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A Última das Três Questões

1. Por que a avaliação é valiosa?

2. O que faz uma avaliação ser considerada 
boa?

3. Como implementar uma avaliação de 
impacto?

Questões na implementação

 Economia política

 Contexto político

 Encontrar um bom controle 

 Desenhos retrospectivos versus prospectivos 

 Tornar o desenho compatível com as 
operações 

 Questões éticas

 Relação com o monitoramento dos 
“resultados”
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Economia Política

 Qual é o propósito da política?

 No formato da política nacional dos EUA, 
defender o orçamento 

 Em República da África do Sul responder ao 
eleitorado

 No México: alocar o orçamento para 
programas de combate a pobreza

 Em geral, pressão para demonstrar a eficácia 
do orçamento e a racionalidade para ampliá-lo

Economia Política

 Mudança Cultural

 De uma avaliação retrospectiva

 Olhar para trás e julgar

 Para uma avaliação prospectiva

 Decidir o que necessita ser aprendido 

 Experimento com alternativas 

 Medir e informar

 Adotar melhores alternativas durante o tempo

 Mudança dos incentivos

 Recompensas para mudanças no programa 

 Recompensas para a geração de conhecimento

 Separar desempenho profissional de geração de 
conhecimento 
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O Contexto político 

 Abordar questões políticas relevantes:

 Que perguntas políticas necessitam ser 
respondidas?

 Que resultados respondem a estas perguntas?

 Quais são os indicadores que mensuram estes 
resultados?

 EM que medida a mudança nos resultados irá 
determinar o sucesso?

 Exemplo: 

 Ampliar o piloto?

 Critério: É necessário pelo menos um aumento 
médio de X% nos resultados dos beneficiários 
em certo período de tempo. 

A estratégia de avaliação depende 
das regras das operações

 O que é a identificação da estratégia?

 Depende da implementação do programa

 Retrospectiva vs. Prospectiva
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Análise Retrospectiva

 Análise Retrospectiva é necessária quando 
estamos trabalhando com um programa
(expansão de um programa existente) e 
dados já existente (linha de base?)

 Exemplos:
 Aleatorização: Auditorias de corrupção (Brasil)

 Descontinuidade da Regressão: BonoSol 
(Bolívia)

 Diferença de diferenças: AGES (México)

 Variáveis instrumentais: Piso firme (México)
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Análise Prospectiva

 Análise prospecitva

 A avaliação é desenhada em paralelo com o 
programa

 Os dados para a linha de base podem ser 
obtidos

 Exemplo:
 Progresa/Oportunidades (México)
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Desenhos Prospectivos 

Use as oportunidades para gerar bons 
controles  

 A maioria dos programas não pode atribuir 
benefícios para toda a população elegível para o 
programa

 Limitações no orçamento: 

 Beneficiários elegíveis que recebem os benefícios são 
potenciais grupos de tratamento 

 Beneficiários elegíveis que não recebem o benefícios são 
potenciais grupos de controle

 Limitações logistícas:

 Aqueles que vão primeiro são potenciais grupos de 
tratamento

 Aqueles que vão depois são potenciais grupos de controle

 Nem todos são elegíveis para receber o programa 

 Promoção aleatorizada

O Método depende das regras das 
operações 

Focado Universal

Em etapas Sem
descontinui-
dade

Aleatorização Expansão
aleatorizada

Com 
descontinui-
dade

DR/DeD
Emparelha-
mento/DeD

DR/DeD
Emparelha-
mento/DeD

Imediata Sem
descontinui-
dade

Promoção
Aleatorizada

Promoção
Aleatorizada

Com 
descontinui-
dade

DR/DeD
Emparelha-
mento/DeD

Promoção
Aleatorizada
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Quem recebe o programa?

 Critério de elegibilidade

 Os benefícios são focalizados?

 Como são focalizados?

 É possível ordenar os critérios de elegibilidade 
?

 As medidas são boas o suficientes para que 
um ordenamento adequado seja feito?

 Expansão

 Chances iguais para o primeiro, segundo ou 
terceiro?

Considerações éticas

 Não atrasar os benefícios: expansão 
baseada em restrições 
orçamentários/administrativas 

 Equidade: beneficiários iguais merecem 
iguais chances de entrar no programa 
primeiro

 Método Transparente & passível de ser 
checado

 Dar a população elegível chances iguais

 Se o ordenamento é baseado em critérios, estes 
critérios devem ser quantitativos e públicos. 
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Gestão por resultados

 Avaliação prospectiva

 Adaptar as questões de política 

 Estimativas precisas e imparciais

 Uso dos recursos de forma sábia: 

 Melhores métodos

 Dados com menor custo

 Feedback apropriado em termos de tempo e 
mudanças no programa 

 Melhora dos resultados na ponta

Coordenação dos sistemas de 
AI & Monitoramento

 Projetos/programas regularmente coletam 
dados para propósitos de gestão

 Conteúdo típico
 Listas de beneficiários 

 Distribuição dos benefícios

 Despesas

 Resultados

 Processo de avaliação em andamento

 Informação é necessária para uma 
avaliação de impacto
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Avaliação faz uso de 
informações para:

 Verificar quem é o beneficiário

 Início do programa

 Quais são os benefícios efetivamente 
recebidos 

Condição necessária para que um 
programa tenha impacto: 

 Os benefícios precisam ser focados nos 
beneficiários 

Mensagens Gerais

 Avaliação de impacto é útil para 

 Validar o desenho do programa

 Ajustar a estrutura do programa

 Comunicar para o Ministério da Fazenda e 
Sociedade Civil

 Um bom desennho de avaliação requer a 
estimativa do contrafactual

 O que teria acontecido com o beneficiário se 
ele não recebesse o programa

 Necessário saber todas as razões do por que 
alguns beneficários recebem e outros não o 
programa 
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Mensagens sobre o desenho da 
política

 Abordar questões de política 

 Interessante saber o que o o governo precisa e 
do que ele irá se servir  

 Participação ativa dos parceiros envolvidos 

 Desenhos prospectivos são mais fáceis de 
serem utilizados

 Bons sistemas de monitoramento & dados 
administrativos podem melhorar a AI


