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Avaliação do impacto

 Contexto Lógico

 Como o programa 
funciona "teoricamente"

 Medindo o Impacto:

 Estratégia de 
Identificação

 Dados

 Plano Operacional

 Recursos
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Medindo o Impacto:

1) Inferência Causal

 Contrafactuais

 Falsos Contrafactuais:

 Antes e Depois (pré e pós)

 Inscritos e Não Inscritos (pedra e pau)

2) Caixa de Ferramentas de Métodos da
Estratégia de Avaliação:

 Distribuição Aleatória

 Promoção Aleatória

 Descontinuidade do Desenho

 Diferença em diferença(Diff-in-diff)

 Comparação(comparação do P-escore)
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Nosso Objetivo

 Estimar o efeito CAUSAL (impacto) da

 intervenção P (programa ou tratamento)

 sobre o 

 resultado Y (indicador, medida do sucesso)

 Examplo: qual é o efeito de um

 programa de transferência de dinheiro (P)

 sobre o 

 Consumo do domicílio (Y)?
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Inferência Causal

Qual é o impacto de P sobre Y?

 Resposta

α= (Y | P=1)-(Y | P=0) 

Podemos ir para casa?

6

Problema de falta de dados

Para um beneficiário:

 observamos (Y | P=1): 
 Nível de consumo (Y) com um programa de 

transferência de dinheiro (P)

 mas não observamos (Y | P=0):
 Nível de consumo (Y) sem um programa de 

transferência de dinheiro (P)

α= (Y | P=1)-(Y | P=0)
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Solução

Estimar o que teria acontecido a 
Y na ausência de P

 Chamamos a isso de…………

CONTRFACTUAL

A chave para uma boa 

avaliação do impacto é um

contrafactual válido

8

Estimar  Impacto de P sobre Y

 OBSERVAR (Y| P=1):

Resultado com o tratamento
 ESTIMAR (Y | P=0)

 Contrafactual

 Usar comparação ou
grupo de controle

α= (Y | P=1)-(Y | P=0)

IMPACTO = resultado com tratamento - contrafactual
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Exemplo: Qual é o impacto de

dar a fulano

dinheiro adicional para pequenos gastos (P)

sobre o

consumo de doces de fulano (Y)

10

O "clone" perfeito

Y=6 doces

Impacto =

Fulano Clone de Fulano

Y=4 doces
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Na realidade, usar estatísticas

Média  Y = 6 doces

Impacto = 6 - 4 = 2 doces

Tratamento Comparação

Média  Y = 4 doces

12

Encontrar bons grupos de comparação

 Queremos encontrar “clones” para o fulano 
de nossos programas

 Os grupos de tratamento e comparação
devem:

 ter características idênticas, 

 exceto para beneficiar-se da intervenção

 Na prática, usar a elegibilidade de normas de 
designação do programa para construir
contrafactuais válidos

Com um bom grupo de comparação, a única razão
para resultados diferentes entre tratamentos e 

controles é a intervenção (P)
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Estudo de Caso: Progresa

 Qual é o efeito de um programa de transferência de dinheiro
(P) sobre o consumo do domicílio (Y)?

 Programa PROGRESA/OPORTUNIDADES
 Programa nacional de combate à pobreza do México 

 Iniciado em 1997
 Cinco milhões de beneficiários em 2004
 Elegibilidade – baseada no índice de pobreza

 Transferências de dinheiro
 depende da frequência escolar e prestação de cuidados

da saúde
 Avaliação rigorosa do impacto com dados significativos

 506 comunidades, 24.000 domicílios
 Linha de base em 1997, acompanhamento em 2008

 Muitos resultados de interesse. Aqui consideramos:
 O padrão de vida: consumo per capita

14

Ineligíveis

(Não Pobres)

Eligíveis

(Pobres)

Estudo de Caso

Não inscritos

Inscritos

Elegibilidade e matrícula
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Medindo o Impacto:

1) Inferência Causal

 Contrafactuais

 Falsos Contrafactuais:

 Antes e depois (pré & pós)

 Inscritos e não inscritos (pedra e pau)

2) Caixa de Ferramentas de Métodos da
Estratégia de Avaliação:

 Distribuição Aleatória

 Promoção Aleatória

 Descontinuidade do Desenho

 Diferença em diferença(Diff-in-diff)

 Comparação (comparação do P-escore)

16

Contrafactual Falso Número 1

Antes e depois
Y

TempoT=0

Linha de 
base

T=1

Linha 
limite

A-B = 4

A-C = 2

IMPACTO?

B

A

C (contrafactual)
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Caso 1: Antes e depois

 2 pontos no tempo

 Medir beneficiários em 
termos de:

 Consumo a T=0

 Consumo a T=1

 Estimativa do 
contrafactual
(Yi,t| P=0) = (Yi,t-1| P=0)

 “Impacto” = A-B = 35

Qual é o efeito do Progresa (P) sobre o consumo (Y)?

B

T=0 T=1

Y

233

268 A

α =35

Tempo

18

Nota: Se o efeito for estatisticamente significativo no nível de significação de 1%, 
marcamos o impacto estimado com duas estrelas (**).

Resultado com 

tratamento
Contrafactual Impacto

(Depois) (Antes) (Y | P=1) - (Y | P=0)

Consumo (Y) 268,7 233,4 35.3**

Regressão Linear
Regressão Linear 

Multivariada

impacto do Progresa 

sobre o Consumo (Y)
35.27** 34.28**

Caso 1: Antes e depois
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Surto econômico: 

 Impacto Real= A-C

 A-B é uma 
superestimativa

Recessão econômica: 

 Impacto Real= A-D

 A-B é uma 
superestimativa

Caso 1: Qual é o problema?

Problema com antes e depois: não controla

outros fatores de variação de tempo!

B

T=0

(1997)

T=1

(1998)

Y

233

268 A

α =35

D?

C?

20

Medindo o Impacto:

1) Inferência Causal

 Contrafactuais

 Falsos Contrafactuais:

 Antes e Depois (pré e pós)

 Inscritos e Não Inscritos (pedra e pau)

2) Caixa de Ferramentas de Métodos da
Estratégia de Avaliação:

 Distribuição Aleatória

 Promoção Aleatória

 Descontinuidade do Desenho

 Diferença em diferença(Diff-in-diff)

 Comparação(comparação do P-escore)
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Contrafactual Falso Número 2

Inscritos e Não Inscritos

 Se dispusermos de dados sobre pós-tratamento sobre

 Inscritos: grupo de tratamento

 Não Inscritos: grupo de “controle”(contrafactual)

 Aqueles que não se qualificam a participar

 Aqueles que decidiram NÃO participar

 Seleção tendenciosa

 Motivo para não se inscrever pode estar relacionado
com o resultado (Y)

 Controle de observáveis

 Mas não inobserváveis!!

 Confunde-se o impacto estimado com outras coisas

22

Inelegíveis

(Não Pobres)

Elegíveis

(Pobres)

Medir os resultados no pós-tratamento (T=1)

De que forma os inscritos e não inscritos podem ser 
diferentes, além de sua inscrição no programa?

Não inscritos
Y =

Inscritos
Y =

Caso 2: Inscritos e Não Inscritos
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Caso 2: Inscritos e Não Inscritos

Nota: Se o efeito for estatisticamente significativo no nível de significação de 1%, 
marcamos o impacto estimado com duas estrelas (**).

Resultado com 

tratamento
Contrafactual Impacto

(Inscrito) (Não Inscrito) (Y | P=1) - (Y | P=0)

Consumo (Y)
268 290 -22**

Regressão Linear
Regressão Linear 

Multivariada

Impacto do Progresa 

sobre o Consumo (Y)
-22** -4,15

24

 Você recomendaria a ampliação do Progresa?

 Antes-Depois:
 Há outros fatores com variação de tempo que também 

influenciem o consumo?

 Inscritos-Não Inscritos:
 Há motivos de inscrição relacionados com o consumo?

 Seleção tendenciosa

Recomendação de Política?

Caso 1: Antes de Depois Caso 2: Inscrito e Não Inscrito

Regressão 

Linear

Regressão 

Linear 

Multivariada

Regressão 

Linear

Regressão 

Linear 

Multivariada

impacto do 

Progresa 

sobre o 

Consumo (Y)

35,27** 34,28** -22** -4,15
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Ter em mente……..

 Duas comparações comuns a serem evitadas!!!

 Antes e depois (pré e pós)

 Comparar: mesmos indivíduos antes e depois de 
receber P

 Problema: outras coisas podem ter acontecido com o 
tempo

 Inscritos e Não Inscritos (pedra e pau)

 Comparar: um grupo de indivíduos que se 
inscreveram em um programa com um grupo que 
decide não inscrever-se

 Problema: Seleção tendenciosa  não sabemos por 
que não estão inscritos

 Ambos os contrafactuais podem levar a 
estimativas tendenciosas sobre o impacto

26

Medindo o Impacto:

1) Inferência Causal

 Contrafactuais

 Falsos Contrafactuais:

 Antes e Depois (pré e pós)

 Inscritos e Não Inscritos (pedra e pau)

2) Caixa de Ferramentas de Métodos da
Estratégia de Avaliação:

 Distribuição Aleatória

 Promoção Aleatória

 Descontinuidade do Desenho

 Diferença em diferença(Diff-in-diff)

 Comparação(comparação do P-escore)



2nd and 3rd day IE methods for Policy Makers

14

27

Medindo o Impacto:

1) Inferência Causal

 Contrafactuais

 Falsos Contrafactuais:

 Antes e Depois (pré e pós)

 Inscritos e Não Inscritos (maçãs e laranjas)

2) Caixa de Ferramentas de Métodos da
Estratégia de Avaliação:

 Distribuição Aleatória

 Promoção Aleatória

 Descontinuidade do Desenho

 Diferença em diferença(Diff-in-diff)

 Comparação(comparação do P-escore)
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Tratamentos e controles aleatorizados

 Quando o universo de elegíveis > # benefícios:
 Aleatorizar! 

 Sortear a quem se oferecem benefícios
 Forma justa, transparente e ética de designar benefícios a 

populações igualmente merecedoras

 Inscrição excessiva:
 Dar a cada unidade elegível a mesma oportunidade de 

receber tratamento
 Comparar aqueles a quem se ofereceu tratamento com aqueles

a quem não foi oferecido (controles)

 Fase aleatorizada em:
 Dar a cada unidade elegível a mesma oportunidade de 

receber tratamento em primeiro, segundo, terceiro
lugar...

 Comparar aqueles a quem se ofereceu tratamento primeiro com 
aqueles a quem se ofereceu depois (controles)
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Tratamento e controles aleatorizados

1. Universo

2. Amostragem
aleatorizada de 

elegíveis

Inelegível = 
Elegível = 

3. Tratamento
aleatorizado

Validade externa Validade interna

Controle

30

Unidade de Aleatorização

 Escolher de acordo com o tipo de programa:

 Indivíduo/Domicílio

 Escola/Clínica de Saúde/área de captação

 Quarteirão/Povoação/Comunidade

 Departamento/Distrito/Região

 Ter em mente:

 É preciso um número “suficientemente grande” de 
unidades para detectar o impacto mínimo desejado 

poder estatístico

 Efeitos secundários/contaminação

 Custos opeacionais e de pesquisas

Como regra geral, aleatorizar na menor unidade de 
implementação
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 Amostra de Avaliação do Progresa

 Unidade de Aleatorização: 

 Comunidade (506 na amostra da avaliação)

 Fase aleatória em: 

 320 comunidades de tratamento
(14.446 domicílios)

 Primeiras transferências distribuídas em abril
de 1998

 186 comunidades de controle (9.630 
domicílios)

 Primeiras transferências em novembro de 
1999

Caso 3: Designação Aleatória

31

32

T=0
Abril de 98

320
Comunidades de 
Tratamento

186 
Comunidades
de controle

T=1
Nov de 99

Tempo

Período de Comparação

Caso 3: Designação aleatorizada
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Como sabemos se temos bons 
clones?

Na ausência da Progresa, o 
tratamento e as comparações 

devem ser idênticos

Vamos comparar suas 
característica na linha de base 

(T=0)

Caso 3: Designação aleatorizada

34

Caso 3: Distribuição Aleatória

Controle Tratamento T-stat

Consumo

($ mensal per capita)
233,47 233,4 -0,39

Idade do chefe de família 

(anos)
42,3 41,6 1,2

Idade do cônjuge (anos) 36,8 36,8 -0,38

Nível de instrução do 

chefe de família (anos)
2,8 2,9 -2,16**

Nível de instrução do 

cônjuge (anos)
2,6 2,7 -0,006

**= significativo a 1%

Caso 3: Equilíbrio na Linha de Base
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Caso 3: Distribuição Aleatória

Controle Tratamento T-stat

O chefe de família é 

mulher = 1
0,07 0,07 0,66

Indígena =1 0,42 0,42 0,21

Número de membros da

família
5,7 5,7 -1,21

Banheiro =1 0,56 0,57 -1,04

Hectares de terra 1,71 1,67 1,35

Distância a uma área 

urbana(km)
106 109 -1,02

**= significativo a 1%

Caso 3: Equilíbrio na Linha de Base

36

Caso 3: Designação aleatorizada

Nota: Se o efeito for estatisticamente significativo no nível de significação de 1%, 
marcamos o impacto estimado com duas estrelas (**).

Grupo de 

Tratamento
Contrafactual Impacto

(aleatorizado ao
tratamento)

(aleatorizado à
comparação)

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

Linha de Base (T=0) 

consumo (Y) 233,47 233,40 0,07

Acompanhamento (T=1) 

consumo (Y) 268,75 239,5 29,25**

Regressão Linear
Regressão Linear 

Multivariada

Impacto do Progresa 

sobre o Consumo (Y)
29,25** 29,75**
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**= significativo a 1%

Recomendação sobre Política?

Caso 1: Antes 

de Depois

Caso 2: 

Inscrito e Não 

Inscrito

Caso 2: 

Inscrito e Não 

Inscrito

Caso 3: 

Distribuição 

Aleatória

Regressão 

Linear 

Multivariada

Regressão 

Linear

Regressão 

Linear 

Multivariada

Regressão 

Linear 

Multivariada

Impacto do 

Progresa 

sobre o 

Consumo (Y)

34,28** -22** -4,15 29,75**

 Designação aleatória:

 Com amostras suficientemente numerosas, produz
dois grupos estatisticamente equivalentes

 Identificamos o “clone” perfeito

 Factível para avaliações prospectivas com excesso
de inscrição/excesso de demanda

 A maioria dos pilotos e novos programas
enquadram-se nesta categoria! 38

Ter em mente……..

Beneficiário aleatório Comparação aleatório
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Medindo o Impacto:

1) Inferência Causal

 Contrafactuais

 Falsos Contrafactuais:

 Antes e Depois (pré e pós)

 Inscritos e Não Inscritos (maçãs e laranjas)

2) Caixa de Ferramentas de Métodos da
Estratégia de Avaliação:

 Distribuição Aleatória

 Promoção Aleatória

 Descontinuidade do Desenho

 Diferença em diferença(Diff-in-diff)

 Comparação(comparação do P-escore)

40

E se não pudermos “escolher”?

 Nem sempre é possível “escolher” um grupo de 
controle: e o que dizer de…

 Programas nacionais nos quais todos são
elegíveis

 Programas nos quais a participação é 
voluntária

 Programas nos quais não se pode excluir 
ninguém

 Podemos comparar Inscritos e Não Inscritos?

 Seleção tendenciosa!
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Programa de oferecimento ou promoção

aleatória

 Se você puder excluir algumas unidades, mas 
não puder forçar ninguém
 Oferecer o programa a uma subamostra aleatória

 Muitos aceitarão

 Alguns não aceitarão

 Se você não puder excluir ninguém e não puder
forçar ninguém
 Tornar o programa disponível a todos

 Mas fazer promoção, encorajamento ou incentivos
adicionais a uma subamostra aleatória:
 Informação adicional

 Encorajamento

 Incentivos (pequenos presentes ou prêmio)

 Transporte (passagem de ônibus)

42

Programa de oferecimento ou promoção

aleatória

Condições necessárias:

1. Grupos oferecidos/promovidos e não
oferecidos/não promovidos são comparáveis:

 O fato de não oferecer ou não promover não está
relacionado com as características demográficas

 Garantido por Aleatorização

2. O grupo oferecido/promovido tem um maior
índice de inscrição no programa

3. O oferecimento/promoção do programa não
afeta diretamente os resultados
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Programa de oferecimento ou promoção

aleatória

Elegibilidade
universal

Elegível = 

Programa de 
promoção/ofe

recimento
aleatorizados

Inscrição

Nunca Sempre

Promoção

Não há 
promoção

Inscrição =

GRUPO 
PROMOVIDO

GRUPO NÃO 
PROMOVIDO

IMPACTO

Nunca se 
inscreve

Somente se 
inscreve se 
incentivado

Sempre se 
inscreve

44

Programa de oferecimento ou promoção 

aleatória

% de inscritos = 30%

MédiaY para todo o 
grupo = 80

% de inscritos = 80%

MédiaY para todo o 
grupo = 100

∆ Inscritos = 50%
∆ Y=20

Impacto =

X

X



2nd and 3rd day IE methods for Policy Makers

23

45

Promoção aleatória: Exemplos

 Seguro Materno-Infantil na Argentina

 Campanhas intensivas de informação

 Gestão Escolar Comunitária em Nepal

 A ONG ajuda na documentação da 
inscrição

46

Promoção Aleatória

 A Promoção Aleatória é uma “Variável Instrumental” (IV)

 Uma variável relacionada com o tratamento, porém
nada mais (ou seja, promoção aleatória)

 Usar mínimos quadrados de duas etapas (ver anexo) 

 Quando se escolhem aleatoriamente as unidades às quais
será oferecido o tratamento, mas com menos de 100% de 
aceitação

 Usar este método é equivalente a estimular o efeito do 
“tratamento no tratado”

 Como?

 grupo “promovido” = grupo ao qual foi oferecido o 
tratamento

 grupo “não promovido” = grupo ao qual não
oferecido o tratamento
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GRUPO 
PROMOVIDO

GRUPO NÃO 
PROMOVIDO

IMPACTO

Nunca se 
inscreve

Inscreve-se 
se 
oferecido

47

X

∆ Inscritos = 0,92
∆ Y=-29
Imp = 29/0.92 = 31

Caso 4: Promoção Aleatória/Oferecimento

Inscritos = 92%
Y = 268 para 
todos os 
promovidos

Inscrito = 0%
Y = 239 para 
todos os não 
promovidos

48

Caso 4: Promoção aleatória

Nota: Se o efeito for estatisticamente significativo no nível de significação de 1%, 
marcamos o impacto estimado com duas estrelas (**).

Regressão de Variáveis 

Instrumentais

Variáveis Instrumentais 

com controles

Impacto do Progresa 

sobre o Consumo (Y)
29,8** 30,4**

 Estimar o efeito TOT da Progresa sobre
consumo

 Rodar uma regressão de 2SLS
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 Promoção Aleatória:

 A sua estratégia de promoção…

 Precisa ser eficaz
 Fazer primeiro um teste-piloto!

 Ajudará a entender como aumentar a inscrição (efeito
da promoção sobre a inscrição) além do impacto do 
programa

 Não é preciso “excluir” ninguém, mas…..

 A estratégia depende do sucesso e da validade da
promoção

 Estima o efeito de um tratamento médio local

 A estimativa do impacto é válida somente para o tipo
“amarelo” de beneficiários

Ter em mente……..

50

Medindo o Impacto:

1) Inferência Causal

 Contrafactuais

 Falsos Contrafactuais:

 Antes e Depois (pré e pós)

 Inscritos e Não Inscritos (maçãs e laranjas)

2) Caixa de Ferramentas de Métodos da
Estratégia de Avaliação:

 Distribuição Aleatória

 Promoção Aleatória

 Descontinuidade do Desenho

 Diferença em diferença(Diff-in-diff)

 Comparação(comparação do P-escore)
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Descontinuidade do Desenho

Muitos programas sociais escolhem os beneficiários utilizando um 
“índice” ou “escore”:

 Programas de combate à pobreza: 

 direcionado a domicílios abaixo de um determinado índice
de pobreza/uma determinada renda

 Pensões:

 direcionadas à população acima de determinada idade

 Educação: 

 Bolsas de estudo direcionadas a estudantes com escores
altos em testes padronizados

 Agricultura:

 Programa de fertilizantes direcionado a pequenos
agricultores (volume de hectares inferior a um determinado
índice)

Exemplo: efeito do programa de fertilizantes 

sobre a produção agrícola

 Meta: Melhorar a produção agrícola (produção
de arroz) para pequenos agricultores

 Método: 

 Pequenos agricultores são os proprietários de 
50 hectares de terra ou menos

 Agricultores com um escore (Ha) <=50 são
pequenos

 Agricultores com um escore (Ha) >50 não são
pequenos

 Intervenção: 

 Os pequenos agricultores recebem subsídios
para comprar fertilizantes
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Regression Discontinuity Design - Baseline
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Regression Discontinuity Design - Baseline

Não Elegível

Elegível
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Regression Discontinuity Design - Post Intervention

IMPACTO
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Descontinuidade do Desenho

 Temos um índice contínuo de elegibilidade com um ponto de corte
definido

 Domicílios com um escore <= corte são elegíveis

 Domicílios com um escore >corte não são elegíveis

 Ou vice-versa

 Explicação intuitiva do método:

 Unidades logo acima do ponto de corte são muito semelhantes
às unidades logo abaixo do mesmo – boa comparação.

 Comparar resultados  Y para unidades lobo acima e abaixo do 
ponto de corte.

Para o desenho da descontinuidade é preciso:

-Índice de elegibilidade contínua

-Ponto de corte de elegibilidade claramente
definido

58

 A Progresa designou benefícios com 
base em um índice de pobreza

 Onde

 Tratamento = 1 se escore <=750

 Tratamento = 0 se escore >750

Caso 5: Descontinuidade do Desenho
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59

c
o

n
s
u

m
o

58

Caso 5: Descontinuidade do Desenho

Escore vs. consumo na linha de base – não há 
tratamento

F
it
te

d
 v

a
lu

e
s

puntaje estimado en focalizacion
276 1294

153.578

379.224

60

Escore vs. consumo no período pós-intervenção – tratamento

Caso 5: Descontinuidade do Desenho

c
o

n
s
u

m
o

Regressão Linear 

Multivariada

Impacto do Progresa sobre o 

Consumo (Y)
30,58**

58

F
it
te

d
 v

a
lu

e
s

puntaje estimado en focalizacion
276 1294

183.647

399.51
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 Desenho da descontinuidade de regressão:

 Requer critérios de elegibilidade contínua com 
ponto de corte claro

 Proporciona uma estimativa não tendenciosa do 
efeito do tratamento

 Observações “exatamente” no ponto de corte
são boas comparações

 Não há necessidade de “excluir” do tratamento
um grupo de domicílios/indivíduos elegíveis

 Pode às vezes ser usado em programas que já
estão em andamento

Ter em mente……..

62

 Desenho da descontinuidade de regressão:

 Produz uma estimativa local:

 Efeito do programa ao redor do ponto de 
corte / descontinuidade

 Isto nem sempre é generalizável

 Poder

 São necessárias muitas observações ao
redor do ponto de corte

 Evita erros no modelo estatístico

 Às vezes o que parece descontinuidade no 
gráfico é algo diferente…

Ter em mente……..
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Medindo o Impacto:

1) Inferência Causal

 Contrafactuais

 Falsos Contrafactuais:

 Antes e Depois (pré e pós)

 Inscritos e Não Inscritos (maçãs e laranjas)

2) Caixa de Ferramentas de Métodos da
Estratégia de Avaliação:

 Distribuição Aleatória

 Promoção Aleatória

 Descontinuidade do Desenho

 Diferença em diferença(Diff-in-diff)

 Comparação(comparação do P-escore)

64

Diferença em diferenças (diff-in-diff)

Inscritos
Não 

inscritos

Depois 0,74 0,81

Antes 0,60 0,78

Y= matrícula escolar de meninas
P= programa de melhoria educacional

Diferença

Diff in Diff: Impacto = (Yt1-Yt0) - (Yc1-Yc0) 
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Diferença em diferenças (diff-in-diff)

Inscritos
Não 

inscritos

Depois 0,74 0,81

Antes 0,60 0,78

Y= produção de soja, toneladas por 
hectare
P= novo tipo de inoculante

Diferença

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

66Tempo

M
a
tr

íc
u
la

 e
s
c
o
la

r

Inscritos

Não inscritos

Impacto = 
0,11

B=0,60

A=0.74

C=0,81 

D=0,78

Impacto = (A-B)–(C-D) = (A-C)-(B-D)

T=0 T=1 
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67Tempo

M
a
tr

íc
u
la

 e
s
c
o
la

r

Impacto 
<0,11

B=0,60

A=0,74

C=0,81 

D=0,78

Impacto = (A-B)–(C-D) = (A-C)-(B-D)

T=0 T=1 

Inscritos

Não inscritos

68

Caso 6: Diferença em Diferença

Inscritos Não inscritos Diferença

Linha de Base (T=0) 

consumo (Y) 233,47 281,74 -48,27

Acompanhamento (T=1) 

consumo (Y) 268,75 290 -21,25

Diferença 35,28 8,26 27,02

Nota: Se o efeito for estatisticamente significativo no nível de significação de 1%, 
marcamos o impacto estimado com duas estrelas (**).

Regressão Linear
Regressão Linear 

Multivariada

Impacto do Progresa 

sobre o Consumo (Y)
27,06** 25,53**
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EStimativa do impacto sobre a média de consumo per 
capita

**= significativo no nível de 1%

Caso 1: 

Antes de 

Depois

Caso 2: 

Inscrito e 

Não Inscrito

Caso 3: 

Distribuição 

Aleatória

Caso 4: 

Promoção 

Aleatória

Case 5: 

Discont.

Desenho

Caso 6: Dif 

in Dif

Impacto do 

Progresa 

sobre o 

Consumo (Y)

34,28** -4,15 29,75** 30,4** 30,58** 25,53**

Recomendação sobre Política?

70

 Diferença em diferenças:

 Combina inscritos-não inscritos com antes e 
depois

 Gera contrafactual para mudança no resultado
(inclinação)

 Premissa fundamental:

 As tendências (inclinações) são idênticas nos
tratamentos e controles

 Para testar isso, são necessárias pele menos três
observações segundo o tempo 

 Duas observações “antes”

 Uma observação “depois”

Ter em mente……..
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Medindo o Impacto:

1) Inferência Causal

 Contrafactuais

 Falsos Contrafactuais:

 Antes e Depois (pré e pós)

 Inscritos e Não Inscritos (maçãs e laranjas)

2) Caixa de Ferramentas de Métodos da
Estratégia de Avaliação:

 Distribuição Aleatória

 Promoção Aleatória

 Descontinuidade do Desenho

 Diferença em diferença(Diff-in-diff)

 Comparação(comparação do P-escore)

72

Comparação

 Ideia:
 Para cada unidade tratada

 Escolher a “melhor” unidade de comapração
(“comparação”)

 de outra fonte de dados

 Como?
 As comparações são selecionadas com base em

semelhanças nas características observadas

 Questão?
 Se houver características não observáveis

 E as não observáveis influenciarem a participação

  seleção tendenciosa!
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Comparação do Escore de Propensão

(PSM)

 Grupo de comparação: não participantes com as 
mesmas características observáveis encontradas
nos participantes

 Na prática, é muito difícil. 

 Poderá haver muitas características importantes!

 Solução proposta por Rosenbaum e Rubin:

Comparar com base no “escore de propensão”: 

 Calcular a probabilidae de todos participarem com
base em suas características observáveis

 Escolher comparações com a mesma proabilidade de 
participação encontrada nos tratamentos

 Ver Apêndice 2

Densidade dos escores de propensão

74

D
e
n

s
id

a
d

e

Escore de Propensão

0 1

Participantes

Não Participantes

Apoio comum
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Caso 7: Comparação (p-escore)

Regressão Probit

Prob Inscritos = 1

Características da linha de base Coeficiente estimado

Idade do chefe de família (anos) -0,022**

Idade do cônjuge (anos) -0,017**

Nível de instrução do chefe de família (anos) -0,059**

Nível de instrução do cônjuge (anos) -0,03**

O chefe de família é mulher = 1 -0,067

Indígena =1 0,345**

Número de membros da família 0,216**

Piso de terra batida = 1 0,676**

Banheiro =1 -0,197**

Hectares de terra -0,042**

Distância ao hospital (km) 0,001*

constante 0,664**

Estimar o escore de propensão para cada observação

76

Caso 7: Apoio comum

0
1

2
3

d
e
n

s
it
y
: 

P
r(

e
n

ro
lle

d
)

0 .2 .4 .6 .8
Pr(enrolled)

density: Pr(enrolled) density: Pr(enrolled)
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Caso 7: Progresa Comparação (p-score)

Regressão Linear 

Multivariada

Estimativa do impacto do 

Progresa sobre o Consumo (Y)
7,06+

Nota: Se o efeito for estatisticamente significativo no nível de significação de 1%, 
marcamos o impacto estimado com duas estrelas (**). Se significativo no nível de 
10%, marca-se o impacto com +

78

 Comparação:

 A comparação na linha de base pode ser muito
útil:
 Conhecer a norma designada e comparar com base 

nela
 combinar com outras técnicas (por ex.; diff in diff)

 A comparação ex-post é arriscada
 Se não houver linha de base, usar cautela!
 Comparar com base em variável ex-post 

endógenas produz MAUS resultados

 A comparação requer amostras grandes e dados 
de boa qualidade

Ter em mente……..
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Impacto do Progresa sobre o consumo

**= significativo no nível de 1%
+ = significantivo no nível de 10%

Caso 1: 

Antes de 

Depois

Caso 2: 

Inscrito e 

Não Inscrito

Caso 3: 

Distribuição 

Aleatória

Caso 4: 

Promoção 

Aleatória

Case 5: 

Discont.

Desenho

Caso 6: Dif 

in Dif

Caso 7: 

Comparação

34,28** -4,15 29,75** 30,4** 30,58** 25,53** 7.06+

Recomendação sobre Política?

80

Medindo o Impacto:

1) Inferência Causal

 Contrafactuais

 Falsos Contrafactuais:

 Antes e Depois (pré e pós)

 Inscritos e Não Inscritos (maçãs e laranjas)

2) Caixa de Ferramentas de Métodos da
Estratégia de Avaliação:

 Distribuição aleatória

 Promoção aleatória

 Descontinuidade do Desenho

 Diferença em diferença (Diff-in-diff)

 Comparação (comparação do P-escore)

Combinações dos itens acima
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Escolher seu(s) método(s) de avaliação

do impacto…..

 Melhor desenho = melhor grupo de comparação que
se possa conseguir + mínimo risco operacional

 Controlamos “tudo”?

 Validade interna

 Bom grupo de comparação

 O resultado é válido para “todos”?

 Validade externa

 Efeito do tratamento local versus global

 Os resultados da avaliação aplicam-se à população
na qual estamos interessados

Escolher o “melhor” desenho
possível dado o contexto operacional

82

Escolher seu(s) método(s) de avaliação

do impacto…..
 Informação-chave necessária para identificar o 

método correto para seu programa: 

 Avaliação prospectiva/retrospectiva?

 Normas e critérios de e elegibilidade?

 Direcionar a pobreza?

 Direcionamento geográfico?

 O número de unidades elegíveis é maior do 
que os recursos disponíveis em determinado
momento?
 Limitações de orçamento e capacidade?

 Demanda excessiva para o programa?

 Etc….
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Escolher o seu 
método……

DINHEIRO

Excesso de demanda no programa

(Recursos limitados)

Não há excesso de demanda no programa

(Recursos totais)

DIRECIONAMENTO

NORMAS

Contínuo direcionamento

índice e ponto de corte

(1)

Não há índice de 

direcionamento

contínuo

(2) 

Contínuo

direcionamento índice

e ponto de corte

(3)

Não há índice de 

direcionamento

contínuo

(4)

T

E

M

P

O

Implementação em 

fase com o correr do 

tempo

(A) 

CELL A1

Designação Aleatória

Descontinuidade do 

Desenho

CELL A2

Designação

aleatória

Promoção Aleatória

DiD com 

comparação

CELL A3

Designação aleatória

a fases

Descontinuidade do 

Desenho

CELL A4

Designação aleatória 

a fases

Aleatória Promoção a 

aceitação antecipada

DiD com comparação

Implementação 

imediata

(B)

CELLB1

Designação aleatória

Descontinuidade do 

Desenho

CELL B2

Designação 

aleatória

Promoção Aleatória

DiD com 

comparação

CELL B3

Descontinuidade do 

Desenho

CELL B4

Se inferior à plena

aceitação:

Promoção Aleatória

DiD com (6) 

comparação

84

LEMBRAR…..

 O objetivo do impacto é estimar o efeito CAUSAL
ou o IMPACTO de um programa sobre os
resultados de interesse

 Para estimar o impacto precisamos estimar o 
contrafactual

 O que teria acontecido na ausência do programa

 Usar comparação ou grupos de controles

 Temos uma caixa de ferramentas com cinco
métodos para identificar bons grupos de 
comparação

 Escolher o melhor método de avaliação viável no 
contexto operacional do programa
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MUITO 
OBRIGADO!

86

Apêndice 1:

Dois mínimos quadrados em duas etapas (2SLS)

 Modelo com Tratamento (T) endógeno:

 Fase 1: Variável endógena de regressão
sobre o IV (Z) e outros regressores
exógenos

 Calcular o valor instrumental para cada
observação: T chapéu

1 2y T x      

0 1 1T x Z      
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Apêndice 1

Dois mínimos quadrados em duas etapas (2SLS)

 Fase 2: Resultado de regressão y sobre
variável instrumental (e outras variáveis
exógenas)

 Necessidade de corrigir erros padrão
(baseiam-se no T chapéu e não no T)

 Na prática basta usar STATA - ivreg

 Intuição: T foi “limpo” de sua correlação
com ε.

^

1 2( )y T x      

88

Apêndice 2: Passos da comparação por

escore de propensão

1. Pesquisa representativa e altamente comparável
de não participantes e participantes.

2. Conjunto de duas amostras e modelo logit (ou
probit) de participação no programa.

3. Amostras restritivas para assegurar apoio
comum (fonte importante de tendenciosidade
em estudos observacionais)

4. Para cada participante encontrar um amostra de 
não participantes com escores de propensão
semelhantes

5. Comparar o resultado dos indicadores. A 
diferença é a estimativa de ganho devida ao
programa para essa observação.

6. Calcular a média desses ganhos individuais para
obter a média do ganho geral.


