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Quando podemos usar homogeneização?

 E se a designação do tratamento for feita não de forma 

aleatória, mas com base em observáveis? 

 É aqui que entram os métodos de homogeneização! Eles 

permitem que você construa grupos de controle quando a 

designação ao tratamento é feita com base em variáveis 

observáveis.

 Cuidado: a homogeneização AINDA não permite que se 

controle pelo viés de seleção que ocorre quando a designação 

ao tratamento é feita com base em não-observáveis.

 Intuição: o grupo de controle precisa ser o mais semelhante 

possível ao grupo de tratamento em termos das observáveis 

antes do início do tratamento

 O método supõe que não há diferenças não-observáveis 

remanescentes entre os grupos de tratamento e controle
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Pergunta-chave...

Qual é o efeito do tratamento sobre 

os tratados quando a designação 

ao tratamento é baseada em 

variáveis observáveis?
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Não-confundimento e seleção em observáveis

 Seja X a matriz em que cada linha é um vetor de
variáveis observáveis pré-tratamento para o indivíduo i

 Definição não-confundimento:

A designação ao tratamento é não-confundida dadas as
variáveis pré-tratamento X se

Y1, Y0   D | X

 Notar: não-confundimento é equivalente a dizer que:

 Dentro de cada célula definida por X: tratamento é
aleatório

 A seleção para o tratamento depende apenas das
observáveis X
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Efeito Médio de Tratamento nos Tratados 

supondo não-confundimento dado X

 Intuição: 

 Estimar o efeito de tratamento dentro de cada célula 

definida por X

 Tirar a média ao longo das diferentes células

 Matemática: ver o Anexo 1 nas folhas entregues
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Estratégia para estimar o Efeito Médio de 

Tratamento nos Tratados – seleção em observáveis

 Não-confundimento sugere a seguinte estratégia para 

estimar o efeito de tratamento médio δ

 Estratificar os dados em células definidas por cada 

valor específico de X

 Dentro de cada célula (i.e. condicionando em X) 

calcular a diferença entre os resultados médios dos 

grupos de tratamento e controle

 Tirar a média dessas diferenças com respeito à 

distribuição de X na população de unidades tratadas

 Essa estratégia é factível?
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 Isso pode não ser factível quando…

 A amostra é pequena

 O conjunto de covariadas é grande

 Muitas das covariadas assumem diversos valores ou são

contínuas

 A isso chamamos… problema de dimensionalidade

Nossa estratégia é factível? 

… o problema da dimensionalidade
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 Exemplos:

 Quantas células temos com 2 variáveis binárias em X? 

E com 3 variáveis binárias em X? E com K variáveis 

binárias em X?

 E se tivermos 2 variáveis que podem assumir 7 valores 

cada?

 À medida que o número de células aumenta, teremos 

“falta de suporte comum” 

 Células contendo apenas observações tratadas

 Células contendo apenas controles

O problema de dimensionalidade
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 Rosenbaum e Rubin (1983) propõem uma estratégia de 

estimação equivalente e factível, baseada no conceito de 

Escore de Propensão

 O escore de propensão permite converter a estrutura 

multidimensional da homogeneização em uma 

estrutura unidimensional

 Assim, reduz o problema de dimensionalidade

Uma alternativa para resolver o problema de 

dimensionalidade
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Homogeneização baseada no escore de propensão

 Definição escore de propensão:  O escore de propensão é a 

probabilidade condicional de receber tratamento, dadas as 

variáveis de pré-tratamento:

p(X) =Pr{D = 1|X} = EX{D|X}

 Lema 1: Se p(X) é o escore de propensão, então   D  X | p(X)

“Dado o escore de propensão, as variáveis de pré-tratamento estão 

balanceadas entre beneficiários e não-beneficiários.”

 Lema 2: Y1, Y0  D | X      =>     Y 1, Y0  D | p(X)

“Suponha que a designação ao tratamento é não-confundida dadas 

as variáveis de pré-tratamento X. Então, a designação ao tratamento 

é não-confundida dado o escore de propensão p(X).”
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A abordagem de escore de propensão 

resolve o problema de dimensionalidade?

 Sim!

 A propriedade de balanceamento do escore de 

propensão (Lema 1) garante que:

 Observações com o mesmo escore de propensão têm a 

mesma distribuição de covariadas observáveis, 

independente da sua condição de tratamento.

 Para um dado escore de propensão: a designação ao 

tratamento é “aleatória” e, portanto, unidades de 

tratamento e controle são, em média, idênticas em 

termos de observáveis.
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Implementação da estratégia de estimação

Isso sugere a seguinte estratégia para estimação do efeito

de tratamento médio δ

 Etapa 1: Estimar o escore de propensão

 Ex. com uma função logit, ver Anexo 3

 Essa etapa é necessária, pois o “verdadeiro” escore de 

propensão é desconhecido e, portanto, devemos 

estimar o escore de propensão

 Etapa 2: Estimar o efeito de tratamento médio dado 

o escore de propensão
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Quando a homogeneização por escore de 

propensão é adequada?

 Ideia por trás da homogeneização por escore de propensão: a

estimação de efeitos de tratamento requer um pareamento

cuidadoso de tratados e controles.

 Se os tratados e controles são muito diferentes em termos de

observáveis, esse pareamento não é suficientemente próximo

nem confiável, se não impossível.

 A comparação dos escores de propensão estimados para

tratados e controles serve como uma ferramenta de

diagnóstico bastante útil para avaliar a semelhança entre

tratados e controles e, portanto, a confiabilidade da estratégia

de estimação.

14

 O escopo de variação de escores de propensão deveria 

ser igual para tratados e controles

 Contar quantos controles têm um escore de propensão 

abaixo do mínimo ou acima do máximo do escore de 

propensão dos tratados

 E vice versa

 A frequência do escore de propensão é a mesma para 

tratados e controles

 Desenhar histogramas dos escores de propensão 

estimados para tratados e controles

 Os grupos correspondem aos blocos construídos para a 

estimação dos escores de propensão

Então queremos que os escores de propensão 

sejam “iguais” para tratados e controles…
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Um exemplo de problemas de suporte comum
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Figura A1:

Escores de Propensão para EiC Fase 1 e Escolas Não-EiC

Fonte: Machin, McNally, Meghir, 

EXCELÊNCIA EM CIDADAES (EiC) : AVALIAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO EM ÁREAS CARENTES
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Implementação da estratégia de estimação

Lembre-se que discutimos uma estratégia para a estimação do 

efeito de tratamento médio nos tratados, chamado δ

 Etapa 1: Estimar o escore de propensão (ver Anexo 3)

 Etapa 2: Estimar o efeito de tratamento médio dado o 

escore de propensão

 parear tratados e controles com exatamente o mesmo 

escore de propensão (estimado)

 calcular o efeito de tratamento para cada valor do 

escore de propensão (estimado)

 tirar a média desses efeitos condicionais
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Etapa 2: Estimar o efeito de tratamento médio 

dado o escore de propensão

 Isso é inviável na prática, porque é raro encontrar duas

unidades com exatamente o mesmo escore de propensão.

 O mais próximo que conseguimos chegar de uma

homogeneização exata é parear cada unidade tratada com o

controle mais próximo em termos de escore de propensão.

 “Mais próximo” pode ser definido de várias formas. Cada uma

dessas formas corresponde a um jeito diferente de fazer a

homogeneização…

 Estratificação via escore

 Homogeneização com vizinho mais próximo via escore

 Homogeneização de raio via escore

 Homogeneização de Kernel via escore

 Ponderação baseada no escore
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Anexo 1: Efeitos Médios de Tratamento nos 

Tratados supondo não-confundimento dado X

Se estamos supostos a supor não-confundimento:

Ei {Y0(ui)|Di = 0, X} = Ei {Y0(ui)|Di = 1, X} = Ei {Y0(ui)|X}

Ei {Y1(ui)|Di = 0, X} = Ei {Y1(ui)|Di = 1, X} = Ei {Y1(ui)|X}

Usando essas expressões, podemos calcular para cada célula definida
por X:

X = efeito médio de tratamento nos tratados na célula definida por X

= Ei{i | Di = 1, X}

= Ei{Y1(ui) – Y0(ui) | Di = 1, X}

= Ei{Y1(ui) | Di = 1, X} – Ei{Y0(ui) | Di = 1, X}

= Ei{Y1(ui) | Di = 1, X} – Ei{Y0(ui) | Di = 0, X}

pode-se medir análogo amostral NÃO se pode medir análogo amostral

pode-se medir análogo amostral
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Anexo 1: Efeitos Médios de Tratamento nos 

Tratados supondo não-confundimento dado X

Agora, qual é a relação entre

 “efeito médio de tratamento nos tratados” ... e ...

X “efeito médio de tratamento nos tratados na célula definida por X

 = efeito de tratamento médio nos tratados

= Ei{i | Di = 1}

= Ei {EX [i | Di = 1, X] }

= EX {Ei [i | Di = 1, X] }

= EX { X }

= EX {efeito médio de tratamento nos tratados na célula definida por X}

Iteradas asExpectativ das Lei pela     
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Anexo 2: Efeitos médios de tratamento e o escore 

de propensão

Então, vamos parear tratamentos e controles baseado no escore de propensão

p(X) em vez de X:

Ei {Y0(ui)|Di = 0, p(Xi)} = Ei {Y0(ui)|Di = 1, p(Xi)} = Ei {Y0(ui)|p(Xi)}

Ei {Y1(ui)|Di = 0, p(Xi)} = Ei {Y1(ui)|Di = 1, p(Xi)} = Ei {Y1(ui)|p(Xi)}

Usando essas expressões, podemos calcular para cada célula definida por p(X):

p(X) = efeito médio de tratamento nos tratados na célula definida por p(X)

= Ei{i | Di = 1, p(X)}

= Ei{Y1(ui) – Y0(ui) | Di = 1, p(X)}

= Ei{Y1(ui) | Di = 1, p(X)} – Ei{Y0(ui) | Di = 1, p(X)}

= Ei{Y1(ui) | Di = 1, p(X)} – Ei{Y0(ui) | Di = 0, p(X)}

pode-se medir análogo amostral NÃO se pode medir análogo amostral

pode-se medir análogo amostral
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Anexo 2: Efeitos médios de tratamento e o escore 

de propensão

Agora, qual é a relação entre

 “efeito médio de tratamento nos tratados” ... e ...

p(X) “efeito médio de tratamento nos tratados na célula definida por p(X)

 = efeito de tratamento médio nos tratados

= Ei{i | Di = 1}

= Ei {Ep(X) [i | Di = 1, p(X)] }

= Ep(X) {Ei [i | Di = 1, p(X)] }

= Ep(X) { p(X) }

= Ep(X) {efeito médio de tratamento nos tratados na célula definida por p(X)}

Iteradas asExpectativ das Lei pela     
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Anexo 3: Estimação do escore de propensão

 Qualquer modelo de probabilidade padrão pode ser

usado para estimar o escore de propensão, ex. modelo

logit:

onde h(Xi) é uma função de covariadas com termos

lineares e de ordem maior
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Estimação do escore de propensão

 Quais termos de ordem maior devo incluir em h(Xi)?

 Isso é determinado unicamente pela necessidade de

obter uma estimativa do escore de propensão que

satisfaça a propriedade de balanceamento

 A especificação de h(Xi)

 É mais parcimoniosa do que o conjunto completo de

interações entre observáveis X

 Embora não parcimoniosa demais: ela ainda deve

satisfazer a propriedade de balanceamento

 Notar: a estimação do escore de propensão não

requer uma interpretação comportamental
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Um algoritmo para estimar o escore de propensão

1. Começar com um logit ou probit parcimonioso para estimar o 

escore.

2. Ordenar os dados de acordo com o escore de propensão estimado 

(do mais baixo ao mais alto).

3. Estratificar todas as observações em blocos, tal que os escores de 

propensão estimados para os tratados e controles em cada bloco não 

sejam estatisticamente diferentes:

a. começar com cinco blocos de igual escopo de escore {0 - 0.2, 

..., 0.8 - 1}

b. testar se as médias dos escores para casos e controles são 

estatisticamente diferentes em cada bloco

c. caso afirmativo, aumentar o número de blocos e testar 

novamente

d. caso negativo, prosseguir para o próximo passo
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4. Testar se a propriedade de balanceamento vale em todos os blocos 

para todas as covariadas:

a) para cada covariada, testar se as médias (e possivelmente 

momentos de ordens maiores) para casos e controles são 

estatisticamente diferentes em todos os blocos;

b) se uma covariada não estiver balanceada em um bloco, dividir 

o bloco e testar novamente dentro de cada bloco menor;

c) se uma covariada não estiver balanceada em todos os blocos, 

modificar a estimação logit do escore de propensão 

adicionando mais interações e termos de ordem maior e testar 

novamente.

Note que o resultado de interesse original não faz parte desse procedimento 

em momento algum

Use o programa pscore.ado no STATA

Baixá-lo em http://www.iue.it/Personal/Ichino/Welcome.html

Um algoritmo para estimar o escore de propensão 

(continuação)


