Unit 

 

VIII. EVALUATION TEAM COMPOSITION 

Number of evaluators needed 

The evaluation process will include only an independent external evaluator with expertise in 
evaluation and in the subject area of the project to be evaluated, as well as experience in 
translation/interpretation (Portuguese - English/English - Portuguese) and written and spoken 
fluency in English and Portuguese. 
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The role of the lead evaluator 

Carry out the desk review; develop the inception report, including sample size and sampling 
technique; draft and finalize the inception report and evaluation methodology, incorporating 
relevant comments, in line with the guidelines and template on the IEU website 
http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation-step-by-step.html; lead and coordinate 
the evaluation process and the oversee the tasks of the evaluators; implement quantitative tools 
and analyze data; triangulate data and test rival explanations; ensure that all aspects of the terms 
of reference are fulfilled; draft an evaluation report in line with UNODC evaluation policy and 
the guidelines and template on the IEU website7 finalize the evaluation report on the basis of 
comments received; include a management response in the final report; present the final 
evaluation findings and recommendations to stakeholders. 

More details will be provided in the respective job descriptions in Annex I. 

The role of the other evaluator(s) 

Not applicable for this Term of Reference. 

Conflict of interest 

The evaluator will not act as representatives of any party. He/She must remain independent and 
impartial and must not have been involved in the design and/or implementation, supervision and 
coordination of and/or have benefited from the project under evaluation. . The evaluator has no 
authority to make any commitment on behalf of the parties of the project, ie, UNODC, donor 
or other partners. 

According to UNODC rules, the consultant must not have been involved in the design and/or 
implementation, supervision and coordination of and/or have benefited from the 
programme/project or theme under evaluation. 

Reference to job description detailing qualifications and responsibilities 

The Evaluator’s Role And Responsibilities Are: Carry Out The Desk Review; 

Develop The Inception Report, Including Sample Size And Sampling Technique; 

Draft  And  Finalize  The  Inception  Report  And  Evaluation  Methodology,  Incorporating  
Relevant Comments; 

Lead And Coordinate The Evaluation Process And The Oversee The Tasks Of The Evaluators; 
Implement Quantitative Tools And Analyse Data;  

7 http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluatio n-step-by-step.html; 
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Triangulate Data And Test Rival Explanations; 

Ensure that all aspects of the terms of reference are fulfilled; 

Draft an evaluation report in line with UNODC/IEU evaluation policy, guidelines and templates; 
finalize the evaluation report on the basis of comments received; 

Include a management response in the final report (if needed) 

Present the findings and recommendations of the evaluation at the donor briefing at the time of 
its annual mentors’ meeting 

For the respective roles and responsibilities of the Project Manager, the evaluator(s), the 
stakeholders and the Independent Evaluation Unit in the evaluation process on Independent 
Project Evaluations, please see http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/independent-project-
evaluations-step-by-step 

IX. MANAGEMENT OF EVALUATION PROCESS 

Roles and responsibilities of the Project Manager 

The independent  project evaluation  will  be  carried out  following UNODC/IEU’s  evaluation 
policy, handbook, guidelines and templates8 and UNEG Norms and Standards. 

The Project Manager is responsible for selecting Core Learning Partners and informing them of 
their role, providing desk review materials to the evaluation team, initiating the evaluation- 
process in the Independent Project Evaluation Application in ProFi, reviewing the inception 
report as well as the evaluation methodology, liaising with the Core Learning Partners, reviewing 
the draft report, assessing the quality of the final report by using the Quality Checklist for 
Evaluation Reports, as well as developing an implementation plan for the evaluation 
recommendations to finalise the evaluation process in ProFi. 

The Project Manager will also be in charge of providing logistical support to the evaluator 
including arranging the field missions. 

For the respective roles and responsibilities of the Project Manager, the evaluator(s), the 
stakeholders and the Independent Evaluation Unit in the evaluation process on Independent 
Project Evaluations, please see  http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/independent-project-
evaluations-step-by-step.html 

8  
IEU Policy, Handbook, Guidelines and Templates to be used in the evaluation-process can be found 

on the IEU-Website: http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/index.html   
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Roles and responsibilities of the evaluation stakeholders 

Members of the Core Learning Partnership (CLP) are selected by the project managers. 
Members of the CLP are selected from the key stakeholder groups, including UNODC 
management, mentors, beneficiaries, partner organizations and donor Member States. The 
CLPs are asked to comment on key steps of the evaluation and act as facilitators with respect to 
the dissemination and application of the results and other follow-up action. 

Roles and responsibilities of the Independent Evaluation Unit 

The Independent Evaluation Unit (IEU) provides mandatory normative tools, guidelines and 
templates to be used in the evaluation process. Please find the respective tools on the IEU web 
site http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation.html. 

Logistical support responsibilities 

The Project Manager will be in charge of providing logistical support to the evaluation team 
including arranging the field missions of the evaluation team. For the field missions, the 
evaluation team liaises with the UNODC Regional/Field Offices and mentors as appropriate. 

X. PAYMENT MODALITIES 

The Consultant will be issued an IC contract * and paid in accordance with UNODC rules and 
regulations. The contract is a legally binding document in which the consultant agrees to complete 
the deliverables by the set deadlines. 

For the field mission, the evaluator will be provided with air tickets and DSA (according to 
Brazilian legislation and the amounts therein stipulated) in addition to the fees here described. 75 
percent of the daily subsistence allowance and terminals is paid in advance, before travelling. The 
balance is paid after the travel has taken place, upon presentation of boarding passes and the 
completed travel claim form. 

Payment is correlated to deliverables: upon delivery and clearance of the Inception Report, of the 
Draft Evaluation Report and of the Final Evaluation Report, including the final presentation. The 
payment of services will be made upon certification of satisfactory performance at each phase, 
according to the table below: 

Percentage Deliverable 
25% Upon  delivery and clearance,  by IEU, of the Inception Report. 

25% Upon  delivery  and  clearance,  by  IEU,  of  the  Draft Evaluation report. 

50% 
Upon delivery and clearance, by IEU, of the Final Evaluation Report, after 
clearance and inclusion of comments made by stakeholders and after presentation 
of the evaluation findings. 

The financial support from the present evaluation should not be used for payment of taxes or fees. 
Eventual fees or taxes should be paid by the contracted party with its own resources and will be 
consider as counterpart.
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ANNEX II. EVALUATION TOOLS: QUESTIONNAIRES AND 
INTERVIEW GUIDES  

Project Name: BRAX16 - “Expressive Youth”: citizenship, access to justice and culture of peace 

Themes: Strategic Area: 3. Prevention, treatment and reintegration, and alternative development 

UNODC Thematic Programme Outcome to which this project directly contributes: Result area: 
3.1. Community-centred prevention; and  3.1.3. Creating tools to address youth and violent crime, 
especially in marginalized urban communities 

Interviewed name:  

Position:  

Institution:  

Telephone:  

E-mail:  

Interview date and venue: 

For more information on the performance of this project, lessons learned, and recommendations 
for future projects in this field, interviews are being conducted with people and organizations 
involved in the execution of the Technical Cooperation or whose partners are involved in the 
project. We thank your participation in this assessment process and for your support in this 
interview that contains a series of questions that must be answered in no more than 50 minutes. 
Thanks for your cooperation. 

Question 1: What was your involvement in the technical cooperation project for the strengthening 
of  the citizenship of young people – Expressive Youth in Ceilândia e Sobradinho II? Caixa Seguros 
Grupo e UNODC? 

Question 2: How would you assess the results and challenges, needs, and priorities of this 
cooperation? Could you give examples? 

Question 3: What results, in your opinion, have been achieved until 2014? To what extent:  

( ) Very satisfactory; (  ) Satisfactory; ( ) Not too satisfactory; ( ) Unsatisfactory; ( ) No opinion 

Could you indicate which of the results achieved or to be achieved until 2015 had the greatest 
impact on you/your institution? And on young people? 
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Question 4: In the near future, with the continuation of these actions by tour institution, do you 
think that it would be possible to achieve greater impact on? What future actions would be 
necessary to achieve more sustainability and local impact on this theme after the end of the Project’s 
implementation?   

Question 5: How did this Project contribute to strengthen strategies on ?  

( ) human rights; ( ) citizenship and democracy; ( ) labor and gender policy; ( ) participation of 
various actors and ongs; ( ) strengthening cultural and  public young people policy; ( ) information 
and capacity-building on the theme. 

Question 6: How did this Project contribute to the promotion of partnerships or support to more 
interaction among public institutions, NGOs, and individuals? Could you give an example? Do 
you consider the project’s contribution for partnership with civil society?  

( ) Very satisfactory;  (  ) Satisfactory; ( ) Not too satisfactory; ( ) Unsatisfactory; ( ) No opinion. 

Question 7: How do you evaluate the project’s coordination and integration of efforts with other 
actions/strategies and policies of other national institutions and local sponsors? Could you give an 
example? 

Question 8: What were the main lessons learned until the end of the Project from the execution of 
this technical cooperation? Could you give an example? 

Question 9: What improvements do you/your institution think should be introduced in the design 
of new projects to achieve more effectiveness and efficiency? 

Question 10: What were the main factors that make it difficult to accomplish this technical 
cooperation? How were they overcome? Could it have been conducted any other way?  

( ) Legal framework and regulations ( ) Counterpart’s commitment; ( ) Insufficient counterpart 
resources; ( ) Counterpart’s implementation capacity; ( ) Opposition from the community; ( ) 
Consultants’ performance; ( ) No Coordination among institutions; ( ) Project design; ( ) Public 
cultural issues; ( ) Changes in national or local  policy; ( ) Changes in counterpart’s policy; ( ) Faulty 
monitoring and assessment; ( ) Others (please name). 

Question 11: What were the main factors that facilitated the implementation of this technical 
cooperation? How were they overcome? Could it have been done any other way?  

( ) Legal framework and regulations ( ) Counterpart’s commitment; ( ) Sufficient counterpart 
resources; ( ) Counterpart’s implementation capacity; ( ) Support from the community; ( ) 
Consultants’ performance; ( ) Coordination among institutions; ( ) Project design; ( ) Public 
cultural issues; ( ) No changes in national policy; ( ) No changes in counterpart’s policy; ( ) 
Satisfactory monitoring and assessment; ( ) Others (please name). 

Question 12: Do you believe that the benefits of this project will be sustainable after the end of this 
cooperation? Could you give examples? And what about the short-, medium- and long-term 
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impacts? Could you give examples? Could it need to promote after 2014 other initiatives to be 
more sustainable?  

Question 13: What were the outcomes and outputs accomplished or not accomplished regarding 
the development of cultural and entertainment policy  to young people from 18-29 years old 
according to the themes of the project? And regarding Caixa’s knowledge about /dissemination of 
the themes of the project? For society?  For other ongs  and sponsors? And for you?  

Question 14: What results already produced effects/changes in your institution/you?  Could you 
give examples?  

Question 15: Do you consider that the human, technical, and financial resources proposed in the 
design of this cooperation were adequate for implementing project until 2014? Would you change 
these conditions to new projects’ execution? 

Question 16: The cooperation with UNODC responded adequately and in time to the necessary 
execution of the project? Could you give examples of tools and mechanisms adopted for the 
implementation of the project? 

Question 17: How were the partners and direct beneficiaries involved in the participation, 
planning, and implementation process of this cooperation?  

Question 18: Was it possible during the project to implement a process to share information about 
the project with other partners, institutions, regional management and society? 

Question 19: Was the choice of concentrating on specific themes suitable for the project’s 
implementation strategy? Why? Would you have chosen other areas of action? Why? 

Question 20: Have the project follow-up tools and meetings proven to be efficient and effective for 
the management of the project? And how were the project monitored by UNODC; CAIXA and 
ONGs? Was there a structured Coordination Network? Could you suggest new improvements in 
the monitoring process used by the CAIXA and UNODC regarding the Project implementation? 

Question 21: Do you think that the experience acquired until 2014 could be taken to other levels: 
state and other municipalities? And could it be transferred to other countries? And could it be used 
as a tool? Could you name improvements for this transfer to be successful? 

Question 22: What areas of cooperation have shown better potential for a future cooperation with 
UNODC  and Caixa on the same theme? 

Question 23: What changes to the current cooperation strategies and cooperation practices with 
UNODC would you suggest concerning the Expressive Youth? Difficulties faced?  

Additional comments and suggestions: 

Thank you 

80 

 

 



 

ANNEX III. DESK REVIEW LIST  

- Cover Letter Signed Project BRAX16 

- Signed Document of the Project BRAX16 

- Terms of Reference for the Final Evaluation 

- Annual Work Plan 2010/2014 

- Report of Tripartite Meeting UNODC/ABC/CAIXA SEGUROS 

 - Reports of UNODC and CAIXA Meetings - Project’s Budget Sheets  

- Annual Project Progress Report 2010, 2011,2012,2013 (APPR) 

- Semesters Project Progress Report 2011-2014 (APPR) 

- Financial Reports 2012, 2013 

- Reports of Consultancies executed 2011/2014 

- Reports of the CAIXA SEGUROS events and technical meetings  

- Reports of Strategic Planning Workshop 

- Reports elaborated by  ONGs and  Consultants of BRAX16 (2011/2014) 

- CAIXA S EGUROS GROUP publications of  “Jovens de Expressão” 

- Reports of focal groups Ceilandia e Sobradinho II (2012) 

- Evaluation Report of John Snow Brasil: Ceilândia e Sobradinho II (2008/2009) 
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ANNEX IV. LIST OF PERSONS CONTACTED DURING THE 
EVALUATION  

The Core Learning Partners are composed of the following members: 

CAIXA SEGUROS Group 

Mrs. Alice Scartezini.  Social Marketing Coordination 

United Nations Office on Drugs and Crime – LPOBRA 

Mr. Nivio Nascimento, Project Officer 

Mrs. Vivian Coelho, Project Assistant 

Mrs. Marina Marques, Project Assistant 

Mr. Gilberto Coelho, Program Assistant 

United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO 

Mr. Adauto Soares, Project Officer 

John Snow Brasil 

Mr. Rodrigo Loro. Management  Coordinator 

Educação em Foco (RUAS) 

Mr. Max Maciel, General Coordinator 

Mr. Antônio de Padua, Comunication Coordinator 

AZULIM 

Mr. Iranildo Moreira, Coordinator 

Mr. Paulo Henrique de Jesus Cantilo – Financial Assistant  

“AGENTES DE EXPRESSÃO” 
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Mr. Carlos Alexandre Ferreira 

Mr. Davidson Pereira 

Mr. Doriel Francisco 

Ms. Thabata Lorena 

Mr. Vinicius Lapixa 

Mr. Wesley Guimarães 

BENEFICIARIES 

Beneficiaries from Sobradinho II and from Ceilândia) 

Mr. José Augusto Souza 

Mr. Jardel Costa 

Mr. Antonio de Paiva 

Ms. Rayane Soares 

Ms. Dayana Correia 

Ms. Thais Moreira 

Mr. Luis Henrique Ferreira 

Mr. Lucas Rodrigues 

Ms. Flavia Lima 

Mrs Luiz Felipe Fiuza 

CONSULTANCY 

Mr. Alexandre Mac Dowell 

Mrs. Andrea Catta Preta 

Mr. Vinicius Dias  

Mrs Doralice Dias (MISMEC) 

Mr. José Iranildo  
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BRAZILIAN AGENCY FOR COOPERATION (ABC) 

Mr. Pedro Henrique Meireles – Manager for UNODC 
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ANNEX V. EVALUATION MATRIX  

5 
Evaluation 

Criteria 
Evaluation Questions Judgment Bases Information Needed Information Source Information Gathering 

Method 
5 Evaluation 

Criteria 

 Main Related     

R
el

ev
an

ce
 

1. a. Is the project in line 
with the national 
policies priorities to 
reduced violence, 
promoting peace, 
conciliation and justice 
in the Federal District 
Government? And 
National Level? 

Is the project established in 
2011 still in line with the 
policies of the administration? 

Comparison of 
priorities established 
by FD Government, 
UNODC, Caixa 
(analysis of allocated 
resources and 
products obtained) 

Confirmation of priorities in 
the national, local and 
institutional policy documents 
of the government and Caixa 
for the main area of the 
Project BRAX16. 

FD Budget and Caixa 
Seguros: 

- Annual Action Plans   

- Reports and bulletins. 

- Desk Review; 

- Interview with 
NSJ/MJ authorities 
and ABC. 
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5 
Evaluation 

Criteria 
Evaluation Questions Judgment Bases Information Needed Information Source Information Gathering 

Method 
5 Evaluation 

Criteria 

 Main Related     

R
el

ev
an

ce
 

1. b. Is the project in line 
and consistent with the 
Technical Cooperation 
Agreement of Brazil and 
the UNODC (TC 
Country Program)? 

 

Does the project meet 
national cooperation needs? 
And local main areas to 
cooperation? 

Review of Country 
Program and 
UNDAF 

Multilateral and 
Bilateral Program in 
the interested area 

Confirmation of priority and  
suitability 

- Documents and annual 
reports 

- Brazil and UNODC 
Technical Cooperation 
Policy   

- Desk Review. 

- Interview with actors 
of UNODC, Caixa 
Seguros and NGOs 

1. c. Does the project 
meet the needs of direct 
and indirect 
beneficiaries? 

Has a preliminary diagnosis 
of the beneficiaries needs 
been done by Caixa Seguros?  

Was the selection of the final 
beneficiaries appropriate – 
size, volume, and gender? 

Check on the 
existence of a 
baseline before the 
Project was 
implemented.  

- Results of baseline studies 
(?) and Caixa  Seguros studies 
or other local sector diagnosis   

- Perception of the different 
actors of the Project  

-PRODOC and 
Tripartite meetings ; 

- Staff  of Caixa 
Seguros; experts of 
UNODC,  and NGOs 

- Desk Review; 

- Interview with 
different actors of 
the Project. 
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5 
Evaluation 

Criteria 
Evaluation Questions Judgment Bases Information Needed Information Source Information Gathering 

Method 
5 Evaluation 

Criteria 

 Main Related     

R
el

ev
an

ce
 

1. d. Does the UNODC 
cooperation have 
methodological/technolo
gical advantages in the 
cooperation area over 
other agencies and 
countries?   

Does the UNODC 
cooperation present more 
comparative advantages in the 
areas of reducing violence; 
promoting peace, conciliation 
and justice; Technical and 
management models?  

Suitability and 
pertinence compared 
to other multilateral 
sources.   

- Results obtained in technical 
projects with a different 
funding source (national or 
bilateral) or previous projects 
implemented with UNODC. 

- PRODOC, bulletins 
and reports of project 
with a different funding 
source. 

- Desk Review; 

- Interview with 
UNODC; Caixa 
Seguros, Agents of 
Expressive Youth, 
NGOs and Brazilian 
experts. 

1.e. In what extend is the 
project aligned with 
mandates, decisions and 
strategies of UNODC 
and CAIXA 
SEGUROS? 

Were the selected areas of 
technical cooperation the 
most appropriate? 

 

Was there enough synergy to 
generate effects with other 
multilateral and national 
sources?  And other bilateral 
or regional cooperation? It is 
promoted during the 
implementation? 

Knowledge of the 
stage and priority of 
other themes at the 
time of project 
proposal and in 
2013. 

Comparison of the 
main project area in 
the technical 
cooperation policy 
and national sector 
policy, inter 
ministries policy  

Results of similar projects and 
difficulties found in the 
implementation process – 
Brazil, Region, or other 
Countries 

- Progress reports and 
bulletins 

- Desk Review; 

- Interview with 
authorities and 
experts. 
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5 
Evaluation 

Criteria 
Evaluation Questions Judgment Bases Information Needed Information Source Information Gathering 

Method 
5 Evaluation 

Criteria 

 Main Related     

R
el

ev
an

ce
 

1.f Does the project 
provide an appropriate 
support in disseminating 
the concept of health 
promotion among young 
people, with a focus on 
reducing mortality by 
external cause? 

Relevance increased by other 
sources and agencies working 
in the areas of the Project. 

 

How relevant is the project to 
target groups needs and 
priorities? 

Comparison of 
information and 
components from 
other sources and 
agencies in the 
theme.  

Information obtained from 
results achieved from the first 
j action implemented by 
Caixa Seguros and ONGS 
with the same group of 
beneficiaries – Ceilandia e 
Sobradinho II. 

- PRODOC, reports, 
researches and bulletins 
–   

- Desk Review; 

-Interview 

- Group meetings 

E
ff

ec
tiv

en
es

s 

2.a. Have the results 
(products, results and 
short and effects) been 
achieved by the project? 
If not, what has been the 
level of progress 
achieved at the end of 
the project?  

a – Original project estimated 
03  Results -  

b – Were the results obtained 
enough to achieve the 
purpose?   

Document of Project 
and proposed 
indicators;  

Base line existent  
2010 and changes 
identified  to 2014 

Reasons for changing or not 
of the outputs to be obtained?  

Results obtained at the end of 
the Project  

Original Project 
Document 

Project Progress Report 

Tripartite Meetings 

 

- Desk Review 

 -Meetings with 
Coordination  

 - Interviews.   
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5 
Evaluation 

Criteria 
Evaluation Questions Judgment Bases Information Needed Information Source Information Gathering 

Method 
5 Evaluation 

Criteria 

 Main Related     

E
ff

ec
tiv

en
es

s 2.b. Has the specific 
objective (purpose) been 
worked to be achieved at 
the end of the Project? 

Has the results and outputs 
allowed keeping the 
achievement of the purpose? 

Evaluation of the 
achievement level of 
project effects with 
the reduction of 
results or activities 
during the 
implementation   

Refer to the actions 
implemented to obtain the 
initial project design in the 
end of 2014. 

Factors that contributed or not 
to obtaining the achievements 
expected until 2014? 

Original Project 
Document 

Project Progress Report 

Tripartite Meetings 

- Desk Review. 

- Interviews with 
Caixa, ONGS, 
UNODC, and 
consultancies.  
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5 
Evaluation 

Criteria 
Evaluation Questions Judgment Bases Information Needed Information Source Information Gathering 

Method 
5 Evaluation 

Criteria 

 Main Related     

E
ff

ec
tiv

en
es

s 

 

Which assumption factors 
contributed in a positive way 
or made the effectiveness of 
the Project more difficult?  

Identification of 
obstacles and 
advantages in the 
implementation of 
the project (external 
and internal) 

Comparison with the 
design of other 
projects in the area 
and the effects 
obtained in the same 
period. 

Assess level of 
dependence of 
decisions on external 
factors to the project. 
The same with 
internal factors 

Refer to the Project 
implementation proposal and 
strategy, identifying the 
variables controlled directly 
or not by the Project. 

Means for verifying in the 
original project design 
possible demanded changes 
or not. 

 Original Project 
Document 

Project Progress Report 

Tripartite Meetings 

- Desk Review  

- Interviews with 
coordination, 
execution actors of 
the project and 
beneficiaries 
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5 
Evaluation 

Criteria 
Evaluation Questions Judgment Bases Information Needed Information Source Information Gathering 

Method 
5 Evaluation 

Criteria 

 Main Related     

E
ff

ec
tiv

en
es

s 

 
Have the assumptions 
allowed achieving the specific 
objective (purpose)? 

Identification and/of 
achievement of 
assumptions with 
changes in the actors 
of the Project  and its 
consequences  

Initial institutional conditions 
of  Caixa Seguros during the 
process of the project design 

Actual institutional conditions 
produced as a consequence of 
Project coordination and 
implementations internal and 
external changes 

Original Project 
Document 

Project Progress Report 

Tripartite Meetings 

- Desk Review  

- Interviews with 
coordination, 
execution actors of 
the project and 
beneficiaries 
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5 
Evaluation 

Criteria 
Evaluation Questions Judgment Bases Information Needed Information Source Information Gathering 

Method 
5 Evaluation 

Criteria 

 Main Related     

E
ff

ec
tiv

en
es

s 

2.c. Have the outputs 
been achieved as 
planned at the work plan 
from 2010 to 2014?  

 

  

Has the output achievement 
guaranteed the achievement of 
the Purposes? 

If not achieved, explain reasons.  

1. Has the Project Coordination 
been effective? 

2. Has the Management of the 
Project incorporated changes 
needed in the execution of the 
Project?  

3. Have the changes in the 
Project’s knowledge and 
technical cooperation model 
worked?  

Project Development 

 Matrix  
Planned 
Achieved 

 

Quantitative 
indicators were not 
defined and goals 
have not been 
defined 

- Project performance  
(baseline)  and  

(indicators) 

Perception of partners, 
beneficiaries, actors… 

Formal and official 
information and reports  

 

Original Project 
Document 

Project Progress Report 

Tripartite Meeting 

Project 
Coordination::Caixa, 
and UNODC 

Specific Coordination 
and Caixa/NGOs  
reports regarding 
workshops and meetings 

List of activities and 
participants.  

- Desk Review  

- Guided Interviews  

- Specific meetings 

 

  { 
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s 2.d. What are the results 
achieved beyond the 
logframe? 

 

- Should the project purpose 
be orientated to support the 
reduction of human violence 
in the two territories   in the 
FD region?  

- Had the local workshops 
taken into account the 
specific needs of Projects 
beneficiaries involved in the 
Were unforeseen challenges 
to the implementation of the 
project handled creatively 
and effectively?theme?  

 

Quantitative 
indicators are 
defined but not used  
and without base line 
and target values 
(annual or total) 

 

PDM 

-Name and number of 
activities executed; 

-Necessary information to 
generate the final situation of 
trainee and participants: 
national professionals  

- Ex-ante  and during 
implementation data and 
information 

-Project complemented 
activities executed with 
Caixa resources  

- Progress of  
implementation of the 
original outputs  

Original Project 
Document 

Project Progress Report 

Tripartite Meetings 

Project Coordination: 
Caixa and UNODC 

Specific Project’s 
Coordination reports 
regarding workshops 
and meetings 

List of activities and 
participants.  

 

 

- Desk Review 

 

- Interview with 
Caixa, UNODC, 
UNESCO and ABC 
staff; and 
consultancy’s 
professionals 
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s 2.e.  Have the 
assumptions had a 
positive or negative 
contribution to the 
achieving outputs? 

Do the frequent changes in 
project assistants and NGO 
have negative effects on the 
performance of the project 
and on obtaining the outputs 
and products?  

- Have the changes or not in 
the sector and other 
authorities in the local 
administration influenced 
obtaining the products? 
2010/2014  

 

PDM 

Considering the facts 
of the political and 
administrative reality 
in Brazilian 
institutions public, 
private and ONGs  

- Names of Directors, 
Managers and 
Interlocutor/Spokesperson 

- Management periods (time) 

- Sector policy and 
institutional policy  

 

Administrative actions 
and appointments: 

Original Project 
Document, Revisions 

Project Progress Report 

Tripartite Meetings 

Project Coordination 

List of activities and 
participants.  

 

- Desk Review  

 

- Interview with 
professionals, 
consultants and staff 
of Caixa, UNODC 
and UNESCO. 
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2.f. Was the quality of 
project results 
satisfactory, and was 
this appropriately 
monitored by the 
project? 

Integration of monitoring 
systems of projects actors  

Manuals and 
procedures 
elaborated to 
monitoring process 
of the the project 

- Monitoring reports  
elaborated by different actors  

Administrative actions 
and appointments: 

Public policy documents 
on  Original Project 
Document 

Project Progress Report 

Tripartite Meetings 

Project Coordination 
reports and meeetings 

- Desk Review  
 

- Interview with 
professionals, 
consultants and staff 
of Caixa, UNODC 
and UNESCO. 

- Interviews with 
beneficiaries 
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2.g. Which facts have 
contributed to obtaining 
products and achieving 
purposes? 

Positive or negative 

Were unforeseen challenges 
to the implementation of the 
project handled creatively and 
effectively?Have project 
results directly contributed to 
the achievement of 
desired/planned objectives, 
and what is the evidence? 

 

PDM 

Considering the facts 
of the political and 
administrative reality 
in local institutions 
and in the region FD 

Reports of activities 
and data regarding 
beneficiaries 

 

- Opinion of parties involved 
in the implementation of the 
project 

 

- Experts 

- Managerial levels 

- Progress Reports 

- Tripartite Meetings 

 

 

- Desk  Review  

 

- Interviews 
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3. a . Were the products 
obtained suitable to 
achieving the objective 
or purpose?  

Which output was in 
accordance with the original 
plan (time, opportunity and 
costs)   

What reasons/factors helped 
or made it more difficult to 
achieve outputs, activities and 
inputs?  

Were activities effectively 
planned, managed and 
monitored on an ongoing 
basis? 

Achieved 

Planned 

Indicators 

Baseline 

Corrective measures? 

Alternative 
measures? 

 

- Compare % products and 
participation in achieving 
the purpose (spec. obj). 

 

- Schedule of product delivery 
and  activity (cost, 
opportunity, suitability) 

- Opinion of parties involved 

-Original Project 
Document 

- Documents revisions 

-Project Progress Report 

-Tripartite Meetings 

-Project Coordination 

-Specific  UNODC 
reports regarding 
activities sand 
workshops 

-Staff and authorities  

 

- Desk Review 

 

- Interviews 
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3. b. Were the original 
activities enough to 
guarantee the 
achievement of products 
of the Project? 

Were the original activities 
proposed enough for 
generating the products?   

Were activities been modified 
in relation to the original 
proposed document? 

Was the quality of products 
achieved during the 
implementation of the 
project?  

 

   Planned 

   Achieved 

(baseline) 

(indicators) 

 

- Schedule of implementation 
of activities (inputs) 

 Quality 
 Opportunity 
 Cost 

- Opinion of parties involved 
about Project outputs and 
outcomes.  

-Original Project 
Document 

- Documents revisions 

-Project Progress Report 

-Tripartite Meetings 

-Project Coordination 

-Specific  UNODC 
reports regarding 
activities sand 
workshops 

-Staff and consultants 

 

- Desk Review  

 

- Interviews  
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3.c Were sound financial 
management systems 
and practices used, 
which provided timely, 
accurate and transparent 
information on project 
expenditures and 
procurement? 

 

Are stakeholders generally 
happy with the quality of 
project management? 

Has the project adequately 
documented, reported and 
disseminated information on 
what it is doing/has achieved? 

 

 

References at the 
Project document; 

Interviews realized 
by ongs and agents 

 

 

Reports regarding workshops 
and activities elaborated by 
consultants 

Participation of  Caixa 
Seguros and UNODC 
professionals in the 
workshops and activities 

Reports of consultants 

Project Progress Reports 

Tripartite Meetings 

Project Coordination 
Reports and Meetings 

Desk Review 

Interviews 
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3.d  Were the activities 
and inputs implemented 
in time, timely, and at 
reasonable costs for the 
production of outputs 
and outcomes until 
2014?  

Were the costs of products 
appropriate and similar to the 
other objects of the area?  

If there are differences 
between estimated and 
executed, indicate reasons and 
factors.  

Were the resources and inputs 
converted to outputs in a 
timely and cost-
effective manner? 

 

Comparison with 
other projects  

 Same results with 
lower costs?  
 Another 

methodology to 
achieve outcomes.  

 

 

- Comparison with other NSJ 
and Technical Cooperation 
Projects  

 

Original Project 
Document 

Project Progress Report 

Tripartite Meetings 

Project Coordination:  

Two other funding 
sources with similar 
products  -  

 

- Desk Review  

 

- Interviews  
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4.a Is there a probability 
of achieving the overall 
objective of the Project?  

  

Can the short effects already 
be felt? Which ones? 
Description (quality/quantity) 

Can the long term effects 
(impacts) be achieved? 
(assessment ex-post) 

What are the present actions 
by UNODC and Caixa  to 
measure medium and long 
term impacts?  

Has the project contributed or 
is likely to contribute to long-
term social, economic, 
technical, environmental 
changes for individuals, 
communities, and institutions 
related to the project? 

- Project document 
indicators 

- Project impacts 
expected to be 
achieved in the 
PRODOC 

- Data information  ex-ante 
with present  

- Same beneficiaries from 
phase I of the Caixa Seguros 
(2007/2009) and 
UNODC/Caixa (2010/2014) 

- Progress reports 

- Committee Meetings  

- Opinion of actors, 
consultants and 
beneficiaries 

-  Project operational 
plans and activities 
reports 

- Desk Review 

- Interview 
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 4. b What actions not 

planned in the Project 
could have generated 
bigger impacts?   

- need to approve legislation?  

- need for more training and 
dissemination to implement 
monitoring process; more 
public institutions 
participating… 

What are the intended or 
unintended (positive and 
negative) long-term effects of 
the project? 

-Project document 
indicators 

-  Other Sectors 
Projects  
implemented or 
ongoing on the 
theme  

- Compare data information 
and evaluation process in 
other projects  

- Reports of other 
projects  

- Brazilian experts 
missions and actions  

- Progress reports 

- Committee Meetings  

- Opinion of actors, 
consultants and 
beneficiaries 

-  Project operational 
plans and activities 
reports 

- Interview 

- Desk Review 
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4.c What difference has 
the project made to the 
target group and key 
stakeholders, on regards 
to initiatives towards 
fighting mortality and 
violence among young 
people? 

- Would the impacts be 
restricted to the two areas or/ 
and local level?  

 

- Do the target beneficiaries 
of the project identify the 
improvement in the project’s 
technical cooperation areas? 

Could the project be more 
innovative in terms of 
products and initiatives? 

PDM 

Purpose achieved 

 

Ex-ante research of 
the situation in the 
project’ areas?  

 

Post-execution 
research of changes 
promoted by the 
Project? Monitoring 
of impacts or effects 
during execution?  

 

- Indicators regarding violence 
among young people  

 

- Characteristics of the main 
areas of the Project  

 

- Proposition of new actions 
or technical cooperation after 
2014 

 

- Progress reports 

- Coordination Meetings  

- Opinion of actors, 
consultants and 
beneficiaries 

-  Project operational 
plans and activities 
reports 

- Reports regarding 
similar projects  

 

-Desk Review  

 

- Interviews 
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4.d. What other projects 
and/or interventions 
could act as synergies to 
broaden the effects and 
impacts of this project in 
the end of the 
execution?  

What restrictive and 
positive reasons 
inhibited or broaden the 
achievement of the 
overall objective and the 
immediate objective?  

Would it be possible to 
generate more effects in the 
next two years?  

Was it possible to monitor the 
indicators to evaluate the 
reduction and prevention of 
youth’s violence?  

Compare income 
data from similar 
projects  or situation 
before and after the 
project  

 

Reports and 
documents 
concerning the 
obstacles for project 
implementation   

 

Opinion of different 
project actors 

 

- Identification of restrictive 
or positive factors for the 
implementation of the 
project   

 

-Progress reports 

- Coordination Meetings  

- Opinion of actors, 
consultants and 
beneficiaries 

-  Project operational 
plans and activities 
reports 

- Reports regarding 
similar projects  

 

 

 

- Desk review 

- Interviews 
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4.e. To what extent will 
the benefits generated 
through the project be 
sustained after the end 
of project’s duration? 

 

 

 

 

Does the project receive 
sufficient financial and human 
resources to adequately meet 
its objectives? and long-
term objectives and priorities? 

 

-implementation of 
actions during the 
project to assure the 
continuity of the 
project and/or effects 

 

- Identification of actions, 
legislation and resources to 
assure the continuity of 
impacts 

-Progress reports 

- Coordination Meetings  

- Opinion of actors, 
consultants and 
beneficiaries 

-  Project operational 
plans and activities 
reports 

- Reports regarding 
similar projects  

 

- Desk review 

- Interviews 

Su
st

ai
na

bi
lit

y 

5.a Would it be 
necessary to start a new 
cooperation after the 
conclusion of the present 
cooperation?  

What are the reasons/motives 
for continuing with the 
support of the international 
cooperation?   

Progress achieved in 
this Project  

 

- Comparison with other 
projects 

-ONGs institutional and 
financial capacity  

 

- Opinion of actors, 
authorities and 
consultancy 

Desk Review 

Interview 
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5.b To what extend are 
the project results 
(impact if any, and 
outcomes) likely to 
continue after the 
project? 

What is the probability of 
continuity of projects 
implementation by ongs or 
public administration after the 
conclusion?  

Is stakeholders’ engagement 
likely to continue, be scaled 
up, replicated or 
institutionalized after external 
funding ceases? 

Present situation 

 

Future situation 

 

Assumptions 

 

- Comparison with other 
projects that ongs 
participated previously 

Original Project 
Document 

Project Progress Report 

Tripartite Meetings 

Project Coordination:  

Staff ,ONGs and 
authorities, 
consultancies 

Desk Review 

Interview 
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5.c Is there an effort to 
disseminate the results 
of the Project in other 
levels? Civil Society? 
Networks of NGO? 
Public institutions of 
FD? Other states and 
municipalities? 

What actions would be 
necessary to implement the 
experiences if the execution 
were considered difficult?  
What would be the estimated 
cost? Would external support 
be needed?  

Present situation 

 

Future situation 

 

Assumptions 

 

- Comparison with other 
projects; 

- Project web site 

 

- Actors’ opinions 

- Budgetary and human 
resources  

- UNODC, Caixa 

-Public administration 

- Web site 

Desk Review 

Interview 
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5.d. Would  

- administrative 

- financial 

- legal 

- human resources 

conditions are 
appropriate to give 
continuity to the project, 
allowing the 
achievement of 
intermediate effects and 
long term impacts?   

Have budgetary resources 
been estimated for 2012 to 
2014 and after 2015? 

Is the technical team of Caixa 
and ONGs guaranteed for the 
continuity of activities after 
conclusion of the Project?  

Is a raise in the budget of 
Caixa, ONGs predicted for 
the continuity of the project in 
the next 3 years? 

 

Present situation 

 

Future situation 

 

Assumptions 

- Secured amounts  

- Caixa Seguros budgets 
(2015/2018) 

 

 

- Action plans of Caixa 
Seguros  and ONGs from 
2015 until next 2 years 

 

- Budgets  

- Planning activities 

- Project Progress 
Report 

- Project Coordination; 
Staff and authorities 

 

- Desk Review  

- Financial 
management (multi 
annual budget) 

- Interview 

 

 

Project’s ownership by 
Caixa and ONGs? Other 
partners? 

How are the initiatives to 
disseminate this experience 
implemented? And the local 
mobilization? 

Planned in the 
original project  

- local and FD level 
initiatives 

- Budgets 2015; until 2018 Multi Year Action  Plan 
of Caixa Seguros and 
ONGs 

- Interview 

- Desk Review  
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6.a To what extent have 
partnerships been sought 
and established 
(including UN agencies) 
and synergies been 
created in the delivery of 
assistance? 

 

Project design 

Indicators 

Expectations at the 
end of the project   

Opinion of actors, agents, 
ongs, institutions, 
beneficiaries and other 
partners 

Communities and groups of 
young people 

Examples 

Original Project 
Document 

Project Progress Report 

Tripartite Meetings 

Project Coordination:  

Staff ,ONGs and 
authorities, 
consultancies 

Beneficiaries 

- Interview 

- Desk Review  
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6.b Were project 
stakeholders 
appropriately involved 
in project 
implementation? If not, 
how could this 
interaction have been 
enhanced? 

 

Project design 

Indicators 

Expectations at the 
end of the project   

Opinion of actors, agents, 
ongs, institutions, 
beneficiaries and other 
partners 

Communities and groups of 
young people 

Examples 

Original Project 
Document 

Project Progress Report 

Tripartite Meetings 

Project Coordination:  

Staff ,ONGs and 
authorities, 
consultancies 

Beneficiaries 

- Interview 

- Desk Review  
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7.a To what extent have 
the project achieved 
results on human rights 
and gender equality? 

 

 

Project design 

Indicators 

Expectations at the 
end of the project   

Opinion of actors, agents, 
ongs, institutions, 
beneficiaries and other 
partners 

Cases and examples 

Original Project 
Document 

Project Progress Report 

Tripartite Meetings 

Project Coordination:  

Staff ,ONGs and 
authorities, 
consultancies 

Beneficiaries 

- Interview 

- Desk Review  
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7.b To what extent 
have young groups 
been empowered and 
influenced outside of 
the intervention´s 
targeted group? 

 

Project design 

Indicators 

Expectations at the 
end of the project   

Opinion of actors, agents, 
ongs, institutions, 
beneficiaries and other 
partners 

Communities and groups of 
young people 

Original Project 
Document 

Project Progress Report 

Tripartite Meetings 

Project Coordination:  

Staff ,ONGs and 
authorities, 
consultancies 

Beneficiaries 

- Interview 

- Desk Review  

 

112 

 

 



 

5 
Evaluation 

Criteria 
Evaluation Questions Judgment Bases Information Needed Information Source Information Gathering 

Method 
5 Evaluation 

Criteria 

 Main Related     

Pa
rt

ne
rs

hi
ps

 a
nd

 c
oo

pe
ra

tio
n 

7.c To what extent a 
human rights based 
approach and a gender 
mainstreaming strategy 
were incorporated in the 
design and 
implementation of the 
intervention? 

 

 

Project design 

Indicators 

Expectations at the 
end of the project   

Opinion of actors, agents, 
ongs, institutions, 
beneficiaries and other 
partners 

Communities and groups of 
young people 

Original Project 
Document 

Project Progress Report 

Tripartite Meetings 

Project Coordination:  

Staff ,ONGs and 
authorities, 
consultancies 

Beneficiaries 

- Interview 

- Desk Review  

 

 

113 

 

 


	SUMÁRIO EXECUTIVO
	Introdução e Contexto:
	Metodologia:
	Resultados da Avaliação: Desenho:
	Relevância
	Eficiência
	Parcerias e Cooperação
	Eficácia
	Impacto
	Sustentabilidade
	Temas transversais: Direitos Humanos e Gênero
	Conclusões
	Recomendações
	Lições aprendidas:
	MATRIZ SÍNTESE DE RESULTADOS, EVIDÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES
	I. INTRODUÇÃO
	Antecedentes e Contexto
	I. 2. Metodologia de Avaliação

	II. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO
	II. 1. Desenho

	(i) Expressão Jovem
	(ii) Fala Jovem
	(iii) Pesquisa avaliativa de impacto econômico da mudança de comportamento
	II. 2. Relevância
	II. 3. Eficiência
	II. 4. Parcerias e Cooperação
	II. 5. Eficácia:

	Resultados alcançados
	Resultado 1.1:
	Resultado 1.2:
	Resultado 1.3.
	II. 6. Impacto
	II. 7. Sustentabilidade
	II.8. Temas transversais: Direitos Humanos e Gênero.

	III. CONCLUSÕES
	IV. RECOMENDAÇÕES
	V. LIÇÕES APRENDIDAS
	ANNEX I.  TERMS OF REFERENCE OF THE EVALUATION
	Justification of the project and main experiences / challenges during implementation
	Project documents and revisions of the original project document
	I. DISBURSEMENT HISTORY
	II. PURPOSE OF THE EVALUATION
	Reasons behind the evaluation taking place
	Assumed accomplishment of the evaluation
	The main evaluation users
	III. SCOPE OF THE EVALUATION
	The unit of analysis to be covered by the evaluation
	The time period to be covered by the evaluation
	The geographical coverage of the evaluation
	IV. EVALUATION CRITERIA AND KEY EVALUATION QUESTIONS
	V. EVALUATION METHODOLOGY
	The methods used to collect and analyse data
	The sources of data
	VI. TIMEFRAME AND DELIVERABLES
	Time frame for the evaluation
	VII. Time frame for the field mission
	Expected deliverables and time frame
	VIII. EVALUATION TEAM COMPOSITION
	Number of evaluators needed
	The role of the lead evaluator
	The role of the other evaluator(s)
	Conflict of interest
	Reference to job description detailing qualifications and responsibilities
	IX. MANAGEMENT OF EVALUATION PROCESS
	Roles and responsibilities of the Project Manager
	Roles and responsibilities of the evaluation stakeholders
	Roles and responsibilities of the Independent Evaluation Unit
	Logistical support responsibilities
	X. PAYMENT MODALITIES
	ANNEX II. EVALUATION TOOLS: QUESTIONNAIRES AND INTERVIEW GUIDES
	ANNEX III. DESK REVIEW LIST
	ANNEX IV. LIST OF PERSONS CONTACTED DURING THE EVALUATION
	ANNEX V. EVALUATION MATRIX

