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MEDIR  O  IMPACTO 

Métodos de avaliação do impacto para os 
que decidem em política  



Avaliação do impacto 

O quadro lógico 

Medir o impacto 

Dados 

Plano operacional 

Recursos 

Como funciona o 
programa na “teoria” 

Estratégia de identificação 



Inferência 
causal 

Cenários  
contrafactuais 

Cenários  
contrafactuais 

contrafeitos 

Antes & Após (Pré & Post) 

Inscritos & Não inscritos (Maçãs 
e Laranjas) 



Métodos de 
avaliação do 

impacto 

Selecação leatória 

Modelo de discontinuidade 

 ou “Diff-in-Diff” 

Promoção aleatória 

Dupla Diferênca 

Emparelhamento da marca de 
propensão 

Emparelhamento 



Inferência 
causal 

 

Cenários  
contrafactuais 

Cenários contra-factuais  
contrafeitos 

Antes & Após (Pré & Post) 

Inscritos & Não inscritos (Maçãs 
e Laranjas) 



Nosso objectivo 

Avaliar o efeito causal (o impacto) da 
intervenção (P) sobre o resultado (Y). 

(P) = Programa ou Tratamento 

(Y) = Indicador, Medida do sucesso 

Exemplo: Qual é o efeito de um programa de transferências 
monetárias (P) sobre o consumo dos lares (Y)?                                            



Inferência causal 

Qual é o impacto de (P) sobre (Y)? 

α= (Y | P=1)-(Y | P=0)  

Temos terminado? 



Problema de dados faltando 

Para um beneficiário do programa : 

α= (Y | P=1)-(Y | P=0)  

Observa se (Y | P=1):  
O nível de consumo (Y) com um programa de 
transferências monetários (P=1)  

Mas não se observa  (Y | P=0):  
O nível de consumo (Y) sem um programa de 
transferências monetárias (P=0) 



Solução 
Estimar resultado que oY  vai obter na 
ausência de P. 

Isto chama-se 
Cenário  

contrafactual. 



Estimação do impacto de P sobre Y 

OBSERVAR          (Y | P=1) 
O resultado com tratamento 

ESTIMAR       (Y | P=0)  
O cenário contrafactual 

o Intenção de tratado (IDT)–
Unidades nas quais o 
tratamento foi oferecido 

o Tratamento sobre as unidades 
tratadas (TT) – os e as que 
recebem o tratamento 

o Usar um grupo de  
comparação ou grupo de 
controlo (ou grupo 
testemunha) 

α= (Y | P=1)-(Y | P=0)  

IMPACTO =                       - Resultado Cenário    
   contrafactual 

Resultado  
com 

tratamento 



Exemplo: Qual é o impacto de… 

Dar à Fulanito 

(P) 

(Y)? 

O dinheiro de bolso 
suplementário 

Sobre seu consumo de 
bomboms 



O “clono” perfeito 
Fulanito Seu “clono” 

IMPACTO=6-4=2 bomboms 

6 bomboms 4 bomboms 



Em  realidade, usar os estatísticos O grupo de tratamento O grupo testemunha 

Média de Y=6 bomboms Média de Y=4 bomboms 

IMPACTO= 6-4 =2 bomboms 



Encontrar  boms grupos de comparacao 

Queremos encontrar  “clonos” para os Fulanitos dos 
nossos programas. 

 

Os grupos tratados e de comparação devem: 

• Ter as mesmas características 

• Excepto naquilo que está relacionado com a 
sua participação ao programa. 

 
 

Na prática, utilisar as regras de ilegibilidade e de 
selecção do programa par produzir um cenário 

contrafactual conveniente. 

 



Estudo de caso: Progresa 
Programa nacional de luta contra a pobreza no 
México 

o Lançado em 1997 

o 5 milhões de beneficiários entre 1997 e 2004 

o Ilegibilidade baseada sobre um índice de pobreza (Proxy 
Mean) 

Transferências monetárias 

o Condicional na frequência dos estabelecimentos 
escolares e dos centros de saúde 



Estudo de caso: Progresa 
Avaliação rigorosa do impacto sobre a base de um 
volume importante de dados 
o Para 506 comunidades, 24.000 lares 

o Enquérito de referência em 1997 e de acompanhamento 
em 2008 

Muitos resultados dignos de interesse 
Aquí, tomamos  em conta: o consumo por pessoa 

Qual é o efeito de Progresa (P) sobre o consumo por 
pessoa (Y)? 
Se o impacto aumenta o consumo de $20 ou mais,  esperar o 
por em escala do programa sobre toda a  extensão do teritório 
nacional. 



Ilegibilidade e Inscrição 

Pessoas 
ilegíveis 
(Não pobres) 

Pessoas 
elegíveis 
(Pobres) 

Inscritos 

Não inscritos 



Inferência 
causal 

Cenários contrafactuais 

Cenários contrafactuaiss 
contrafeitos 

Antes & Após  
(Pré & Post) 

Inscritos & Não inscritos (Maçãs 
& Laranjas) 



Cenário contrafactual contrafeito #1 

Y 

Tempo T=0 

Ponto 
inicial 

T=1 

Ponto 
final 

A-B = 4 

A-C = 2 

IMPACTO? 

B 

A 

C (cenário contrafactual ) 

 

Antes & Depois 



Caso 1: Antes & Depois 
Qual é o impacto de Progresa (P) sobre o consumo 
(Y)? 

Y 

Tempo T=1997 T=1998 

α = $35 

IMPACTO=A-B= $35  

B 

A 

233 

268 (1) Observar somente 
os beneficiários (P=1)  
 
(2) Duas observações 
no tempo :  
O consumo em tempo 
T=0 
e aquele em tempo 
T=1. 
 



Caso 1: Antes & Depois 
O consumo (Y) 

Resultado depois do 
tratamento (Depois) 268.7 

Cenário contrafactual  
(Antes) 233.4 

Impacto 
(Y | P=1) - (Y | P=0) 35.3** 

Impacto estimado sobre o 
consumo (Y) 

Regressão lineal 35.27** 
Regressão lineal 
multivariada 34.28** 

OBS: Efeito estatisticamente significativo à 1% indicado por **  e à 10% por+ 



Caso 1: Onde está o problema? 
Y 

Tempo T=0 T=1 

α = $35 

B 

A 

233 

268 

Crescimento económico: 
o Impacto real=A-C 
o A-B é uma sob-

estimação 

C ? 

D ? 

Impacto? 

Impacto? 
Recessão económica: 
o Impacto real =A-D 
o A-B é uma sub- 

estimação 



Inferência 
causal 

Cenários contrafactuais 

Cenários contrafactuais 
contrafeitos 

Antes & Após  
(Pré & Posto) 

Inscritos & Não inscritos  
(Maçãs & Laranjas) 



Cenário contrafactual contrafeito#2 
Se temos dados do após-tratamento sobre : 
o Os inscritos: O grupo exposto ao tratamento 

o Os não inscritos: O grupo de controlo (ou “testemunha”) 

o (cenário contrafactual) 

Os elegíveis  e os ilegíveis ao programa. 

Os que escolheram participar e os que NÃO escolheram participar no 
programa. 

Meios de seleção 
o A não-inscrição  correlacionada com o resultado (Y) 

Controlar o que é observável, e o que não é! 

o O impacto estimado pode se confundir com o de outros 
programas. 

Inscritos & Não inscritos 



Resultados da medida após-tratamento (T=1) 

Caso 2: Inscritos & Não inscritos 

Inscritos 
Y=268 

Não inscritos 
Y=290 

 

Pessoas 
ilegíveis 
(Não pobres) 
 

Pessoas 
elegíveis 
(Pobres) 

Em que os inscritos/não inscritos podem diferenciar, fora da sua participação ao programa? 



Caso 2: Inscritos & Não inscritos 
O consumo (Y) 

Resultado  após tratamento 
(Inscritos) 268 

Cenário contrafactual (Não 
inscritos) 290 

Impacto 
(Y | P=1) - (Y | P=0) -22** 

Impacto estimado sobre o 
consumo (Y) 

Regressão lineal -22** 
Regressão lineal 
multivariada -4.15 

OBS: Efeito estatisticamente significativo à 1% indicado por **  e à 10% por+ 



Qual a recomendação para Progresa ? 

Analisando o resultado, recomendaría a implementação em 
escala do Progresa? 
Antes & Após: Será que há outros factores que variam em 
função do tempo que podem também influenciar o 
consumo? 
Inscritos & não inscritos 

o Os não inscritos podem ter  ligações com o consumo? 
o Vias de seleção. 

O impacto sobre o consumo (Y) 

Caso 1: Antes & 
Após 

Regressão lineal 35.27** 
Regressão lineal multivariada 34.28** 

Caso 2: Inscritos 
& não inscritos 

Regressão lineal -22** 

Regressão lineal multivariada -4.15 

OBS: Efeito estatisticamente significativo à 1% indicado por **  e à 10% por+ 



Antes & Após 

Compare: Certas pessoas 
Antes e Após sua exposição 
ao P. 

Problema: Outros factores 
que podem se modificar com 
o tempo. 

Inscritos & Não inscritos 

Compare:  O grupo de pessoas 
inscritas ao programa ao grupo 
daquelas que escolheram não  se 
inscrever. 

Problema: Vias de seleção. Não 
sabemos as razões dessa  não-
inscrição. 

A reter  
 

Os dois cenários contrafactuais podem 
levar ao erro na estimação do 

impacto. 

! 



Métodos de 
avaliação do 

impacto 

Selecção aleatória 

Modelo de discontinuidade 

Ou”Diff-in-Diff” 

Promoção aleatória 

Dupla Diferênça 

Emparelhamento do objectivo 
de propensão 

Emparelhamento 



Escolher a sua metodologia de EI 

Avaliação 
prospectiva/retrospectiva 

As regras e critérios de 
elegibilidade 

Plano de desenrolamento ou de 
passagem à escala (oleoduto) 

O número de pessoas elegíveis 
ultrapassa os recursos 

disponíveis? 

o Nível de pobreza  
o Situação geografica 

o Restrições em termo de 
orçamento e de 
capacidades. 

o Pedido excessivo para o 
programa. 

o Etc… 

Para determinar uma metodologia de avaliação para o 
seu programa, de se considerar:  



Escolher a sua metodologia de EI 

O melhor método  

Temos controlado tudo 
(tomado em conta)? 

 

O resultado é valido por 
todos? 

o O melhor grupo de controlo (ou 
testemunha) + o menor risco 
operacional 

o Validade externa 
o Efeito do tratamento local em 

relação à um efeito global 
o Os resultados da avaliação se 

aplicam à toda população que nos 
interessa. 

o Validade interna 
o Temos o bom grupo de controlo (ou 

grupo de testemunha)? 

Escolher o melhor método em relação ao contexto 
operacional : 



 Métodos da 
avaliação do 

impacto 

Selecção aleatória 

Modelo de discontinuidade 

Ou Diff-in-Diff 

Promoção aleatória 

Dupla Diferênca 

Emparelhamento do golo de 
propensão 

Emparelhamento 



Selecção aleatória do tratamento 

o Aleatorizar! (fazer a selecção do grupo de tratamento de forma aleatória) 
o Sorteiar os beneficiários  
o Encontar uma maneira de selecção equitativa, transparente e ética quando a 

população alvo não pode ser repartida com base no mêrito ou do desejo. 

# de elegível > # de benefícios disponíveis 

o Conceder à cada grupo as mesmas chances de participar 
o Comparar os que beneficiam da prestação aos  que não se beneficiam. 

Sob-inscrição 

o Conceder à cada grupo ilegível as mesmas chances de receber o tratamento 
em primeiro, em secundo, em terceiro … 

o Comparar os que receberam o tratamento em primeiro aos  que o receberá 
mais tarde. 

Densenrolamento aleatório por fases 



= ilegível 

Selecção aleatória do tratamento 

= elegível 

1. A população 

Validade externa 

2. Amostra das 
unidades elegíveis 

3. Assignação 
aleatória do 
tratamento 

Validade interna 

Comparação 



Caso 3: Selecção aleatória 
O programa Progresa CCT 

Unidade de base da aleatorização: A comunidade 

o 320 comunidades submetidas ao tratamento (14446 
lares):  
Primeiras transferências efectuadas em abril 1998. 

o 186 comunidades controlados (9630 lares):  
Primeiras transferências efectuadas em novembro 1999 

Mostra da avaliação cubrindo 506 comunidades 

Introdução do elemento de aleatorização 



Caso 3: Assignação aleatória 

Comunidades 
submetidas ao 

tratamento 
  

320 

Comunidades de 
controlo  

186 

Tempo 

T=1 T=0 

Período de comparação 



Caso 3: Selecção aleatória 
Como saber se temos boms 

“clonos”? 

 Na ausência de Progresa, os grupos de 
tratamento e de controlo devem ser 

perfeitamente idênticos 

Comparamos as suas características no 
ponto de partida (T=0) 



Caso 3: ”Equilíbrio” na partida 
Caso 3: Aleatorização 

Grupo 
controlo 

Grupo 
tratamento 

Stat. T 

Consumo 
(mensal por pessoa, em $) 233.47 233.4 -0.39 

Idade do chefe de familia (por 
ano) 42.3 41.6 1.2 

Idade do esposo(sa) (por ano) 36.8 36.8 -0.38 

Nível de instrução do chefe de 
familia (por ano) 2.8 2.9 -2.16** 

Nível de instrução do esposo 
(sa)(por ano) 2.6 2.7 -0.006 

OBS: Efeito estatisticamente significativo à 1% indicado por **  e à 10% por+ 



Caso 3: ”Equilibrio” na partida 
Caso 3: Aleatorização 

Grupo 
controlo 

Grupo 
tratamento 

Stat. T 

O  chefe de familia e uma 
mulher =1 0.07 0.07 0.66 

Indígeno=1 0.42 0.42 0.21 
Número de pessoa no lare 5.7 5.7 -1.21 
Os quartos de banho=1 0.56 0.57 -1.04 
Terras  
(em hectare)  1.71 1.67 1.35 

Distância em relação ao 
hospital (em km) 106 109 -1.02 

OBS: Efeito estatisticamente significativo à 1% indicado por **  e à 10% por+ 



Caso 3: Selecção aleatória 
Grupo de 

tratamento 
(Assignado 

aleatoriamente ao 
grupo tratamento) 

Cenário 
contrafactual 

(Assignado 
aleatoriamente ao 

grupo controlo) 

Impacto 
(Y | P=1) - (Y | P=0) 

Referência (T=0)  
Consumo (Y) 233.47 233.40 0.07 
Acompanhamento 
(T=1)  
Consumo (Y) 

268.75 239.5 29.25** 

Impacto estimado sobre o 
consumo (Y) 

Regressão lineal 29.25** 
Regressão lineal 
multivariada 29.75** 

OBS: Efeito estatisticamente significativo à 1% indicado por **  e à 10% por+ 



Recomendação para Progresa? 

O impacto de Progresa sobre o consumo (Y) 
Caso 1:  
Antes & Após 

Regressão lineal multivariada 34.28** 

Caso 2:  
Inscritos & Não 
inscritos 

Regressão lineal -22** 
Regressão lineal multivariada -4.15 

Caso 3: 
Aleatorização 

Regressão lineal multivariada  29.75** 

OBS: Efeito estatisticamente significativo à 1% indicado por **  e à 10% por+ 



Unidade de selecção aleatória 
A escolher em função do tipo de programa 

o Individual/Lare 

o Escola /Centro de saúde/bacia  

o Bairro/Povação/Comunidade 

o Serviço/Districto/Região 

Atenção! 
o Um número “suficientemente grande” de unidades é 

necessário para poder detectar um impacto mínimo 
desejado: O poder. 

o Custos operacionais e custos do enquêrito 



A reter 
Selecção aleatória 
Quando as amostras são grandes, a 
assignação aleatória 
produz dois grupos estatisticamente 
equivalentes. 

Temos  identificado o “clono” 
perfeito .  

Aleatorização do 
beneficiário 

Aleatorização da 
unidade de controlo 

Viável para as avaliações 
prospectivas com sob-
inscrição/pedido excessivo. 

A maioría  dos programas 
pilotos e novos programas se 
encontram nesta categoria. 

! 



Selecção aleatória com diferentes níveis de 
prestações 

Questão clássica da avaliação:  
o Qual é o impacto de um programa sobre um resultado? 

Outros tipos de questões dignas de interesse: 
o Qual é o nível ideal de prestação de um programa? 

o Qual e o impacto de um tratamento à “forte intensidade” 
comparativamente à um outro de “menos intensidade”? 

Aleatorização de 2 níveis de prestações 

Comparação 
Fraco nível de 

prestação 
Nível elevado de 

prestação 

X 



= Os  ilegíveis 

Selecção aleatória com diferentes níveis de 
prestações 

= Os elegíveis 

1. População elegível 2. Amostra de 
unidades elegíveis 

3. Selecção aleatória 
dos 2 níveis de 
prestação. 

Comparação 



Selecção aleatória: 
o cenário de intervenções multíplas 

Outro tipo de questões chaves no caso de um programa 
oferecendo diferentes prestações : 

o Qual é o impacto de cada prestação comparada à um outro? 

o Há complementaridades entre as diferentes prestações ? 

Selecção aleatória com 2 prestações:  
Intervenção 1 

Comparação Tratamento 

In
te

rv
en

çã
o 

2 Comparação 
Grupo A 

X 
Grupo C 

 

Tratamento 
Grupo B 

  
Grupo D 

  



= Não admissível 

Selecção aleatória  
O cenário das intervenções multíplas 

= Admissível 

1. População elegível 
2. Amostra das 
unidades 
elegíveis 

3. Selecção 
aleatória da 

intervenção 1 

4. Selecção 
aleatória da 

intervenção 2 

X 



Métodos de 
avaliação do 

impacto 

selecção  aleatória 

Modélo  de discontinuidade 

Ou Diff-in-Diff 

Promoção aleatória 

Dupla Diferença 

Emparelhamento do objectivo 

Emparelhamento 



E se não podemos escolher? 

Não é sempre possível selecionar o grupo de 
controlo.  

o Programas nacionais onde todo mundo e elegível? 
o Programas onde a inscrição se faz sobre uma base 

voluntária? 
o Programas onde a pessoa não pode ser excluida? 

Podemos comparar os inscritos 
& os não-inscritos? 

Pendor de Seleção! 



Oferecer ou promover o programa 
aleatoriamente 

Se é possivel excluir certas unidades, sem forçar nenhuma 
em participar: 
o Oferecer o programa  sorteiando 
o Muitos vão aceitar 
o Alguns não vão  aceitar 

Se não é possível excluir qualquer nem forçar qualquer : 

o Oferecer o programa à todos 
o Mas fazer promoção, encorajamento, ou 

incitações suplementares à uma amostra 
aleatória : 

Informações adicionais 
Uma forma de encorajamento. 
Medidas de incitação (pequenos presentes ou 
prémio). 
Tomar a responsabilidade do transporte (bilhete). 

Oferta 
aleatária 

Promoção 
aleatória 



Oferta ou promoção aleatória 

1. Os grupos aos quais o programa ou a promoção é oferecida e 
aos quais os programas ou promoções não são oferecidas 
são comparáveis : 
• O facto de que o programa ou a promoção seja oferecido, não tem 

nenhuma ligação com a população 

• Garantido pela sorte. 

2. Os grupos aos quais o programa ou a promoção é  oferecida 
têm uma taxa de inscrição mais elevada ao programa. 

3. A oferta das prestações ou a promoção do programa 
não afecta direitamente os resultados. 

Condições necessárias: 



Promoção aleatória 

com  
promoção 

Sem 
promoção 

Não se 
inscrevem 
nunca 

 
 
 

Se inscrevem 
quando 
encorajados 

 
 
 
 

Se inscrevem 
sempre 

 
 
 

Promoção efectuada junto de 3 grupos de 
unidades /dos indivíduos 



0 

 
elegível 

Inscrição Nunca Promoção Sempre 

Oferta ou promoção aleatória 

A população elegível 

Sorte da oferta ou a 
promoção Inscrição 

Selecionada 

Não 
selecionada  



Oferta ou promoção aleatória 
Grupo promovido 

Grupo não 
promovido 

Impacto 

% inscritos=80% 
Média Y para todo  grupo 

=100 

% inscritos =30% 
Média Y para todo  

grupo =80 

∆Inscritos =50% 
∆Y=20 

Impacto= 20/50%=40 

Nunca 
inscritos 

 
 
 X 

Inscritos se 
encorajados 

 
 
 
 

Sempre 
inscritos 

 
 
 X 



Exemplos de promoção aleatória 

Seguro de saúde materno e infantil na 
Argentina 
Campanhas de informação intensiva 

Gestão comunitária das escolas no Nepal 

Assistência das ONG em matéria de 
formalidades de inscrição 



Gestão comunitária das escolas no Nepal 
 
 

Contexto: 
o Um sistema escolar centralizado 
o 2003: Decisão de permitir à administração local das escolas 

O programa: 
o Comunidades manifestam o seu interesse à participar. 
o Elas recebem dos estímulos monetários ($1500) 

Qual é o impacto da gestão local das escolas sobre : 
o A taxa de escolarisação, o absenteismo dos docentes, a 

qualidade do ensino e a gestão financeira. 

Promoção aleatória : 
o Assistência das ONG em matéria de formalidades de inscrição.  
o Promoção aleatória junto de 40 comunidades (15 inscritos) 
o Nenhuma promoção aleatória junto de 40 comunidades (5 inscritos) 



Seguro de saúde materno e infantil na Argentina 

Contexto: 
o 2001: Crise financeira 
o A cobertura do seguro de saúde baixa 
Programa de remuneração apontado sobre os 
resultados : 
o Mudança no sistema de pagamento para os beneficiários.  
o 40% pago segundo à conformidade às normas de qualidade 

Qual é o impacto do novo sistema de pagamento sobre 
a saúde das mulheres grávidas e das crianças? 

Promoção aleatória : 
o Programa alargado à escala nacional. 
o Campanhas de informação intensivas e aleatórias afim de informar 

as mulheres  envolvidas pelo novo sistema  
      para levar-las à utilizar com sucesso os serviços de saúde. 



Caso 4: Promoção aleatória 
A promoção aleatória é uma “Variável Instrumental” (VI) 

o Uma variável correlacionada com o tratamento unicamente (i.e. 
promoção aleatória) 

Quando seleciona as unidades à quem oferecer o 
tratamento mas que a participação voluntária não é 
100% 
o A utilização deste método permite obter o efeito de “Tratamento 

sobre as unidades Tratadas” (TT)  
o Como? 

Grupo “promovido” = grupo ao qual o tratamento é oferecido 
Grupo “não promovido” = grupo ao qual o tratamento não é  
oferecido. 



Caso 4: Promoção aleatória para PROGRESA 
Grupo 

Promovido 
Grupo não 
promovido 

Impacto 

% Inscrito=92% 
Média Y para todo 

grupo = 268 

% Inscrito=0% 
Média Y para todo 

grupo = 239 

∆Inscrito=0.92 
∆Y=29 

Impacto= 29/0.92 =31 

Nunca 
inscritos 

 
 
 X 

Inscritos se 
encorajados 

 
 
 
 

Sempre 
inscritos 

 
 
 X 



Caso 4: Promoção aleatória  

Impacto estimado sobre o 
consumo (Y) 

Regressão com variável 
instrumental  29.8** 

Regressão multivariada 
com variável 
instrumental  

30.4** 

OBS: Efeito estatisticamente significativo à 1% indicado por **  e à 10% por+ 



A reter 

Promoção aleatória 
A promoção aleatória deve ser 
eficaz 
(experimentar 
antepadamente!) 

A estratégia de promoção 
ajuda também a compreender 
como aumentar a participação 
no programa.  

A estratégia depende do 
sucesso e da validade da 
promoção 

A estratégia permite estimar 
um efeito do tratamento 
local.  
A estimação é viável somente 
para os indivíduos de um 
certo tipo (ex. chapeu em 
triânglo) 

! 

Não exclue ninguém mas… 



Métodos de 
avaliação de 

impacto 

Selecção  aleatória 

Modelo de discontinuidade 

Ou Diff-in-Diff 

Promoção aleatória 

Dupla diferênça 

Emparelhamento de golo de 
propensão 

Emparelhamento 



Modelo de discontinuidade 

Programas de luta 
contra a pobreza 

Reformas 

Bolsas de estudo 

Agricultura 

Muitos programas sociais selecionam os beneficiários  
utilisando um índice ou uma meta: 

Determinam os lares em baixo do 
limiar da pobreza (Proxy Mean) 

Determinam a população acima de 
uma certa idade 

Destinadas aos alunos cujos  
resultados nos testes são elevados 

Fertilizante destinado às pequenas 
explorações (< um certo número de 
hectares) 



Exemplo: Efeito de programa de fertilizantes 
sobre a produção agrícola 

Melhorar a produção agrícola (rendimento de arroz) das 
pequenas explorações. 

Objectivo 

o Explorações com terreno (meta) ≤50 ha são pequenas 
o Explorações com terreno (meta) >50 ha são grandes 

Método 

Os pequenos exploradores recebem subsídios para 
comprar fertilizante 

Intervenção 



Modelo de discontinuidade da regressão – 
situação de referência 

Não ilegível 

Ilegível 



Modelo de discontinuidade da regressão – 
situação depois da intervenção 

IMPACTO 



Caso 5: Modelo de discontinuidade  
Temos um índice com um limiar de ilegibilidade bem 
definido. 
o Lare com golo ≤ limiar são ilegíveis 

o Lare com golo > limiar são inelegíveis 

o Ou vice-versa 

Intuição para o método: 
o Unidades quase acima do limiar são muito similares as  

quase em baixo– comparável estação 

o Comparar resultado Y para as unidades quase acima e quase 
em baixo do limiar 



Caso 5: Modelo de discontinuidade  
Elegibilidade para Progresa é baseada 
sobre um índice nacional de pobreza 

Lares considerado pobre se o valor do 
índice é ≤ 750 

Elegibilidade para Progresa: 

o Elegível=1 se o valor do índice ≤ 750 
o Elegível=0 se o valor do índice > 750 



Caso 5: Modelo de discontinuidade  
Valor do índice vs. consumo antes o tratamento 

Fi
tte

d 
va

lu
es

puntaje estimado en focalizacion
276 1294

153.578

379.224

Índice de pobreza 

Co
ns

um
o 

Va
lo

re
s 

pr
ed

ito
s 



Fi
tte

d 
va

lu
es

puntaje estimado en focalizacion
276 1294

183.647

399.51

Caso 5: Modelo de discontinuidade  
Valor do índice vs. consumo depois o tratamento 

Co
ns

um
o 

Va
lo

re
s 

pr
ed

ito
s 

Índice de pobreza 

30.58** 

Impacto estimado sobre o 
consumo (Y) | Regressão 
multivariada 

OBS: Efeito estatisticamente significativo à 1% indicado por **  e à 10% por+ 



 A reter 

Modelo de discontinuidade 
Modelo de discontinuidade 
Requer um índice contínuo de 
elegibilidade com um limiar 
bem definido 

Produz uma estimação não 
propensa ao efeito de 
tratamento para as observações 
a volta do limiar de elegibilidade 
(que podem ser comparadas). 

Não precisa de excluir um 
grupo de lares ou de 
indivíduos elegíveis. 

Pode, às vezes, ser utilizado 
para  programas já em curso. 

! 



A reter 

Modelo de discontinuidade 
Modelo de discontinuidade 
Produz uma estimação local : 
o Efeito do programa a volta  

do limiar/ponto de 
discontinuidade  

o Nem sempre generalisáveis 

Poder :  
o   É necessário muitas 
observações a volta do limiar de 
elegibilidade. 

Importante evitar erros  no 
modelo estatístico :  
As vezes o que assemelha a uma 
discontinuidade é defacto 
diferente do presumível. 

! 



Métodos da 
avaliação de 

impacto 

Selecção aleatória 

Modelo de discontinuidade 

Ou Diff-in-Diff 

Promoção aleatória 

Dupla diferênça 

Emparelhamento de objectivo 

Emparelhamento 



Dupla Diferença (Diff-in-diff) 

Y=Taxa de escolarização das raparigas 
P=Programa para melhorar a educação  

Diff-in-Diff: Impacto=(Yt1-Yt0)-(Yc1-Yc0) 

Inscritos 
Não 
inscritos  

Antes 0.74 0.81 

Após  0.60 0.78 

Diferênça +0.14 +0.03 0.11 

- - 

- = 



Dupla Diferênça (Diff-in-diff) 

Diff-in-Diff: Impacto=(Yt1-Yc1)-(Yt0-Yc0) 

Y=Rendimento de soja (em tonelados por acre) 
P=Novo tipo de fertilisante 

Inscritos 
Não 
inscritos 

Após 0.74 0.81 

Antes 0.60 0.78 

Diferênça 

-0.07 

-0.18 

0.11 

- 
- 

- 

= 



Impacto=(A-B)-(C-D)=(A-C)-(B-D) 
Ta

xa
 d

e 
es

co
la

riz
aç

ão
 

B=0.60 

C=0.81  

D=0.78 

T=0  T=1  Tempo 

Inscritos  

Não 
inscritos 

Impacto=0.1
1 

A=0.74 



Impacto =(A-B)-(C-D)=(A-C)-(B-D) 
Ta

xa
 d

e 
es

co
la

riz
aç

ão
 

Impacto<0.1
1 

B=0.60 

A=0.74 

C=0.81  

D=0.78 

T=0  T=1  Tempo 

Inscritos  

Não 
inscritos 



Caso 6: Dupla Diferença  
Inscritos Não inscritos Diferênça 

Referência (T=0)  
Consumo (Y) 233.47 281.74 -48.27 
Acompanhamento (T=1)  
Consumo (Y) 268.75 290 -21.25 

Diferênça 35.28 8.26 27.02 

Impacto estimado sobre o 
Consumo (Y) 

Regressão Lineal 27.06** 
Regressão Lineal 
Multivariada 25.53** 

OBS: Efeito estatisticamente significativo à 1% indicado por **  e à 10% por+ 



Recomendação para Progresa? 

Impacto de Progresa sobre o Consumo (Y) 

Caso 1: Antes & Após 34.28** 

Caso 2: Inscritos & Não inscritos  -4.15 

Caso 3: Assignação aleatória  29.75** 

Caso 4: Promoção aleatória  30.4** 

Caso 5: Modelo de discontinuidade 30.58** 

Caso 6:  Dupla diferença 25.53** 

OBS: Efeito estatisticamente significativo à 1% indicado por **  e à 10% por+ 



A reter  

Dupla Diferênça 
Dupla Diferença: combina 
inscritos & não inscrito com 
antes & após. 

Produz  um cenário com uma 
tendência contrafactual para a 
mudança no resultado  

Hipótese Fondamental: As 
tendências – são idênticas nos 
grupos de tratamento e de 
controlo 

Para testar isto, ao menos 3 
observações no tempo são 
necessárias:  
o 2 observações antes 
o 1 observações após. 

! 



Métodos de 
avaliação de 

impacto 

Selecção Aleatória 

Modelo de Discontinuidade 

Ou Diff-in-Diff 

Promoção Aleatória 

Dupla Diferênças 

Emparelhamento objectivo 

Emparelhamento 



Emparelhamento (combinação) 

Para cada unidade tratada, escolher a melhor unidade 
de comparação de uma outra fonte de dados. 

Ideia  

Os pares são selecionados sobre a base das 
similaridades nas características observadas. 

Como? 

Se há características não observáveis e que estes 
« não-observáveis » influenciam a participação: 
tendências de seleção! 

Problema? 



Emparelhamento do objectivo de propensão (PSM) 

Grupo de Comparação : não-participantes com as 
mesmas características observáveis que os 
participantes. 
o Na prática, é muito difícil.  
o Pode haver  muitas características importantes! 

Emparelhar sobre a base do “objectivo de propensão”, 
Solução proposta por Rosenbaum e Rubin: 
o Calcular a probabilidade de participação de cada um, 

baseada sobre as suas características observáveis. 
o Escolher os pares que têm a mesma probabilidade de 

participação com as unidades tratadas. 
o Ver anexo 2. 



Densidade do objectivo de propensão 

Densidade 

Objectivo de Propensão 0 1 

Participantes Não-Participantes 

Suporte Comum 



Caso 7: Emparelhamento do objectivo de propensão 

Característica de referência Coeficiente Estimado 
Probit, Prob Inscrit=1 

Idade do chefe (ano) -0.022** 

Idade da esposa (ano) -0.017** 

Educação do chefe (ano) -0.059** 

Educação da esposa (ano) -0.03** 

O chefe é uma mulher=1 -0.067 

Indígeno=1 0.345** 

Números de membros do lare 0.216** 

Quarto sala=1 0.676** 

Quarto de banho=1 -0.197** 

Hectares de terenos  -0.042** 

Distância ao hospital (km) 0.001* 

Constante 0.664** 

OBS: Efeito estatisticamente significativo à 1% indicado por ** , 5% por * e à 10% par+ 



Caso 7: Suporte Comum (Progresa) 

Pr (Inscritos) 

Densidade: Pr (Inscritos) 

D
en

si
da

de
: P

r (
In

sc
rit

os
) 

Densidade: Pr (Inscritos) 



Caso 7: Emparelhamento do objectivo de propensão 

Impacto Estimado sobre o 
Consumo (Y) 

Regressão lineal 
multivariada  7.06+ 

OBS: Efeito estatisticamento significativo à 1% indicado por ** , 5% por * e à 10% par+ 



A reter  

Emparelhamento  
O emparelhamento requer  
grandes amostras e dados de 
boa qualidade. 

O emparelhamento na linha de 
base pode ser útil: 
o Conhecer as régras de 

selecção e emparelhar em 
função de semelhança de 
característcas 

o Combinar com outras técnicas 
(i.e. diff-in-diff) 

O emparelhamento ex-posto 
(após intervenção) não é 
recomdável: 
o Pode faltar suporte comum 

em termos de semelhança de 
características!  

o O emparelhamento sobre 
variáveis endógenos ex-posto 
dá  maus resultados. 

! 



Recomendação para Progresa? 

Impacto de Progresa sobre a Consumo (Y) 

Caso 1: Antes & Após 34.28** 

Caso 2: Inscritos & Não inscritos  -4.15 

Caso 3: Selecção aleatória  29.75** 

Caso 4: Promoção aleatória  30.4** 

Caso 5: Modelo de discontinuidade 30.58** 

Caso 6: Dupla Diferênça 25.53** 

Caso 7:  Emparelhamento 7.06+ 

OBS: Efeito estatisticamente significativo à 1% indicado por ** , 5% por * e à 10% par+ 



Recomendação para Progresa? 

OBS: Se o efeito é estatisticamente significativo à um nível de uma importância de 1%, nós 
marcamos o impacto estimado por 2 asteriscos (**).  Se é significativo à um nível de 10% , 
nós marcamos o impacto de + 

Impacto de Progresa sobre o Consumo (Y) 

Caso 1: Antes & Após 34.28** 

Caso 2: Inscritos & Não inscritos  -4.15 

Caso 3: Selecção aleatória  29.75** 

Caso 4: Promoção aleatória  30.4** 

Caso 5: Modelo de discontinuidade 30.58** 

Caso 6:  Dupla Diferênças 25.53** 

Caso 7:  Emparelhamento  7.06+ 



Métodos da 
avaliação do 

impacto 

Seleção Aleatória 

Modelo de Discontinuidade 

Ou Diff-in-Diff 

Promoção Aleatória 

Dupla Diferênça 

Emparelhamento do objectivo 
de propensão 

Emparelhamento 



Donde vêm os grupos de comparação? 

As régras de execução dos programas 
determinam a estratégia da avaliação. 

É quase sempre possível  encontrar um 
grupo de comparação se: 
 as régras de seleção dos beneficiários são 
equitativas, transparentes  
a avaliação é concebida de maneira 
prospectiva. 



Regras operacionais e avaliação prospectiva 

3 questões para determinar o método apropriado 
para um determonado programa:  

Financiamento: O programa tem os recursos suficientes para 
passar a escala e serviços para  todos os beneficiários elegíveis?  

Regras de escrutíneo: Quem é elegível para o programa? O 
programa é escrutinado a partir de uma base de um índice ou é 
disponível para todos?  

Calendário: Como os beneficiários são envolvidos no programa – 
todos ao mesmo tempo ou por fases? 

 

Reparar as oportunidades para produzir boms grupos 
de comparação e assegurar que  os dados de 
referência são colectados 



Escolher seu método com base em em 3 questões 
Financiamento 

Recursos 
Limitados (pedido > oferta) 

Recursos 
ilimitados 

Objectivo 
 

Calendário 

 
Objectivado  

 
Universal Objectivado  Universal 

Posto em obra 
por fases 

1 Selecção 
Aleatória 
4 Modelo de 
discontinuidade 

1 Selecção 
Aleatória 
2 Promoção 
aleatória 
3 DD com 
5 Eparelhamento 

1 Selecção 
Aleatória 
4 Modelo de 
discontinuidade 
 

1 Selecção 
Aleatória por 
fases 
2 Promoção 
aleatória  
3 DD com 
5Emparelhamento 

Implementado  
imediatamente 

1 Assignação 
Aleatória 
4 Modelo de 
discontinuidade 
 

1 Assignação 
Aleatória 
2 Promoção 
aleatória 
3 DD com 
5Emparelhamento 

4 Modelo de 
discontinuidade 
 

Se participação 
parcial: 

2 Promoção 
aleatória 
3 DD com 
5 Emparelhamento 



Lembramo-nos 

O objectivo da avaliação do impacto é 
de estimar o efeito causal ou o 
impacto de um programa sobre 
indicadores de resultados. 



Lebramo-nos 

Para estimar o impacto, nós devemos 
estimar o cenário contrafactual.  
• O que acontecería na ausência do programa? 

• Utilizar um grupo de comparação (grupo  controlo 
ou testemunha) 



Lembramo-nos 

Nós temos uma caixa de ferramentas 
com  5 métodos para definir ou 
identificar os grupos de comparação. 



Lembramo-nos 

Escolher o melhor método de 
avaliação que é praticável no 
contexto operacional. 



 
Versões em Francês  

e em Espanhol 
disponíveis      

 
 
 

www.worldbank.org/ieinpractice 
 
 

Referência 



Thank You Thank You obrigado 



Q & A Q & A 



Anexo 1 
Pequenos quadrados em 2 etapas (2SLS) 

1 2y T xα β β ε= + + +

0 1 1T x Zδ δ θ τ= + + +

Modelo com tratamento endogeno  (T): 

Fase 1: Regressar a variável endógena sobre 
a variável instrumental (Z) e as outras 
variáveis explicativas: 

Calcular o valor predito para cada 
observação:  T «  chapéu» 



Anexo 1  
 Pequenos quadrados em 2 etapas (2SLS) 

^

1 2( )y T xα β β ε= + + +
Corigir os erros standard (eles são baseados 
sobre os T Chapéu e não T) 

Fase 2: Regressar o resultado sobre a 
variável predita (e outras variáveis 
explicativas): 

Na prática, utilizar STATA – « ivreg ». 

Intuição: T foi “desembaraçado” da 
sua correlação com ε. 



Anexo 2 
Etapas de emparelhamento do golo de propensão 

1. Inquêrito altamente comparável e representativo sobre os não 
participantes e os participantes. 

2. Re-agrupar as duas amostras e estimar um modelo « logit » da 
participação ao programa. 

3. Restringir as amostras para garantir um suporte comum 
(importante fonte de meios nos estudos observacionais) 

4. Para cada participante, encontrar uma amostra de não participantes 
com um índice de propensão similar. 

5. Comparar os indicadores dos resultados para cada observação e o 
grupo de observações emparelhados: a diferênça é a estimação do 
lucro dado ao programa. 

6. Calcular a média destes lucros individuais para obter o lucro médio 
global. 
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