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Planejamento do tamanho da 

amostra para avaliações de 

impacto

David Evans, Banco Mundial
Baseado em slides de Esther Duflo (J-PAL) e Jed Friedman (Banco Mundial)

Tamanho da amostra para avaliações 

de impacto

 Pergunta geral

Qual deve ser o tamanho da amostra para perceber 
de forma crível o tamanho do impacto de meu 
projeto?

Depende!
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Tamanho da amostra para avaliações 

de impacto

 Pergunta geral

Qual deve ser o tamanho da amostra para perceber 
de forma crível o tamanho do impacto?

 O que significa «de forma crível» aqui?

Ter um nível de certeza de que a diferença entre o 
grupo que recebeu o programa e o que não recebeu 
está relacionada ao programa

 A aleatorização tira os erros sistemáticos mas não 
tira o ruído: Funciona pela

Quão grande deve ser o número?

LEI DOS GRANDES NÚMEROS

Quão grande?

 2 pessoas selecionadas aleatoriamente?

 10 pessoas?

 Muitas pessoas! Quantas são 'muitas 

pessoas'?

T C

T C

CT
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Organização básica

 Ao final do experimento, comparamos o resultado de 
interesse nos grupos de tratamento e de controle

 Interessa-nos a diferença
Média do grupo de tratamento 

– Média do grupo de controle                 _ 

Tamanho do efeito

 Por exemplo
Renda média de lares que recebem bolsa familia

– Renda média de lares que não recebem bolsa familia 

Tamanho do efeito

A estimação

Não temos dinheiro suficiente para observar todos os 
lares, mas apenas uma amostra (nem temos que 
fazê-lo).

Em cada lar da amostra, há um certo nível de renda.  
Pode estar mais próximo ou mais distante da média 
de toda a população, como função de outros fatores 
que afetam a renda.

Inferimos a renda média da população utilizando a 
média da amostra.

Se tivermos muito poucos lares, as médias seriam 
imprecisas.  Se não vemos diferença entre a média do 
grupo de tratamento e do grupo de controle, não 
sabemos se não há efeito ou se existe mas não 
podemos detectâ-lo.
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A VARIABILIDADE QUE 

MEDIMOS NO RESULTADO

Un fator que afeta o tamanho da amostra

A variabilidade que medimos no resultado

Se o resultado variar muito dentro do grupo de tratamento e do grupo de 

controle, será difícil dizer se foi o tratamento que causou a diferença nas 

médias.
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A variabilidade que medimos no 

resultado
Se o resultado variar muito pouco dentro dos grupos, é mais fácil dizer 

que o tratamento ocasionou a diferença
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Um momento

 Não sou périto na estatística, realmente 

preciso saber todo isto?

 Sim!  

Embora não for calcular você mesmo, temos 

que entender as questões para evitar fazer 

uma avaliação bem feita

 Queremos a avaliação infalível (que não 

vamos alcançar, mas vamos tentar)
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O erro padrão

 O erro padrão do cálculo da amostra capta o 

tamanho da amostra e a variabilidade do 

resultado

 com uma amostra pequena 

 com grande variação de resultados

O intervalo de confiança

 Um intervalo de confiança de 95% para um 

efeito significa que para 95% das amostras que 

conseguimos obter da mesma população, o 

efeito estimado ficaria dentro desse intervalo.

 Se a campanha de ligações aumenta as 

vacinações por 0.48 pp, com erro padrão de 

0.20, então

Intervalo de confiança = 0.08 ↔ 0.88

(Intervalo de confiança – efeito ± 2 erros padrão). 
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Teste da Hipótese

Geralmente ficamos interessados em testar a seguinte 
hipótese: O tamanho do efeito do programa é igual a 
zero?

Em outras palavras, meu programa não teve efeito?  
Espero que não!

Queremos testar: 

Contra: 

0 efeito do Tamanho : oH

0  efeito do Tamanho :a H

Dois tipos de erro que podemos cometer

Erro Tipo 1
 Concluir que existe um efeito quando, na verdade, não 

existe. 

O nível do seu teste é a probabilidade de você concluir 
erradamente que o programa tem um efeito quando, 
na realidade, ele não tem.   

Portanto, com um nível de 5%, é possível ter 95% de 
confiança na validade da sua conclusão de que o 
programa teve efeito

Para fins de política, queremos ter muita confiança no 
impacto estimado: o nível será especificado bastante 
baixo. 

Níveis comuns: 5%, 10%, 1%.

Só estamos observando ruído nos dados
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Relação com os Intervalos de Confiança

 Se zero não pertencer ao intervalo de confiança de 95% 

do tamanho do efeito que medimos, podemos ter pelo 

menos 95% de certeza de que o tamanho do efeito não é 

zero (portanto, existe um efeito)

 Então, a regra prática é que se o tamanho do efeito for 

mais do dobro do erro padrão é possível concluir com 

mais de 95% de certeza que o programa teve efeito

 Campanha de ligações: 

Intervalo de confiança = 0.08 ↔ 0.88

Dois tipos de erro – 2 

Segundo tipo de erro: achamos que o programa não teve 

qualquer efeito quando, na verdade, ele teve efeito. 

 O PODER de um teste é a probabilidade de eu ser 

capaz de encontrar um efeito significativo no meu 

experimento se, de fato, esse efeito realmente existir 

(um poder maior é melhor, já que tenho uma 

probabilidade maior de encontrar um efeito)

 O poder é uma ferramenta de planejamento. Ele me diz 

qual é a probabilidade de eu encontrar um efeito 

significativo para um determinado tamanho de amostra

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://s3.images.com/huge.15.78520.JPG&imgrefurl=http://www.images.com/image/78520/muscle-arm/%3F%26results_per_page%3D1%26detail%3DTRUE%26page%3D1&usg=__0QwuGtujTdrcWrLNTk7x_3CZgl4=&h=450&w=439&sz=20&hl=en&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=mAX9IDl61sqLlM:&tbnh=127&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dmuscle%2Barm%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
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Cálculo do Poder

 Ao planejarmos uma avaliação, é possível, com alguma pesquisa 
preliminar, calcular a amostra mínima de que precisamos para: 

 Testar uma hipótese: o efeito do programa foi zero ou não foi 
zero

 Para um nível pré-especificado (ex.: 5%)

 Dado um tamanho de efeito pré-especificado (o que você acha 
que o programa fará)

 Para alcançar um determinado poder

 Um poder de 80% significa que, em 80% dos experimentos deste 
tamanho de amostra utilizado nesta população, se realmente 
houver um efeito na população, conseguiremos dizer em nossa 
amostra que há um efeito com o nível de confiança desejado. 

 Quanto maior a amostra, maior o poder. 

Poder geralmente utilizado: 80%, 90%

Ingredientes para um Cálculo de 

Poder em um Estudo Simples

O que precisamos Onde conseguimos

Nível de significância Geralmente se convenciona definir em 

5% Quanto mais baixo for, maior será o 

tamanho da amostra necessária para 

um determinado poder

A media e a variabilidade do resultado

no grupo de comparação

-De pesquisas anteriores realizadas em 

ambientes semelhantes

- Quanto maior a variabilidade, maior a 

amostra para um determinado poder

O tamanho do efeito que queremos 

detectar

Qual é o menor efeito que deve motivar 

uma resposta da política? 

Quanto menor o tamanho do efeito que 

queremos detectar, maior o tamanho da 

amostra que precisamos para um 

determinado poder

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://s3.images.com/huge.15.78520.JPG&imgrefurl=http://www.images.com/image/78520/muscle-arm/%3F%26results_per_page%3D1%26detail%3DTRUE%26page%3D1&usg=__0QwuGtujTdrcWrLNTk7x_3CZgl4=&h=450&w=439&sz=20&hl=en&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=mAX9IDl61sqLlM:&tbnh=127&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dmuscle%2Barm%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://s3.images.com/huge.15.78520.JPG&imgrefurl=http://www.images.com/image/78520/muscle-arm/%3F%26results_per_page%3D1%26detail%3DTRUE%26page%3D1&usg=__0QwuGtujTdrcWrLNTk7x_3CZgl4=&h=450&w=439&sz=20&hl=en&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=mAX9IDl61sqLlM:&tbnh=127&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dmuscle%2Barm%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
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Escolha do Tamanho do Efeito

 Qual é o menor efeito que deve justificar a adoção de um 
programa:

 Custo desse programa vs. os benefícios que ele proporciona

 Custo desse programa vs. a utilização alternativa do dinheiro

 Se o efeito for menor do que isso, é melhor que seja zero: 
não estamos interessados em provar que um efeito muito 
pequeno é diferente de zero

 Por outro lado, qualquer efeito maior do que aquele 
justificaria a adoção do programa: queremos poder 
diferenciá-lo de zero

 Perigo comum: escolher um tamanho de efeito 

demasiadamente otimista – o tamanho da amostra poderá 

ser definido muito baixo!

Tamanhos Padronizados de Efeitos

 O tamanho de um efeito que é possível detectar com uma 
determinada amostra depende do grau de variabilidade dos 
resultados. 

 Exemplo: Se todas as crianças tiverem níveis de 
aprendizado muito semelhantes sem um programa, 
será fácil detectar um impacto muito pequeno

 O desvio padrão capta a variabilidade do resultado. Quanto 
maior a variabilidade, maior o desvio padrão

 O tamanho do efeito padronizado é o tamanho do efeito dividido 
pelo desvio padrão do resultado

 d = tamanho do efeito/desvio padrão

 Tamanhos de efeito mais comuns:

d=0,20 (pequeno) d =0,40 (médio)  d =0,50 (grande) 
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Os Fatores do Projeto que 

Influenciam o Poder

 O nível de randomização

 Disponibilidade de uma linha de base

 Disponibilidade de variáveis de controle e 

estratificação 

 O tipo de hipótese que está sendo testada.

Nível de Randomização:

Projeto em Conglomerados

Experimentos aleatórios conglomerados são experimentos
nos quais as unidades sociais ou conglomerados
("clusters"), e não indivíduos, são designados
aleatoriamente para grupos de intervenção

Exemplos:

Transferências de dinheiro

condicionadas

Aldeias

Distribuição de mosquiteiros 

tratados com inseticidas

Clínicas de saúde

Formação em serviço Escolas

Complementação de ferro Família

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://s3.images.com/huge.15.78520.JPG&imgrefurl=http://www.images.com/image/78520/muscle-arm/%3F%26results_per_page%3D1%26detail%3DTRUE%26page%3D1&usg=__0QwuGtujTdrcWrLNTk7x_3CZgl4=&h=450&w=439&sz=20&hl=en&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=mAX9IDl61sqLlM:&tbnh=127&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dmuscle%2Barm%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
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Motivo para Adotar a Randomização em 

Conglomerados

 Necessidade de minimizar ou remover a contaminação

 Exemplo: No programa de desverminação, as escolas 

foram escolhidas como a unidade porque os vermes são 

contagiosos

 Considerações básicas sobre viabilidade

 Exemplo: O programa OPORTUNIDADES não teria sido 

politicamente viável se algumas famílias fossem incluídas 

e outras não. 

 Somente escolha natural

 Exemplo: Qualquer intervenção em educação que afete 

toda a classe (ex.: vira-folhas, capacitação de 

professores). 

Impacto da Formação de 

Conglomerados

 Os resultados para todas as pessoas que fazem parte de 

uma unidade podem ser correlacionados

 Todos os habitantes da aldeia estão expostos ao mesmo clima

 Todos os pacientes compartilham um mesmo profissional de 

saúde

 Todos os alunos têm um mesmo diretor

 O programa afeta todos os estudantes ao mesmo tempo 

 Os habitantes de uma aldeia interagem entre si

 O tamanho da amostra precisa ser ajustado para essa

correlação

 Quanto maior a correlação entre os resultados, maior a 

necessidade de ampliar a amostra
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Exemplo do efeito de formação de 

conglomerados

Número de salas de aula, para o poder de 0,80

________________________________

Intraclasse Alunos em cada sala de aula

Correlação                 10         50       100         200

0,00                         23          7          5             4

0,02                         25          10        8             8

0,05                         30          16        15          13

0,10                         40          25        23          22

__________________________________________

__

Implicações

 É extremamente importante randomizar um número 
apropriado de grupos

 O número de indivíduos nos grupos importa menos 
do que o número de grupos

 A "lei de número grande" aplica-se apenas quando o 
número de grupos que são randomizados aumenta

 NÃO É POSSÍVEL randomizar no nível do distrito 
com um distrito tratado e um distrito de controle! 
[Mesmo com 2.000 estudantes por distrito]



5/6/2010

14

Fatores de projeto que influenciam 

o poder

 Nível de randomização

 Disponibilidade de uma linha de base

 Disponibilidade de variáveis de controle e 

variáveis de estratificação

 O tipo de hipótese que queremos testar

Disponibilidade de uma 

Linha de Base
 Uma linha de base tem três usos principais:

 Pode verificar se o grupo de controle e o grupo de 
tratamento eram iguais ou diferentes antes do 
tratamento

 Reduzir o tamanho da amostra necessária, mas requer
que se faça uma pesquisa antes de iniciar a 
intervenção: geralmente o custo da avaliação aumenta
e o custo da intervenção diminui

 Pode ser usado para estratificar e formar subgrupos

 Como computar o poder com uma linha de base:
 É necessário conhecer a correlação entre duas

medidas subsequentes do resultado (por exemplo: 
consumo medido em dois anos). 

 Quanto mais forte a correlação, maior o ganho.

 Ganhos muito grandes para resultados muito
persistentes, tais como Participação da Força de 
Trabalho; 
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Os fatores do projeto que 

influenciam o poder

 O nível de randomização

 A disponibilidade de uma linha de base 

(pesquisa inicial)

 A disponibilidade de variáveis de controle e de 

estratificação 

 O tipo de hipótese que se quer testar

Variáveis de Controle

Se tivermos variáveis adicionais relevantes (ex.: 
tamanho da escola, características dos estudantes etc.) 
podemos também ter controle para elas

O que importa agora para o poder é ,a variação que
permanece após o controle daquelas variáveis

Se as variáveis de controle explicarem uma grande
parte da variância, a precisão aumentará e o requisito
de tamanho da amostra diminuirá.

Aviso: as variáveis de controle devem incluir apenas
variáveis que não sejam INFLUENCIADAS pelo
tratamento: variáveis que tenham sido coletadas ANTES 
da intervenção. 
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Amostras Estratificadas

 Estratificação: criar BLOCOS por valor das variáveis de 
controle e randomizar dentro de cada bloco

 A estratificação assegura que os grupos de tratamento e 
de controle sejam equilibrados em termos dessas
variáveis de controle. 

 Isso reduz a variância por dois motivos:

 reduzirá a variância do resultado de interesse em cada
estrato

 a correlação de unidades dentro dos conglomerados.

 Exemplo: se estratificarmos por distrito para um programa
agrícola

 Os fatores agroclimáticos e fatores epidemiológicos
associados são controlados

 O "efeito de governo distrital comum" desaparece.

Os Fatores de Projeto que Influenciam 

o Poder

 Projeto em conglomerados

 Disponibilidade de uma Linha de Base

 Disponibilidade de variáveis de controle e 

estratificação 

 O tipo de hipótese que está sendo testada
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A Hipótese que está sendo Testada

 Você está interessado na diferença entre dois 
tratamentos bem como na diferença entre 
tratamento e controle? 

 Está interessado na interação entre os 
tratamentos?

 Está interessado em testar se o efeito é 
diferente em subpopulações diferentes?

 Seu projeto envolve somente conformidade 
parcial? 

Lembre-se!

 O número de grupos é muito mais importante 

do que o número de indivíduos

 Escolas vs. estudantes, aldeias vs lares

 Dois tipos de erro 

 Tipo I: Pensar que há um efeito quando não há 

nível

 Tipo II: Pensar que não existe efeito quando na 

verdade existe  poder

 Para evitar erros é necessária uma amostra 

suficiente  o cálculo do poder
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Cálculos de Poder

Usando o Software OD

 Escolher "Poder vs. número de conglomerados" no menu 

"ensaios randomizados conglomerados"

http://sitemaker.umich.edu/group-based/optimal_design_software

Tamanho do Conglomerado

 Escolher o tamanho do conglomerado
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Escolha do Nível de Significância, 

Efeito do Tratamento e Correlação

 Escolher nível a:

 Geralmente escolhe-se 0,05

 Escolher d:

 É possível fazer o experimento com 0,02

 Escolher a correlação intraclasse (rho) 

 Obteremos o mesmo gráfico que apresenta o 

poder como uma função do tamanho da 

amostra

Poder e Tamanho da Amostra
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Lembre-se!

 O número de grupos é muito mais importante 

do que o número de indivíduos

 Escolas vs. estudantes, aldeias vs. lares

 Dois tipos de erro 

 Tipo I: Pensar que há um efeito quando não há 

nível

 Tipo II: Pensar que não existe efeito quando na 

verdade existe  poder

 Para evitar erros é necessária uma amostra 

suficiente  o cálculo do poder

Conclusões: Cálculo do Poder na Prática

 O cálculo de poder envolve um pouco de 
conjectura 

 Algumas vezes não dispomos das informações 
corretas para realizá-lo adequadamente

 Contudo, é importante dedicar um esforço a 
eles:

 Evitar implantar estudos que não terão qualquer 
poder: desperdício de tempo e dinheiro

 Dedicar os recursos apropriados aos estudos que 
você decide realizar (e não em demasia). 


