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A presente publicação tem como finalidade a
divulgação do Programa de Avaliações de Ações
Governamentais, desenvolvido pelo Tribunal de
Contas do Município do Rio de Janeiro.

O trabalho apresentado é direcionado para:
integrantes dos Poderes Legislativo e Executivo;
a Sociedade Civil Organizada e o público em
geral.

As avaliações realizadas visam possibilitar uma
análise da qualidade do gasto público, aumen-
tando o grau de transparência e confiabilidade
na divulgação dos resultados obtidos pelos
programas, projetos e atividades sob exame.

Através das conclusões e sugestões de pro-
cedimentos, contidas nessas avaliações,
acredita-se estar contribuindo para a melhoria
do desempenho das ações governamentais.

Neste trabalho, executado pela 1a IGE/SCE,
foram apresentadas informações sobre os
resultados obtidos na auditoria realizada no
Projeto Com Licença, Eu Vou à Luta,
desenvolvido pela  SMTbR - Secretaria Municipal
do Trabalho e Renda, do Município do Rio de
Janeiro.

Apresentação
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Apresentação Geral

A programação de Inspeções/Auditorias para
o exercício de 2004 foi aprovada em Sessão
Plenária de 28.01.2004 (processo nº 40/7509/
2003).

Descrição Sucinta do Projeto

O Projeto Com Licença, Eu Vou à Luta é vol-
tado à capacitação de mulheres que possuam
as seguintes características: sejam mães ou
avós de alunos de escolas da Rede Municipal
de Ensino, tenham 40 anos ou mais, estejam
vivendo abaixo da linha de pobreza, que nunca
trabalharam ou não trabalham há muito tempo
e que estão sozinhas e sem ajuda financeira. O
projeto em pauta tem como objetivo principal o
resgate e a inclusão dessas mulheres, por meio
da capacitação para o trabalho, possibilitando-
lhes o aumento da renda familiar e a valorização
do papel da mulher na sociedade e na família.

Objetivo da Auditoria

A presente auditoria teve como objetivo ve-
rificar e avaliar, de acordo com  critérios técnicos,
os procedimentos utilizados e os resultados al-
cançados pela execução do Projeto Com Li-
cença, Eu Vou à Luta, desenvolvido pela SMTbR
em parceria com as ONGs ECOS – Espaço, Ci-
dadania e Oportunidades Sociais e IBAM -
Instituto Brasileiro de Administração Municipal.
Essa avaliação busca estabelecer orientação
quanto às possibilidades de melhoria do projeto
em estudo.

Parte I - Programação
e Metodologia
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 Planejamento da Auditoria

O planejamento da presente auditoria foi
realizado através de entrevistas com o Coor-
denador da Coordenadoria Geral Econômica da
SMTbR, um dos responsáveis pelo acompa-
nhamento do projeto, dando origem à Matriz
de Planejamento de Auditoria.

Metodologia Proposta

A metodologia utilizada para a realização do
presente trabalho foi desenvolvida a partir de
técnicas de auditoria de desempenho, envol-
vendo basicamente coleta e avaliação dos dados
coletados.

Pontos de Auditoria Levantados

A equipe de auditoria, no desenvolvimento de
seus trabalhos, identificou alguns pontos rele-
vantes para realização de avaliação crítica do
projeto. Esses pontos serviram de orientação
na coleta de informações. São eles:

• dos critérios para escolha das áreas onde o
projeto foi realizado;

• dos meios de divulgação utilizados para dar
publicidade ao projeto;

• da escolha e oferta dos cursos;

• do enquadramento das alunas nos critérios
de participação nos cursos;

• dos critérios utilizados para contratação dos
professores;

• dos critérios utilizados para avaliação das
alunas e dos profissionais envolvidos no projeto;

Parte II - Desenvolvimento
dos Trabalhos de Auditoria
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• da parceria entre o Poder Público e a iniciativa privada
com vistas à empregabilidade das participantes;

• dos mecanismos de monitoramento e avaliação do
projeto;

• do estímulo ao aumento da escolaridade e/ou
alfabetização das mulheres participantes;

• do aumento da renda das mulheres/família das par-
ticipantes;

• da eficácia do projeto;

• da efetividade do projeto.

Dos Elementos Avaliados Conforme
Matriz de Planejamento

A fim de realizar os objetivos desta auditoria, preconizados
neste relatório, aplicou-se questionários às alunas, com
vistas a colher informações. Foram entrevistadas alunas
já formadas e ainda em curso.

A amostragem se restringiu a dados obtidos nas seguintes
áreas do Município do Rio de Janeiro:

Os cursos foram realizados  em unidades escolares (majoritariamente) e tam-
bém em igrejas.
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Deve-se ressaltar que a coleta e avaliação dos dados
tiveram direcionamento traçado em cima dos pontos de
auditoria, indicados no item anterior.  A seguir,  são apre-
sentados tais pontos e as constatações realizadas, segundo
material colhido por meio dos questionários aplicados às
alunas dos cursos ministrados.

Dos Critérios para Escolha das Áreas
Onde o Projeto Foi Realizado

O ponto de partida para escolha das áreas são os
pedidos enviados, via ofício e via ouvidorias, pelas as-
sociações de moradores. A partir daí, a SMTbR faz a análise
de viabilidade técnica do local, que consiste em verificar se
nele existe infra-estrutura para implementação dos cursos
(escolas próximas, espaço disponível etc.)1 .

A despeito de as fontes utilizadas serem bastante
razoáveis, cumpre salientar que tomar como base somente
as solicitações de associações de moradores, pode estar
privilegiando comunidades mais participativas, em de-
trimento de outras menos ativas, mas tão carentes quanto
àquelas.

1 Informação prestada por servidor da Coordenadoria Geral Econômica da
SMTbR.

Dos Meios de Divulgação Utilizados
Para Dar Publicidade ao Projeto

A divulgação do projeto foi realizada por intermédio das
escolas públicas situadas nas regiões escolhidas. Esta di-
vulgação contou com a participação efetiva de seus fun-
cionários (professores, diretores e demais servidores), que
atuaram como anunciadores do projeto. Embora tenha
sido o único meio de divulgação, este se mostrou eficaz,
tendo em vista a grande procura pelos cursos.
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O motivo desta eficácia deve-se à interação entre a
Secretaria Municipal de Educação, através de suas
Coordenadorias Regionais de Educação, e profissionais das
unidades escolares e a SMTbR/ECOS.

Da Escolha e Oferta dos Cursos

Os cursos oferecidos foram: culinária (doces e salgados
para festas), cartonagem, bijuteria e biscuit.

Estes cursos foram propostos pelas contratadas e
submetidos à aprovação da SMTbR, levando em con-
sideração o grau de escolaridade, comunidade em que
residem, facilidade de aprendizagem e boa comercialização.2

Expectativa das Alunas em Relação aos Cursos
A pesquisa realizada durante a realização dos cursos

demonstrou que as alunas tinham as seguintes expectativas
em relação à empregabilidade:

2 Informação fornecida por funcionária da ECOS, através de entrevista.

Expectativa de Empregabilidade
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Vale comentar que os cursos criaram nas alunas bastante
expectativa no que diz respeito à obtenção de emprego,
deixando-as com muita motivação para freqüentá-los e
realizar as tarefas com empenho.

Em outra pesquisa realizada com as alunas que haviam
terminado o curso, detectou-se que aproximadamente 64%
das alunas, se pudessem, escolheriam cursos diferentes
dos ofertados.

A discrepância entre as opiniões antes e depois da
realização do curso deve-se ao fato do baixo índice de em-
pregabilidade alcançado, cujas razões serão explicitadas
no subitem  “Do aumento da renda das mulheres/família
das participantes”.

Do Enquadramento das Alunas nos
Critérios de Participação nos Cursos

Conforme se depreendeu da análise das respostas
às questões relativas a este tópico, pode-se inferir que as
alunas selecionadas não atendiam a todos os requisitos
fixados.

A saber:

Quanto a Ter Filho ou Neto Matriculado na Escola

Cartilha_Com Licenca_jun05.P65 6/9/2005, 15:1711
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No que se refere a este ponto, cabe esclarecer que se
optou por saber se as participantes desempenhavam al-
guma atividade remunerada, considerando tanto o mercado
de trabalho formal quanto o informal.

Quanto ao Desempenho de Alguma Atividade
Remunerada

Quanto a estar fora do mercado de trabalho, verificou-
se que 28% das alunas tinham atividade remunerada e,
se a este fato for acrescentado que 67% das alunas tinham
parentes que trabalhavam à época dos cursos, pode-se
concluir que suas rendas eram superiores a 1/4 do salário
mínimo.

Quanto à Existência de Membros da Família em
Atividade Remunerada

Cartilha_Com Licenca_jun05.P65 6/9/2005, 15:1712
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Este item, juntamente com o subitem “Quanto ao
Desempenho de Alguma Atividade Remunerada”, teve por
objetivo verificar o enquadramento no critério da renda
familiar inferior a ¼ do salário mínimo.  Optou-se por essa
fórmula a fim de se evitar possíveis constrangimentos das
alunas.

Quanto ao Grau de Instrução
Com relação à baixa escolaridade, foi observado que

aproximadamente 52% das alunas (somatório dos per-
centuais referentes às alunas que cursaram até o primário
e segundo grau) não atendiam à condição para participar
do projeto.

Quanto à Idade
De acordo com pesquisa realizada junto às alunas, de-

preende-se que todas atendiam ao critério de idade. Ou
seja, todas as alunas consultadas se encontravam na faixa
etária acima de 40 anos.

Cartilha_Com Licenca_jun05.P65 6/9/2005, 15:1913
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Dos Critérios Utilizados para
Contratação dos Professores

Preliminarmente, cabe destacar que a seleção
dos profissionais teve por base a experiência e
atuação na área de interesse, constatada a-
través de análise curricular.3

É oportuno frisar que o resultado da en-
trevista aponta para um nível excelente de
satisfação das alunas com relação à paciência,
dedicação e ao ensinamento dos docentes, o
que demonstra que o critério de escolha do
corpo docente mostrou-se adequado.

Quanto às Áreas de Baixo Índice de
Desenvolvimento Humano - IDH

A mensuração desse critério se torna impre-
cisa na medida em que, normalmente, o índice
apontado pelas instituições fornecedoras de
dados estatísticos engloba uma área bem maior
do que aquela área específica atingida pelo
projeto. Assim, não foi possível conferir com
exatidão o atendimento a esse critério.

Portanto, dos seis pré-requisitos, foi possível
constatar que apenas um foi atendido, qual se-
ja, o das mulheres terem 40 anos ou mais de
idade.

Os fatos narrados neste item assumem
importância, na medida em que a participação
nos cursos de mulheres que não atendem a
todos os requisitos estabelecidos poderia im-
plicar na exclusão das que os possuíam em
sua totalidade, vez que há uma limitação da
quantidade de alunas e de tempo para reali-
zação dos cursos.

3 Informação fornecida por funcionária da ECOS.
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Dos Critérios Utilizados para
Avaliação das Alunas e Profissionais

Envolvidos no Projeto

A avaliação dos professores é feita através
da análise dos conteúdos programáticos dos
cursos e do acompanhamento pela coordenação
durante as aulas,  momento em que são verifi-
cados a transmissão do  conhecimento, a fácil
comunicação e o incentivo às alunas.

Já a avaliação das alunas é realizada pela co-
ordenação através da verificação se as alunas
estavam executando as tarefas adequadamen-
te de acordo com as aulas dadas, a apre-
sentação das peças confeccionadas por elas, a
freqüência e o grau de interesse demonstrado
em sala de aula.4

Constatou-se que as alunas estavam muito
satisfeitas com os cursos e entendiam que os
mesmos poderiam contribuir para a empre-
gabilidade. Verificou-se também, que as alunas
gostaram de freqüentá-los, em sua maioria pelo
convívio e aprendizado, o que demonstra que

SATISFAÇÃO COM O CURSO
(PROFISSIONAIS/MATERIAIS)

4 Informações prestadas por funcionária da ECOS.
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No que concerne à avaliação do corpo discente,
constatou-se “in loco” que os elementos de a-
valiação utilizados foram adequados, tendo em
vista a qualidade dos trabalhos apresentados, a
maciça freqüência e motivação demonstrada
durante a entrevista.

os elementos de avaliação do corpo docente (con-
teúdo programático, fácil comunicação, trans-
missão de conhecimento etc.) tiveram impacto
positivo no desenvolvimento do curso.

Da Parceria entre o Poder Público e a
Iniciativa Privada com vistas à

Empregabilidade das Participantes

Não foram implementadas ações no sentido
de realizar parcerias com a iniciativa privada, com
vistas à oferta de estágio e à geração de em-
pregos. Os dados demonstram que os estágios
foram realizados em escolas e em outros órgãos
públicos, e, na maioria dos casos, em atividades
não correspondentes aos cursos realizados, com-
prometendo o atingimento dos objetivos do
projeto.

A ausência de participação de entidades li-
gadas à iniciativa privada (empresas, sindicatos
etc.)  faz com que reste apenas a alternativa
do trabalho autônomo, cujo resultado vai depen-
der da capacidade empreendedora de cada a-
luna, da aceitação dos produtos pelo mercado
local, bem como do nível de renda da vizinhança
para consumi-los, o que dificulta ainda mais o
sucesso do projeto.

Neste sentido, se verifica que, no Mendanha
e no Jardim Nossa Senhora das Graças, 72%
das alunas não desempenham atividade re-
munerada relativa aos cursos e, em Paciência,

Cartilha_Com Licenca_jun05.P65 6/9/2005, 15:1916
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este percentual atinge 37%.
Esse problema poderia ser minorado se hou-

vesse, por exemplo, a participação do Clube dos
Diretores Lojistas (para que as lojas do ramo
comprassem bijuterias e cartonagens direta-
mente das alunas do projeto), entidade repre-
sentativa de cooperativas (para auxiliar na for-
mação de cooperativas), sindicato de bares, ho-
téis, restaurantes e similares (para adquirir bolos,
doces e salgados das alunas e dar estágio às
mesmas), SEBRAE (para dar assistência técnica
às cooperativas que deveriam ser formadas).

A interação entre a SMTbR e essas orga-
nizações seria extremamente importante para
que os objetivos do projeto fossem alcançados.

Dos Mecanismos de Monitoramento e
Avaliação do Projeto

Foi notada a inexistência de ações da
SMTbR visando a avaliar o resultado esperado
pelo projeto, ou seja, se as alunas estão se
empregando, ou formando cooperativa, ou a-
tuando por conta própria. Não há registros de
dados relativos a situação que se encontram as
alunas após a finalização do curso.

Do Estímulo ao Aumento da
Escolaridade e/ou  Alfabetização das

Mulheres Participantes

Observou-se que os cursos servem de in-
centivo às alunas retornarem aos bancos es-
colares, porém, na prática, o retorno não a-
contece, estando a maioria absoluta fora das
salas de aula.

É necessário que a SMTbR crie mecanismos
que tornem realidade a intenção de as alunas
voltarem a estudar.

Cartilha_Com Licenca_jun05.P65 6/9/2005, 15:1917
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Do Aumento da Renda das Mulheres
/Família das Participantes

De acordo com a pesquisa, constatou-se que
significativa parcela das alunas não está de-
sempenhando nenhuma atividade laborativa. Na
parcela restante não houve registro de casos de
emprego formal, como também de cooperativa,
mas tão somente de trabalho desenvolvido por
conta própria.

Com relação às alunas que não desempenham
atividades remuneradas relativas aos cursos
ministrados, observou-se que no bairro de
Paciência o percentual chega a 37%; no Mendanha
e no Jardim Nossa Senhora das Graças chega a
72%.

Constata-se, então, que o efeito dos cursos
ministrados sobre a empregabilidade das mulheres
foi aquém do esperado. De acordo com a pesquisa
realizada, isso foi acarretado pelos seguintes
fatores:

Cartilha_Com Licenca_jun05.P65 6/9/2005, 15:1918
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• incapacidade do mercado local em adquirir
os produtos.

• impossibilidade de exportar os produtos
para locais em que o mercado seja mais propício.

• falta de recursos para aquisição de ma-
teriais.

• falta de local para produzir.

Estes problemas ocorreram em maior parte
no Mendanha e no Jardim Nossa Senhora das
Graças.

Da Eficácia do Projeto

Na pesquisa realizada verificou-se que a meta
estabelecida de 80% de empregabilidade das
alunas não foi cumprida, pois nos bairros do
Mendanha e Jd. N. Sª das Graças, aproxima-
damente 17% das alunas efetuavam atividade
referente aos cursos e que geravam renda para
as mesmas. Em Paciência, apenas 12% das
alunas.

Da Efetividade do Projeto
(Avaliação dos Impactos

Esperados)

A  fim de medir a efetividade do projeto, foi
utilizado o seguinte índice:

Grau de efetividade = número de impactos
ocorridos / total de impactos esperados.

O número de impactos esperados é seis. A
seguir, será analisado cada um, verificando sua
ocorrência ou não.

Observou-se, além disso, que nos casos em
que há obtenção de renda, esta não se mostrou
estável, variando mês a mês, ou seja, há mês
que cresce, mês que decresce e mês em que
não há renda.

Cartilha_Com Licenca_jun05.P65 6/9/2005, 15:1919
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Estimular a Inclusão das Participantes em Programa
de Alfabetização e Aumento de Escolaridade

Verificou-se que este impacto não ocorreu, pois muito
embora as alunas tenham-se sentido incentivadas a voltar
a estudar, não houve aumento da escolaridade.

Possibilitar a Criação de Hábitos do Mundo do
Trabalho

Considerando que as alunas gostaram de freqüentar os
cursos, por motivos de convívio e aprendizado (o que influ-
encia nos hábitos de trabalho), e a expectativa de arrumar
emprego, entende-se que o impacto ocorreu.

Promover a Mudança da Imagem  Sócio-Familiar
Foi verificado que o curso contribuiu para aumentar a

auto-estima das alunas. Porém, tal fato não é suficiente
para caracterizar a ocorrência de mudança de sua imagem.
Para que isso acontecesse, seria necessário que a em-
pregabilidade (formal e informal) ocorresse na prática,
fazendo com que a mulher assumisse papel importante na
geração de renda familiar, contribuindo, assim, para o
desenvolvimento econômico de sua família.

Articular Co-Responsabilidades de Empresas
Públicas e/ou Privadas com o Poder Público Muni-
cipal, com vistas à Garantia de Empregabilidade

Este impacto não ocorreu, tendo em vista a não ve-
rificação de estágios em empresas privadas, nem con-
tratação de formandas por parte destas, nem a adesão
ao projeto por organismos sindicais ou de fomento, como
demonstrado no subitem  “Da Parceria Entre o Poder Público
e a Iniciativa Privada com vistas à Empregabilidade das
Participantes”.
Estimular  a Melhoria da Qualidade de Vida

Não se verificou aumento na qualidade de vida em razão
do exposto no subitem “Do aumento da Renda das
Mulheres/Famílias das Participantes”.
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Incremento da Empregabilidade na Cidade do Rio
de Janeiro

Observou-se que este impacto não ocorreu em virtude
do apontado no subitem “Do aumento da Renda das
Mulheres/Famílias das Participantes”.

Conclusão Acerca do Grau de Efetividade
O grau de efetividade apurado foi:

Grau de efetividade = 1/6  = 0,17.

Verifica-se uma baixa efetividade, devendo a
SMTbR adotar providências no sentido de melhorar
o índice acima.5

5 O índice ideal seria 1,00,  que representaria a ocorrência de todos os impactos
esperados.

Análise dos Riscos de Auditoria

Deve-se informar que a presente verificação atingiu
apenas uma amostra da população total.

Ressalta-se que, frente à impossibilidade temporal de
verificar os núcleos relativos ao IBAM, optou-se pela
verificação somente dos núcleos administrados pela ECOS.
A equipe inspecionante entendeu que a verificação desses
núcleos seria suficiente para a inferência de avaliação do
projeto.

Dentre as localidades administradas pela ECOS, somente
Pedra de Guaratiba não foi visitada.

A equipe procurou buscar informações tanto junto a
alunas já formadas, quanto junto àquelas ainda em curso,
na tentativa de avaliar não só os resultados obtidos, como
também os meios de ensino. Porém, em algumas loca-
lidades, os cursos apresentavam apenas alunas em
preparação, não sendo possível avaliar o resultado final
(empregabilidade) naquelas localidades.

O risco relativo a essa estratégia é o de não identificar
situações vividas em algumas localidades ou nos cursos
ministrados pelo IBAM.
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Parte III - Conclusão dos trabalhos

Oportunidades de Melhoria

Questões de
Autoditoria

Boas Práticas e
Recomendações

Benefícios
Esperados

(1) As participantes
se enquadram nas
características
estabelicidas no
projeto?

(2) Houve parceria
entre o Poder
Público e a iniciativa
privada com vistas à
empregabilidade?

(3) Quais os
mecanismos de
monitoramento e
avaliação do
projeto?

(4) Houve aumento
da renda das
mulheres/família?

Elaborar registro cadastral das pos-
tulantes aos cursos onde fique de-
monstrado que as mesmas atendem a
todos os requisitos fixados no projeto.

Há necessidade de se firmar convênios
com entidades privadas com vistas à
oferta de estágio e a absorção da mão-
de-obra de alunas formadas e ao
escoamento da produção autonôma,
devido à deficiência do mercado
consumidor nas áreas onde é de-
senvolvido o projeto.

A partir da análise procedida pela realização do presente
trabalho, devem ser indicadas as seguintes recomendações,
com o intuito de aumentar o nível de eficiência e efetividade
do mesmo:

Implementação de ações c/ a finali-
dade de instituir rotinas de avaliação
de desempenho, o que se constituiria
numa ferramenta de controle e de
planejamento. Criar registros de
dados relativos à implementação su-
gerida. Nomear gestor exclusivo para
proceder acompanhamento e contro-
le mais detalhado do projeto, uma vez
que o Coordenador da Coorde-
nadoria Geral Economica desem-
penha acompanhamento geral de
todos os projetos em andamento na
Secretaria, dificultando a sua atuação
pontual sobre problemas mais es-
pecíficos.

Há necessidade da adoção de medidas
que contribuam para o escoamento
da produção autônoma, devido à
deficiência do mercado consumidor
nas áreas onde é desenvolvido o pro-
jeto. Criar mecanismos de assessoria
técnica e financeira contínua às ini-
ciativas próprias das mulheres de forma
a complementar a atuação do Fundo
Carioca.

Maximização do aten-
dimento do público
alvo.

Aumento da emprega-
bilidade das mulheres
atendidas pelo pro-
jeto.

Aumentar a eficácia e
a efetividade do pro-
jeto.

Aumento da emprega-
bilidade e da renda.

Cartilha_Com Licenca_jun05.P65 6/9/2005, 15:1924


