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Apresentação
Compartilhar conhecimentos e competências do Itaú com o intuito de aprimorar ações sociais
no Brasil. Foi essa a premissa que levou à criação do Programa Avaliação Econômica de Projetos Sociais em 2004.
Desde então, o programa vem sendo desenvolvido pela Fundação Itaú Social em parceria com
a Área de Controle de Risco e Financeiro do Banco, que juntos estruturaram estratégias e ferramentas que permitem disseminar a prática da avaliação econômica de políticas públicas e de
projetos sociais.
Ao todo, 12 programas já foram avaliados – entre os quais estão quatro iniciativas desenvolvidas
pela própria Fundação –, sempre com o objetivo principal de inferir causalidade entre as ações
desenvolvidas e os resultados alcançados. Ou seja, comprovar que os impactos observados são
de fato consequência da ação social. A partir daí, é possível calcular o retorno social da iniciativa,
levando em consideração os investimentos realizados no programa e os benefícios econômicos
gerados para seus participantes.
Os resultados obtidos são sempre disponibilizados ao público, tornando a avaliação um mecanismo efetivo de prestação de contas à sociedade. Mas sua importância não se resume a isso.
Essa prática pode levar ao aprimoramento das iniciativas e a uma melhor alocação de recursos.
Aliás, esse é o resultado esperado: uma maior eficácia das ações voltadas à transformação social.
A disseminação da cultura de avaliação é feita a partir do acesso a materiais de referência nesta área, que são disponibilizados no site da Fundação Itaú Social, e da realização de cursos sobre o tema em importantes cidades e capitais do País. Com o mesmo objetivo, também são
promovidos seminários internacionais e regionais, que compõem um espaço para debate sobre métodos e avaliações, contando com a presença e a contribuição de especialistas.
Só em 2009, 417 gestores de projetos sociais e de políticas públicas participaram dos cursos
promovidos pelo programa. Lembrando que alguns desses participantes foram convidados,
posteriormente, a fazer parte de uma mesa de discussão durante seminários regionais, para
compartilhar o conhecimento que adquiriram a partir da apresentação do trabalho de avaliação realizado como conclusão de curso.
Nas próximas páginas, você irá encontrar a primeira edição da sistematização dessas e de outras realizações do programa durante o ano de 2009.
Boa leitura.

Cursos de Avaliação
Econômica de

Projetos Sociais

Compartilhar e disseminar conceitos e práticas de avaliação que contribuam para o aprimoramento das ações sociais no Brasil. Esse é o objetivo da Fundação Itaú Social ao promover cursos sobre o tema Avaliação Econômica de Projetos Sociais. O público-alvo dessas iniciativas são
gestores de organizações não-governamentais (ONGs), fundações ou institutos empresariais e
instituições públicas interessados em se preparar para mensurar o impacto e o retorno econômico de suas ações sociais nas comunidades ou nos indivíduos relacionados aos projetos.
Em 2009, a proposta foi intensificada com a realização de 11 cursos sobre Avaliação Econômica de Projetos Sociais (número 60% acima do registrado no ano anterior), dos quais participaram
417 gestores de projetos e políticas públicas.

Perfil dos participantes em 2009
Com a palavra,

15,11%

os participantes

4,08%

“Já conhecia, na teoria,

62,11%

como deveria ser feita a
avaliação econômica de
um projeto social, mas não

18,71%

sabia como operacionalizar
essa metodologia. No
curso, tive contato com as
ferramentas necessárias
e já estou aplicando o
conhecimento adquirido
na avaliação de um dos
nossos projetos.”
Leonardo Giardini
(Instituto Camargo Corrêa),
participante do curso realizado
no 1o semestre de 2009,
em São Paulo
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ONGs

Empresas (fundações e institutos)

Poder Público

Outros (associações, universidades, conselhos)

Kiko Medici

Com a palavra,

os participantes
“Nós, que estamos
por trás da gestão
dos projetos, temos
uma tendência a
nos influenciar por
conquistas perceptíveis
no dia a dia, como o
impacto na autoestima do
nosso público-alvo.
Já a avaliação econômica

Intercalando aulas teóricas e práticas, os participantes tiveram contato com os principais conceitos e instrumentos básicos necessários para a realização de uma avaliação de impacto e
para o cálculo do retorno econômico.

nos mostra como estamos
transformando, de fato, uma
realidade. Além disso, prova
para os investidores que

Também receberam material de apoio (apostilas) elaborado com o mesmo rigor com que é feita a seleção dos profissionais que irão ministrar as aulas, especialistas vinculados a renomadas
instituições de ensino superior do País.

se trata de um projeto com
retorno. Ou seja, é um bom
investimento.”
Janice Salomão de Andrade
(Associação Conviver Saber Social),
participante do curso realizado
no 2o semestre de 2009, em
Belo Horizonte

Número de cursos realizados
nos últimos cinco anos
11 turmas

7 turmas

2 turmas

2 turmas

2 turmas

2005

2006

2007

São Paulo/
São Paulo

2008

São Paulo/
Belo Horizonte

São Paulo/
Rio de Janeiro

*Cursos em parceria, com turmas fechadas
1o semestre/2o semestre

Porto Alegre*
São Paulo
Rio de Janeiro/
Vitória*
Belo Horizonte*
Curitiba
Recife

2009

São Paulo
Ribeirão Preto
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Goiânia/
São Paulo
São Paulo*
Fortaleza*
Belo Horizonte
Rio de Janeiro
Recife*
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Seminário Itaú de

Avaliação Econômica
de Projetos Sociais

Seminários regionais, iniciados em 2008, nas cidades de
Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre.
Em 2009 foram organizados dois eventos, um em Curitiba e outro
em Recife. Veja a seguir um pouco mais sobre estes encontros.

Curitiba
Progressão continuada
A adoção do sistema de progressão continuada na rede de ensino fundamental ainda gera
muita polêmica. Os críticos alegam que a progressão automática para séries posteriores, independentemente do desempenho nas avaliações, afeta diretamente a qualidade do ensino,
uma vez que os alunos sabem que não precisam mais tirar boas notas. Os defensores dessa
prática, por sua vez, ressaltam que essa é uma maneira de combater a evasão escolar, aumen“Conseguimos mostrar com

tando a escolaridade da população brasileira. Mas quem tem razão? O estudo “Avaliando o Im-

a avaliação, com a utilização

pacto da Progressão Continuada nas Taxas de Rendimento e Desempenho Escolar no Brasil”,

de dados secundários e com

apresentado por Roberta Biondi, da Gerência de Avaliação de Projetos Sociais do Itaú Uniban-

a aplicação de metodologias

co, mostra que, de certa forma, ambos estão corretos, mas que os benefícios de redução na

apropriadas que a

evasão e o aumento da escolaridade compensam a queda no desempenho final do ensino

progressão continuada –

fundamental dos jovens que estudam em escolas que adotam a política de progressão conti-

embora seja uma política

nuada. Comparando (com base na técnica de pareamento) escolas que adotam a proposta

muito polêmica – pode

com aquelas que não aderiram, percebe-se que o sistema vem conseguindo reduzir as taxas

valer a pena, na medida

de abandono no ensino fundamental. O interessante é que esse resultado prevalece no ensino

em que aumenta os anos de

médio, mesmo não sendo aplicada a progressão continuada nessa fase escolar. Em relação ao

escolaridade dos alunos. Ou

desempenho na Prova Brasil, para os alunos da 4a série, não foi encontrado impacto significati-

seja, faz com que eles não

vo da política. Por outro lado, ao analisar as notas da 8a série, os alunos das escolas que não ado-

abandonem a escola

taram a proposta se saem melhor. O impacto negativo é de 4,4 pontos, considerando uma mé-

e continuem os estudos.

dia de 245 para os alunos da 8a série, em uma escala de 0 a 500 pontos.

Mas é claro que precisamos
nos preocupar também
com a qualidade
da educação.”
Roberta Biondi
(Itaú Unibanco)
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Não basta intuição
Coloque-se no papel de um gestor de políticas públicas tendo que encontrar maneiras para
melhorar a qualidade do ensino na região que está sob a sua atribuição, mas dispondo de um
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orçamento enxuto para isso. Qualquer decisão que venha a tomar, certamente, não poderá ser

“Temos a preocupação em

baseada apenas em sua intuição. É preciso ter acesso a avaliações que indiquem o melhor ca-

fazer uma análise criteriosa

minho a seguir, levando em conta a relação custo-efetividade. O estudo “Custo-Efetividade das

dos resultados. Não basta,

Políticas e Redução de Tamanho de Classe e Ampliação de Jornada Escolar”, apresentado pelo

simplesmente, comparar o

economista Naercio Menezes Filho, professor da Faculdade de Economia e Administração da

desempenho dos alunos com

Universidade de São Paulo (FEA-USP) e coordenador do núcleo de políticas públicas do Insper-

o tamanho das classes onde

SP, tenta exatamente fornecer esse direcionamento, a partir da análise e da avaliação de duas

estudam. É importante ter

propostas: a redução do número de alunos em sala de aula; e a ampliação da jornada escolar.

um grupo de controle, utilizar

A dúvida é: qual delas apresenta melhores resultados no curto prazo? A investigação feita mos-

metodologias para isolar

trou que a resposta a essa pergunta vai variar caso a caso. Em classes com mais de 33 e menos

os outros aspectos que

de 40 alunos, por exemplo, reduzir o número de estudantes em sala de aula é a política com

podem estar interferindo

melhor relação custo-efetividade. Já em classes com 33 ou menos alunos e uma jornada de

no resultado.”

quatro horas diárias, o melhor seria ampliar em uma hora o tempo em que o aluno permanece na escola.

Naercio Menezes Filho
(USP/Insper)

Casos apresentados
Esporte em Ação – Núcleo Vila Torres

Fundado em 2003 pelo técnico de vôlei Bernardinho, o Instituto Compartilhar aposta na prática esportiva como uma ferramenta para o desenvolvimento de jovens e crianças. O projeto
socioesportivo “Esporte em Ação” – Núcleo Vila Torres foi escolhido pelo grupo para ser avaliado como trabalho do Curso de Avaliação Econômica de Curitiba, ministrado pela professora
Cláudia Cavalieri.
Programa Coca-Cola de Valorização do Jovem

Uma das ações desenvolvidas pelo Instituto Coca-Cola no Brasil é o Programa de Valorização
do Jovem. O objetivo dessa iniciativa é combater a evasão escolar por meio da aplicação de
uma metodologia inovadora que resgata a autoestima de alunos com baixo rendimento e que
estão na iminência de abandonar os estudos. Esse foi o projeto que serviu como base para a
avaliação econômica realizada como trabalho dos alunos do curso.

Recife
Descentralização e desempenho educacional
O processo de municipalização do ensino fundamental se intensificou a partir do final da década de 90 com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef ) e a aprovação de leis federais de incentivo como a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96. Para se ter uma ideia da dimensão desse movimento, em 1991 havia 8,7 milhões de crianças e jovens matriculados nas escolas municipais do País. Dados mais recentes mostram que esse número saltou para 17,6 milhões.
Anuário 2009
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“Quando você pensa

A premissa que está por trás dessa iniciativa é a de que a descentralização favorece a educação,

em termos de

uma vez que a comunidade escolar está mais próxima dos tomadores de decisão. Entretanto, o es-

flexibilidade,

tudo apresentado pela pesquisadora Maria Carolina Leme, da Escola de Economia de São Paulo da

transparência,

Fundação Getulio Vargas (EESP-FGV), mostrou que a mudança ainda não está surtindo efeito no

governança e prestação

desempenho dos alunos. Utilizando dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e

de contas, o sistema

da Prova Brasil em dois períodos de tempo, as estimativas mostraram que não há diferença esta-

descentralizado é

tisticamente significativa entre a performance de alunos de escolas estaduais que foram munici-

mais eficiente do que

palizadas e a de estudantes que frequentam escolas que ainda continuam sob a gestão estadual.

o centralizado. Porém,
apesar de todo o
esforço para passar a
responsabilidade do
ensino fundamental
para a gestão municipal,

Casos apresentados
Microcrédito orientado para a população da Zona Norte de Natal

pelo menos no que diz

Com presença nos Estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte, o Centro de Apoio aos Mi-

respeito ao desempenho

croempreendedores (CAM), tem como missão contribuir para o desenvolvimento sustentável,

dos alunos, não

oferecendo aos jovens e a empreendedores rurais e urbanos capacitação, assessoria e micro-

verificamos nenhuma

crédito. O objetivo deste trabalho foi avaliar se o acesso ao programa gerou impacto positivo

melhora.”

nos negócios dos empreendedores.

Maria Carolina Leme
(EESP-FGV)

Educação profissional – Programa Menor Aprendiz

Instituição filantrópica criada pelos salesianos há 61 anos em Recife (Pernambuco), o Centro Dom
Bosco de Artes e Ofícios desenvolve atividades de formação profissional para jovens que buscam
oportunidades no mercado de trabalho. O objetivo deste trabalho foi avaliar os benefícios (aumento de rendimentos) que os jovens obtiveram ao participar do Programa Jovem Aprendiz.

Ficha técnica
Seminário Itaú de Avaliação Econômica de Projetos Sociais
Local: Curitiba (PR)
Data: 29 de maio

Seminário Itaú de Avaliação Econômica de Projetos Sociais
Local: Recife (PE)
Data: 5 de outubro

Palestrantes:
Roberta Biondi (Itaú Unibanco), com o estudo “Avaliando o Impacto da Progressão Continuada nas Taxas de Rendimento e Desempenho Escolar no Brasil”.
Naercio Menezes Filho (USP/Insper), com o estudo “Custo-Efetividade das Políticas e Redução de Tamanho de Classe e Ampliação
de Jornada Escolar”.

Palestrantes:
Naercio Menezes Filho (USP/Insper), com o estudo “Custo-Efetividade das Políticas e Redução de Tamanho de Classe e Ampliação
de Jornada Escolar”.
Maria Carolina Leme (EESP-FGV), com o estudo “Desempenho
Educacional e Descentralização”.

Mediação:
José Wille (Rádio CBN/Universidade Federal do Paraná).
Casos apresentados:
Nesta sessão, a professora do curso de Curitiba, Cláudia Cavalieri,
da Escola de Economia Fundação Getulio Vargas (EESP/FGV) e da
Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), fez uma breve apresentação dos conceitos e técnicas abordados durante as aulas. Dois
exemplos de exercício de avaliação de impacto e cálculo do retorno econômico realizados pelos alunos durante o curso foram
selecionados para apresentação no seminário.

8

Programa Avaliação Econômica de Projetos Sociais

Mediação:
Aldo Vilela (CBN TV e Jornal do SBT).
Casos apresentados:
Nesta sessão, o professor do curso de Recife, Raul Silveira Neto, da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e pesquisador (Bolsa de Produtividade em Pesquisa) do CNPq, fez uma breve apresentação dos conceitos e técnicas abordados durante as aulas.
Dois exemplos de exercício de avaliação de impacto e cálculo
do retorno econômico realizados pelos alunos durante o curso
foram selecionados para apresentação no seminário.

Seminário Itaú

Internacional de

Avaliação Econômica
de Projetos Sociais

Christina Rufatto

Organizado desde o início do Programa de Avaliação,
a primeira edição do Seminário Internacional ocorreu em 2004.
Com periodicidade anual, este evento tem sido realizado
alternadamente entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.
Veja, a seguir, os temas apresentados e discutidos no último
seminário, ocorrido em outubro de 2009 na capital fluminense.

“Nos países em
desenvolvimento,
as crianças já passam
tempo suficiente na
escola. Mas têm uma
produtividade muito

a

1 Mesa – Políticas Educacionais

menor do que nos países
desenvolvidos. Isso tem
a ver com a organização

Sessenta minutos pode parecer pouco tempo. Mas, quando o objetivo é melhorar a qualidade

das escolas, com a maneira

da educação, uma hora a mais em sala de aula pode fazer a diferença. Quem afirma é o econo-

como funcionam, com

mista israelense Victor Lavy, professor da Hebrew University of Jerusalem (Universidade Hebrai-

o fato de terem ou não

ca de Jerusalém) e Ph.D. em Economia pela Universidade de Chicago. Ele chegou a essa

liberdade para ajustar

conclusão após avaliar e comparar o desempenho em matemática, ciências e leitura de estu-

fatores relacionados

dantes com 15 anos de idade no Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) de 2006,

ao aproveitamento.”

desenvolvido e coordenado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com o intuito de produzir indicadores sobre a efetividade dos sistemas educacionais no mundo.

Victor Lavy
(Universidade Hebraica
de Jerusalém)

Anuário 2009
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“A riqueza de dados produzida pelo Pisa, e outros testes similares, é muita positiva. Mas é um
desafio aprender a usar esses estudos para jogar uma luz sobre as políticas educacionais.
Temos relativamente poucos estudos que já exploraram esses dados.”

Victor Lavy
(Universidade Hebraica de Jerusalém)

O objetivo principal do estudo conduzido por Lavy era investigar a relação causal entre o tempo de aula na escola e o desempenho dos estudantes, além de examinar os fatores que poderiam explicar a variação na produtividade média observada entre estudantes de países
desenvolvidos e em desenvolvimento, mesmo quando passam um número igual de horas em
sala de aula.
Para isso, o economista comparou o desempenho de países membros da OCDE, como Nova
Zelândia e Austrália, com o obtido por países do Leste Europeu, entre os quais está a Bulgária,
Bielo-Rússia, Romênia, Rússia, Ucrânia, e também por países em desenvolvimento, grupo que
inclui o Brasil. A conclusão a que chegou é de que o acesso a uma hora a mais de aula por dia,
cinco vezes por semana, melhora, sim, a performance dos estudantes.
Além das vantagens em se ampliar o número de horas-aula em cada país, o economista avaliou
quanto o estudante aprende a cada 60 minutos em que passa em sala de aula sob orientação
do professor. O que se percebeu é que há diferenças de produtividade entre os países. O rendimento em sala de aula nos países desenvolvidos, por exemplo, é duas vezes superior ao dos países em desenvolvimento. Também constatou que a produtividade do tempo de aula é maior
em países onde as escolas têm mais autonomia para contratar e demitir professores, onde há
medidas voltadas para a responsabilização social (accountability) e o mercado de trabalho de
docentes é mais ativo.

depois os alunos e as escolas

Estudo experimental

voltaram à vida normal. Um

Salas de aula lotadas, muitas vezes com mais de 80 estudantes por classe. Turmas bastante hete-

“O estudo durou dois anos e

ano depois, realizamos um
novo teste para checar se os
ganhos ainda persistiam.
E os resultados mostraram
que sim: o efeito de todo
o aprendizado extra
que os alunos haviam
adquirido com o professor
contratado permaneceu,
mas apenas nas escolas
em que os pais de alunos
receberam treinamento para
acompanhar a performance
dos professores.”
Pascaline Dupas
(University of California)
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rogêneas, alunos com idades diferentes frequentando a mesma série. Alta taxa de absenteísmo
entre os professores e, para completar, falta de recursos. Essa é a descrição do ensino fundamental no Quênia a partir de 2003, quando passou a ser oferecido gratuitamente, levando a um crescimento no número de matrículas de 5,9 para 7,6 milhões, principalmente nas séries iniciais.
Até então, quem quisesse estudar pagava uma taxa mensal de US$ 6. Esse valor pode parecer
irrisório, mas não para o padrão queniano, que corresponde, muitas vezes, à renda semanal de
um trabalhador. O resultado é que, impulsionados pela gratuidade, jovens que nunca haviam
frequentado uma sala de aula passaram a estudar.
O Extra Teacher Evaluation Project, estudo realizado entre 2005 e 2007 e apresentado pela economista Pascaline Dupas (University of California), avaliou exatamente esse panorama. Como amostra, foram utilizadas 210 escolas quenianas, as quais a pesquisadora dividiu aleatoriamente em três
grupos distintos: no primeiro, as condições atuais foram mantidas; no segundo, a quantidade de
alunos por classe foi limitada a 40; e, no terceiro, além dessa segunda medida, as turmas foram divididas de acordo com o seu aproveitamento.

Programa Avaliação Econômica de Projetos Sociais

Os dois últimos grupos passaram a receber, ainda, um valor mensal para que fosse aplicado na
contratação de professores temporários, já que o número de classes praticamente dobrou com
a redução do tamanho das turmas. Parte dos pais dos alunos, por sua vez, foi orientada (treinamento School-Based Management) sobre como acompanhar o trabalho desenvolvido por esses profissionais, cabendo a eles a decisão sobre a renovação ou não do contrato de trabalho.
As conclusões foram surpreendentes. Primeiramente, verificou-se que não houve nenhuma alteração no desempenho dos alunos que continuaram a ter aulas com os professores do serviço
público, independentemente de estarem em uma classe com 80 ou 40 alunos, mostrando que
apenas reduzir o tamanho das classes pode não ter impacto na performance dos estudantes.
As melhores notas foram obtidas pelos alunos que tiveram aulas com os professores temporários e estudavam em escolas nas quais os pais acompanhavam de perto o trabalho desenvolvido. Esses dados levam a concluir que manter uma equipe motivada e sob pressão de um
mercado de trabalho competitivo (os professores temporários poderiam ser contratados ou
não), somada a um acompanhamento próximo por parte da comunidade escolar, é fator a ser
considerado em uma futura reforma do ensino queniano.

“A avaliação de impacto
demonstra, de maneira

“Algumas conclusões foram comuns nos dois estudos: a importância de gestão de um comitê
escolar e a autonomia da escola e professores mais motivados parecem ser fatores que podem
fazer diferença no aprendizado.”

Naercio Menezes Filho
(USP/Insper)

objetiva, se os resultados
esperados e avaliados
foram realmente atingidos,
verificando se os diferenciais
apresentados a favor dos
municípios que participaram

2 Mesa – Gestão Educacional
a

Programa Melhoria da Educação no Município
Todos sabem que é preciso melhorar a qualidade da educação no País. Mas por onde começar?
O Programa Melhoria da Educação no Município desde 1999 – ano em que foi criado pela Fundação Itaú Social, em parceria com o Unicef e coordenação técnica do Cenpec – vem ajudando
representantes de órgãos municipais a encontrar uma resposta a essa pergunta ao fornecer assessoria para que possam fazer um diagnóstico preciso da realidade local e, a partir desses dados,
estabelecer e implementar planos de ação eficientes e monitorá-los. Em dez anos de programa,
1.027 municípios, espalhados por 17 Estados, já foram beneficiados a partir da capacitação de
3.438 gestores municipais de educação.
A avaliação econômica realizada em 2009 mostrou que o programa influenciou, de maneira positiva, as taxas de fluxo escolar (aprovação, reprovação e abandono). Os dados do estudo foram
apresentados pela gerente de Avaliação de Projetos do Itaú Unibanco, Lígia Vasconcellos, e pela
diretora da Fundação Itaú Social, Ana Beatriz Patrício. Segundo elas, quando o município realiza
a avaliação, diagnostica ou estabelece um plano de ação (caso de cerca de 50% dos municípios),
ou, então, quando há a formação direta dos gestores (70%), os resultados já aparecem no primeiro ano de programa, com uma elevação da taxa de aprovação entre 0,94 ponto percentual e 1,29
ponto percentual, dependendo da medida de gestão adotada no município. Também é verifica-

foram efetivamente causados
pelo programa.”
Lígia Vasconcellos
(Itaú Unibanco)

Qualquer programa social,
independentemente
do tamanho ou da sua
complexidade, gera
expectativas entre os
participantes. Temos o
dever ético de saber se essas
expectativas estão sendo
atingidas ou não. Precisamos
também ver a avaliação como
instrumento de gestão, que
vai nos ajudar a potencializar
aquilo que o programa já tem
de forte e colocar um olhar
em cima das fragilidades
para alterá-las.”
Ana Beatriz Patrício
(Fundação Itaú Social)

Anuário 2009

11

da uma queda na taxa de abandono de cerca de -0,75 p.p. Já no segundo ano após o programa,
a taxa de aprovação cresce entre 1,99 e 2,59 pontos percentuais e a taxa de abandono cai entre
-1,37 e -1,64 p.p., também dependendo da medida de gestão adotada.
Esses resultados têm como base a comparação feita entre 261 municípios que participaram do
programa e aqueles que não obtiveram acesso à iniciativa. Para fazer esse comparativo, foram utilizados dados do Censo Demográfico (IBGE) de 2000 e dos Censos Escolares (Inep) de 2000 a 2005.

Desafios do gestor público
”O desafio do gestor consiste

Arnaldo Gonçalves da Silva Matoso, dirigente municipal de Educação na cidade de Quissamã (Rio

em conseguir juntar as

de Janeiro), partindo da experiência vivenciada como secretário de Articulação da União Nacio-

condições necessárias e

nal dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), falou sobre o papel do gestor municipal

suficientes para implementar,

dentro do processo de melhoria do ensino fundamental no País.

num horizonte temporal
adequado, algumas ideias

Ele ressaltou a importância que os gestores municipais de educação vêm ganhando nos últimos

que já demonstraram que

anos com a descentralização do ensino, sendo primordial capacitá-los para que possam colocar

deram certo.”

em prática – e de maneira eficiente – projetos e ideias que levem a uma real mudança na quali-

Arnaldo Gonçalves
da Silva Matoso
(dirigente Quissamã/Undime)

dade do ensino.
“Em 2009, mais de 60% dos municípios tiveram seus secretários de Educação substituídos. Com
a política de não-manutenção dos programas que nós temos no País, dá para imaginar quais
foram as consequências para o andamento e resultado de projetos voltados à educação.”
Arnaldo Gonçalves da Silva Matoso
(dirigente Quissamã/Undime)

Outro ponto que defendeu foi a gestão plena, considerando a transferência da responsabilidade
pela gestão dos recursos para o secretário municipal de Educação, com autonomia e empoderamento para decidir de que maneira deverão ser utilizados, independentemente de interesses
partidários ou pessoais, evitando que a pasta fique sujeita a nuances políticas.
“Sabemos que não basta
aumentar o volume de
investimentos em educação.
As quantias aplicadas
precisam vir acompanhadas
por uma gestão eficaz. Caso
contrário, não atingiremos o
nosso objetivo principal, que

Portal Itaú Fase – Fatores Associados
ao Sucesso Educacional
Muitas políticas públicas ainda hoje são implantadas no País a partir apenas da intuição. Isso
fica claro com o passar do tempo e a ausência de resultados. O Portal Itaú Fase (Fatores Associados ao Sucesso Educacional), lançado durante o Seminário Itaú Internacional de Avaliação

é melhorar a aprendizagem

Econômica de Projetos Sociais, foi desenvolvido pela Fundação Itaú Social exatamente com o

das nossas crianças. Mas,

objetivo de evitar que isso continue acontecendo.

para isso, é preciso orientar
e formar aqueles que são

Segundo explicou Fabiana de Felício, da Metas Pesquisa e Avaliação Educacional, os gestores

os responsáveis por induzir,

públicos e outros profissionais interessados, como educadores, investidores, estudiosos, en-

articular e coordenar as

contrarão no portal a sistematização de estudos científicos nacionais sobre os fatores que in-

políticas públicas.”

terferem na qualidade da educação básica.

Antonio Jacinto Matias
(Fundação Itaú Social)
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“Há uma carência desse tipo de informação no País. Prefeituras e secretarias não têm acesso
aos estudos que estão sendo desenvolvidos na academia, na universidade. A proposta de tentar
diminuir essa distância é levar esses resultados científicos para subsidiar a decisão dos gestores.”
Fabiana de Felício
(Metas Pesquisa e Avaliação Educacional)

Mas não é preciso ser Ph.D. no assunto para entender os materiais que foram disponibilizados:
estão organizados de maneira a facilitar o acesso e a pesquisa, e numa linguagem clara e direta.
A expectativa é de que esses dados sejam utilizados para subsidiar as decisões de investimento
em educação no País.
Anote o endereço: www.fundacaoitausocial.org.br/fase

3 Mesa – Metodologias
Educacionais
a

Práticas pedagógicas de leitura em turmas
do segundo ano no Brasil
Durante quatro anos, de 2005 a 2008, mais de 20 mil alunos que cursaram as primeiras séries do
ensino fundamental em 303 escolas municipais, estaduais e particulares, espalhadas por cinco

“O principal objetivo é

grandes cidades brasileiras (Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campo Grande, Salvador e Campi-

identificar quais seriam as

nas), tiveram seu desempenho nas disciplinas de matemática e língua portuguesa monitorado

características escolares

pelo Projeto Geres. Paralelamente, diretores, professores e os pais dos alunos responderam a

promotoras da eficácia

questionários para tentar identificar quais fatores impactam na aprendizagem.

escolar, ou seja, aquelas que
aumentam o aprendizado

Os resultados desse levantamento ainda não estão totalmente consolidados, mas Fátima Alves,
pesquisadora da PUC-RJ, trouxe para o debate alguns dados preliminares. Uma das constatações do estudo é de que existem diferenças de aproveitamento entre os estudantes das redes

dos alunos.”
Fátima Alves
(PUC-RJ)
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municipal e estadual em comparação com as redes privadas. Entre os fatores que podem servir
de alavanca para melhorar as notas estão o uso do livro didático, a prática regular do dever de
casa e a diversidade da abordagem de leitura.

Jovem de Futuro
Desenvolvida pelo Instituto Unibanco e contando com as parcerias das secretarias estaduais
de Educação, oferece apoio técnico e financeiro para que escolas públicas de ensino médio regular possam conceber, implantar e avaliar um plano de melhoria, aumentando o rendimento
dos alunos. Os dados da avaliação foram apresentados por Ricardo Paes de Barros, pesquisador
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Dados da Avaliação Econômica

Objetivo: estabelecer dados preliminares sobre a efetividade do programa.
Amostra: 24 pares de escola de Porto Alegre, sendo que 50% participaram do programa.
Indicador de impacto: resultado do Sistema de Avaliação do Estado do Rio Grande do Sul
(Saers) – escala Sistema de Avaliação da Educação Básica do Governo Federal (Saeb).
Resultado: o programa gera impacto após um ano de implementação de 7 pontos no Saers,
o que significa que alunos aprenderam cerca de 30% a mais do que um estudante que não
participa do projeto.

Olimpíada Brasileira de Matemática
das Escolas Públicas (OBMEP)

Competição organizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) e pela Sociedade
Brasileira de Matemática, com promoção do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência
e Tecnologia. Todos os estudantes das escolas públicas, matriculados no ensino fundamental
ou médio (a partir da 6a série/7o ano), podem participar da primeira fase da Olimpíada. O programa tem como objetivo estimular e promover o estudo de matemática entre os alunos, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação básica pública. Roberta Biondi Loboda, da
área de avaliação dos projetos do Itaú Unibanco, foi quem apresentou os dados do estudo.

Dados da Avaliação Econômica

Objetivo: determinar o impacto do programa no desempenho de matemática dos estudantes
da 8a série do ensino fundamental.
Amostra: escolas participantes da iniciativa em 2007 (22.704 estabelecimentos de ensino) foram comparadas àquelas que não participaram (grupo controle), sendo que para ser incluída
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na amostragem as escolas teriam que ter participado da Prova Brasil 2005 e 2007 (avaliação do
Ministério da Educação).
Resultado da avaliação de impacto: a Olimpíada de Matemática melhora a qualidade da educação pública (2.14 escala do Saeb, com relação ao desempenho em matemática), e esse impacto é crescente de acordo com o número de participações do estabelecimento de ensino.
Além disso, os impactos são significativos para todos os alunos, embora sejam mais pronunciados para aqueles que já apresentam melhores notas na Prova Brasil. A análise de retorno
econômico demonstrou que o investimento na OBMEP compensa em termos de benefícios
salariais futuros para os participantes. A taxa interna de retorno do programa foi de 22% ao ano
para escolas que participaram somente uma vez da Olimpíada.

Ficha técnica
VI Seminário Itaú Internacional de Avaliação
Econômica de Projetos Sociais
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Data: 26 de outubro de 2009

Ana Beatriz Patrício (Fundação Itaú Social).
Arnaldo Gonçalves da Silva Matoso (dirigente municipal de
Quissamã/Undime).
Fabiana de Felício (Metas Pesquisa e Avaliação Educacional).

1a Mesa: Políticas Educacionais

Mediação:
Antonio Jacinto Matias (Fundação Itaú Social).

Palestrantes:
Victor Lavy (Hebrew University of Jerusalem).
Pascaline Dupas (University of California at Los Angeles &
Jameel Poverty Action Lab).
Mediação:
Naercio Menezes Filho (USP/Insper).
2a Mesa: Gestão Educacional

3a Mesa: Metodologias Educacionais
Palestrantes:
Ricardo Paes de Barros (Ipea).
Roberta Loboda Biondi (Itaú Unibanco).
Fátima Alves (PUC-RJ).
Mediação:
Cristine Campos de Xavier Pinto (Cedeplar/UFMG).

Palestrantes:
Lígia Vasconcellos (Itaú Unibanco).
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Avaliações Econômicas
Realizadas

Os investimentos financeiros feitos no País visando à melhoria
das ações sociais são escassos e insuficientes para atender à
demanda. Assim, não podemos correr o risco de que os valores
empregados sejam aplicados de maneira errada ou ineficiente.
A Avaliação Econômica de Projetos Sociais investiga exatamente
isso, mostrando se a ação vem atingindo os seus objetivos e se
os valores aplicados estão promovendo o retorno esperado.
A seguir, você encontrará um resumo das avaliações já realizadas
pela Fundação Itaú Social. O conteúdo integral está disponível
no site www.fundacaoitausocial.org.br

Projeto

Ano de finalização da Avaliação

Raízes e Asas

2004

Jovens Urbanos

2006

Fundação Itaú Social

Melhoria da Educação

2007

Escrevendo o Futuro

2008

Projetos

Canal Futura

2007

Escola Integrada

2008

Progressão Continuada – 1a avaliação

2005

Escola da Família

2005

Ação Jovem

2006

Educação Infantil

2007

Progressão Continuada – 2a avaliação

2008

Olimpíada Brasileira de Matemática
das Escolas Públicas (OBMEP)

2009

Projetos da

de parceiros

Políticas Públicas
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Raízes e Asas

Projetos da

Fundação Itaú Social

Elaborar e distribuir materiais de apoio que possam ajudar educadores em sua busca pela melhoria da qualidade do ensino público. Esse é o objetivo principal do programa Raízes e Asas,
que desde 1995 – ano em que foi criado – já distribuiu cerca de 50 mil kits às secretarias municipais e estaduais de Educação do País, além de universidades, fundações e escolas.
A avaliação econômica desse projeto foi feita a partir de uma amostra formada por 48 escolas
que receberam o kit nos anos de 1995 e 1996. Os resultados demonstraram que o programa influenciou de forma positiva o rendimento das escolas participantes em relação às escolas nãoparticipantes. As taxas de abandono nos anos iniciais do ensino fundamental (1a à 4a série) foram significativamente menores (4 pontos percentuais), assim como nos anos finais dessa fase
(5a à 8a série).
A partir desse impacto, foi calculado o retorno econômico do programa, considerando que a
redução nas taxas de abandono influenciará, de forma positiva, o fluxo escolar dos jovens ao
longo do tempo, aumentando o número esperado dos anos de estudo completos. Isso, com
certeza, refletirá positivamente no mercado de trabalho e na renda futura dos jovens. A taxa interna de retorno do programa foi calculada em 14,3% ao ano.

Progressão Continuada – 1a avaliação

Políticas Públicas

Essa avaliação contribuiu para o debate a respeito do Programa de Progressão Continuada, política pública de aprovação de estudantes, condicionada somente à frequência mínima às aulas, e adotada por diversas redes estaduais e escolas. Apresentamos as estimativas do seu
impacto sobre as taxas de aprovação e de evasão escolar, com dados do Censo Escolar de 2002,
e do seu impacto sobre o desempenho escolar dos alunos, com dados do Saeb de 2001.
Os resultados apontam para uma maior taxa de aprovação e principalmente uma menor taxa
de evasão escolar nas escolas que adotam o programa. Com relação ao desempenho escolar,
as estimativas de impacto do programa não são estatisticamente significantes. A partir dessas
estimativas, foi calculado também o retorno econômico esperado do programa, considerando
o incentivo à permanência na escola e o aumento da escolaridade com essa política. Transformando em valores monetários, o retorno econômico médio esperado por aluno encontrado
foi de R$ 4,3 mil, e a taxa interna de retorno de 9,6% ao ano.
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Escola da Família
Desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, em parceria com a Unesco
no Brasil, com o Instituto Ayrton Senna e o Instituto Faça Parte, foi lançado em 23 de agosto de
2003. O programa propicia a abertura, nos fins de semana, de todas as escolas da rede estadual do Estado – num total de 5.306 estabelecimentos de ensino –, fazendo com que elas passem
a participar da comunidade local, contribuindo assim para a redução dos índices de violência
no entorno escolar.
A avaliação de impacto desse programa procurou inferir causalidade na taxa de criminalidade
nas comunidades afetadas pelo programa. De acordo com o resultado da avaliação, houve um
impacto positivo (diminuição de boletins de ocorrência) nos setores censitários com escolas
estaduais da região metropolitana de São Paulo, diminuindo o número de ocorrências de agosto de 2003 a abril de 2004.
Considerando-se todos os setores com escolas estaduais, temos como efeito direto do programa Escola da Família um total de 4,83 ocorrências a menos por dia em função da abertura das
escolas nos fins de semana (ou 38,7 ocorrências no mês, se considerarmos quatro fins de semana). Esse impacto se restringiu ao horário de abertura das escolas no fim de semana, não sendo encontrado efeito significativo quando consideramos todo o fim de semana ou todos os
dias da semana. O efeito é mais significativo para os setores com renda intermediária e fora do
município de São Paulo.

Políticas Públicas

Ação Jovem
Promover a inclusão social de jovens, mediante a transferência de renda, como apoio financeiro temporário para estimular a conclusão da escolaridade básica. Esse é o objetivo deste programa, implementado pela Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.
A avaliação econômica comparou os resultados de pesquisa de campo, realizada junto a uma
amostra de participantes do programa, com os dados de jovens entrevistados pela Pesquisa
Mensal de Emprego (PME), conduzida pelo IBGE. Ao todo foram ouvidos 448 jovens, dos quais
35% estavam fora da escola antes do programa e 15,3% declararam renda familiar maior que
dois salários mínimos. Foi estimado o impacto do programa nas taxas de aprovação escolar,
para as quais encontrou-se um resultado positivo de 14,5% entre os que não frequentavam a
escola antes do programa e passaram a frequentar, e 27,2% de aumento na aprovação entre os
que frequentavam a escola.
Com relação à frequência escolar, em 2005 o impacto do programa foi de 13,8% em média, de
30,5% entre os que não frequentavam a escola no ano anterior, e basicamente zero para os que
já frequentavam a escola. O programa também reduziu a porcentagem de jovens trabalhando
em 21,5% em média, mas esse impacto só foi significativo entre os jovens que já frequentavam
a escola em 2004. De acordo com a análise do retorno econômico, o programa apresentou
taxa interna de retorno de 13,3% ao ano, sob a hipótese conservadora de que os impactos educacionais duraram apenas um ano, e de 15,13% sob a hipótese mais otimista de que os efeitos
perduram por mais tempo.
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Jovens Urbanos

Projetos da

Fundação Itaú Social

Visando à formação de jovens que residam em regiões metropolitanas de alta vulnerabilidade social, o programa selecionou jovens dos bairros periféricos de São Paulo (Brasilândia e Campo Limpo), proporcionando-lhes um ano e seis meses de formação em diversas áreas de conhecimento.
Como a avaliação de impacto já era prevista, na primeira edição do projeto, realizada em
2005, já foram sorteados aleatoriamente entre o grupo de inscritos e habilitados aqueles que
participariam do grupo de tratamento e do grupo de controle, garantindo maior confiabilidade ao estudo.
Os resultados da avaliação, realizada a partir de dados de agosto de 2006, demonstraram que
o programa influenciou, de forma positiva, o trabalho e a renda dos participantes: em média,
os jovens que participaram do programa ganhavam R$ 63 a mais, comparando com a renda
mensal daqueles que não participaram (grupo de controle). A probabilidade de trabalho também era maior (11,5 pontos percentuais).
No período avaliado, houve um aumento no número de jovens empregados, e esse crescimento foi diferenciado no grupo de tratamento, no qual o percentual aumentou de 15% em
2004 para 47% em 2006.
A partir desses dados sobre o impacto foi calculada a Taxa Interna de Retorno (TIR) do programa, considerando seus custos e o retorno econômico esperado ao longo do ciclo de vida dos
jovens beneficiados. Para tanto, foram consideradas duas hipóteses: a primeira pressupõe
que o impacto se manterá ao longo de todo o ciclo de trabalho, mas o ganho percentual de
renda decrescerá até a metade de seu valor no final do ciclo de trabalho; e a segunda trabalha com a probabilidade de que esse ganho se torne fixo ao longo do ciclo de trabalho. Em
ambos os casos, a TIR foi positiva: 12,8% e 10,5% ao ano, respectivamente.
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Projetos da

Fundação Itaú Social

Melhoria da Educação
Auxiliar os órgãos municipais a planejarem, implantarem e avaliarem seus projetos educativos,
como forma de garantir um ensino de qualidade e a permanência de crianças e jovens na escola. Esse é o principal objetivo do Programa Melhoria da Educação, que desde 1999 já percorreu 17 Estados brasileiros, totalizando oito edições até a avaliação.
A avaliação de impacto tem como objetivo responder se o programa gerou melhora na média
municipal de fluxo escolar. Isso foi feito a partir da análise das taxas de aprovação, reprovação e
abandono no prazo de um a dois anos após a participação do município no programa.
A amostra utilizada era composta por 261 municípios participantes e 2.495 não-participantes
do programa.
Verificou-se que para os municípios que participaram da iniciativa e que realizaram medidas de
gestão, como avaliação diagnóstica, planos de ação ou contaram com formação direta, o programa teve impacto positivo sobre o fluxo escolar. No primeiro ano, a taxa de aprovação aumentou entre 0,94 ponto percentual e 1,29 ponto percentual, dependendo da medida de
gestão adotada. Já a taxa de abandono caiu cerca de -0,75 p.p. No segundo ano após o programa, a taxa de aprovação cresceu entre 1,99 e 2,59 pontos percentuais, e a taxa de abandono
caiu entre -1,37 e -1,64 p.p., também dependendo da medida de gestão adotada.
Para a amostra com todos os municípios, contudo, os resultados positivos sobre o fluxo escolar aparecem apenas dois anos após o programa, com aumento de 1,07 ponto percentual na
taxa de aprovação e redução de -0,77 ponto percentual na taxa de reprovação. Assim, pode-se
concluir que os resultados são mais efetivos quando é realizada a avaliação diagnóstica ou plano de ação (caso de cerca de 50% dos municípios), ou quando há formação direta (70% dos
municípios).

Políticas Públicas

Educação Infantil
A avaliação econômica investigou o efeito da frequência à educação infantil (EI) sobre o desempenho escolar em matemática observado na 4a série do ensino fundamental da rede pública. No
primeiro exercício, foram utilizados dados do Saeb 2003, aplicando métodos para resolver potenciais problemas de seleção. Os resultados encontrados evidenciam que ingressar na escola
antes da 1a série tem efeito positivo e significativo sobre o desempenho. Esse efeito é de, em média, cerca de 28% do desvio padrão do Saeb 2003, em matemática.
No segundo exercício, foi realizada uma estimação utilizando um painel de escolas do Saeb
2003 e da Prova Brasil 2005, em que foi aplicado o método de efeitos fixos para corrigir possíveis problemas de endogeneidade. Os efeitos encontrados são um pouco maiores. Na estimação com os dados de todo o Brasil observou-se que frequentar a EI eleva a proficiência média
em cerca de 39% do desvio padrão. Algumas simulações mostraram ainda que seria possível
elevar em mais de 11% a proficiência se 100% das crianças frequentassem a educação infantil.
Esses resultados confirmam a existência de uma relação de causalidade entre a frequência à
educação infantil e o desempenho dos alunos na disciplina de matemática nos anos subsequentes de ensino.
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Canal Futura

Projetos

de parceiros

A avaliação econômica do Canal Futura baseou-se em dois tipos de análises: a avaliação de disposição a pagar pelo uso do canal e a avaliação do impacto de sua programação sobre os telespectadores. A análise de disposição a pagar gerou uma medida de quanto “as pessoas estão
dispostas a pagar” pelo acesso ao Futura. Para a avaliação de impacto foi realizada, em dezembro de 2006, uma pesquisa de campo com representatividade nacional, com o objetivo de captar se há diferenças de perfil do público que assiste ao Futura e do que não assiste, e, mais do
que isso, saber se esse perfil diferenciado foi causado efetivamente pela programação do canal.
De acordo com os resultados, constatou-se que 48,5% da população está disposta a pagar para
manter o canal no ar, e que 55,4% da população estaria disposta a abrir mão de um canal de TV
aberta para ter acesso ao Futura.
Já a avaliação de impacto considerou os seguintes temas: respeito às diferenças, empreendedorismo e engajamento social, além da postura do público diante da TV. Verificou-se que, embora não haja diferença significativa entre quem assiste e quem não assiste ao Futura, para a
maioria dos temas é possível observar que o perfil do telespectador do canal é diferenciado,
demonstrando ser menos preconceituoso.
Portanto, foi constatado que temas relevantes na grade do Futura, como empreendedorismo e
engajamento social, atraem para o canal pessoas mobilizadas, mas as estimativas não atribuem
essa maior mobilização a um impacto do Futura sobre as pessoas.

Escola Integrada

Projetos

de parceiros

Criado em 2006 pela Prefeitura de Belo Horizonte, visa melhorar a qualidade do ensino fundamental das escolas municipais a partir da ampliação da jornada educativa. Para atingir esse objetivo, vem transformando espaços públicos próximos às escolas atendidas em locais de aprendizado, nos quais são realizadas atividades pedagógicas, culturais e esportivas no contraturno
escolar. Hoje atende 48 escolas que estão localizadas em regiões de vulnerabilidade social da
capital mineira.
A avaliação econômica deste programa foi realizada com base em uma amostra de 982 alunos
que participaram do programa e de 1.783 alunos que não participaram. A análise captou impactos positivos com relação ao tempo dedicado à leitura e ao uso de computador. Também
houve melhora nos hábitos de higiene, alimentação e de estudo, o que aponta fortemente
para o desenvolvimento, no curto prazo, de um ambiente com melhores condições para a capacitação das crianças atendidas.
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Progressão Continuada – 2a avaliação
Essa avaliação traz novas estimativas do impacto da política de progressão continuada sobre as taxas de aprovação e de abandono escolar, mas desta vez considerando os dados
atualizados do Censo Escolar de 2006, e do seu impacto sobre o desempenho escolar dos
alunos, com dados da Prova Brasil de 2005.
Os resultados apontam para uma maior taxa de aprovação e uma menor taxa de abandono escolar nas escolas estaduais urbanas que adotam o programa. Com relação ao desempenho escolar, obteve-se uma redução estatisticamente significativa na proficiência de
língua portuguesa e matemática dos estudantes da 8a série do ensino fundamental, enquanto que para a 4a série os resultados não foram significativos.
O retorno econômico esperado do programa foi calculado, e chegamos a um valor presente líquido por aluno positivo de R$ 2,8 mil e à taxa interna de retorno de 11,4% ao ano.
Para esse cálculo, consideramos o benefício da política em reduzir o abandono, incentivar
a permanência e o aumento dos anos de estudo dos alunos. Em contrapartida, contabilizamos os efeitos negativos sobre o desempenho dos alunos com reduções nos salários futuros dos jovens. Contudo, concluímos que a adoção da progressão continuada incentiva
a permanência do aluno na escola, de acordo com seu impacto nas taxas de abandono, o
que tem como consequência direta a melhoria da renda futura, mesmo com o impacto
negativo no desempenho.

Projetos da

Fundação Itaú Social

Escrevendo o Futuro
Criado em 2002, tem como objetivo colaborar para a melhoria do ensino da leitura e da
escrita nas escolas públicas brasileiras. As principais estratégias do programa consistem na
promoção de um concurso de redação de textos voltado aos alunos e na distribuição de
material de apoio didático/pedagógico aos professores.
A partir de 2008 essa iniciativa se tornou uma ferramenta de política pública e está sendo
desenvolvida em parceria com o Ministério da Educação com o nome Olimpíada de Língua Portuguesa – Escrevendo o Futuro.
A avaliação econômica do programa considerou as edições de 2002 a 2006 e encontrou
um impacto positivo e estatisticamente significativo do programa no desempenho médio
em língua portuguesa da 4a série, segundo os resultados da Prova Brasil. As escolas participantes da competição em 2006 obtiveram, em média, 1,29 ponto a mais em relação ao
grupo de comparação.
Concluiu-se também que esse impacto no desempenho é crescente de acordo com o número de participações das escolas nas diferentes edições do programa, chegando a 2,69
para aquelas que participaram três vezes. Verificou-se ainda que o impacto nas notas se
mantém no médio prazo, sendo observado nas notas obtidas pelos alunos de 8a série na
Prova Brasil.
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Essa melhoria na qualidade e no desempenho escolar foi traduzida em benefícios futuros
aos estudantes em termos de renda no mercado de trabalho. Ao quantificar os benefícios
sociais do projeto em valores monetários e comparar com seus custos, calculamos um valor presente líquido de R$ 127,1 por aluno e uma taxa interna de retorno do programa positiva de 24% ao ano.

Olimpíada Brasileira de Matemática
das Escolas Públicas (OBMEP)

Políticas Públicas

Promovida desde 2005 pelo governo federal em parceria com o Instituto de Matemática Pura
e Aplicada (Impa), tem como principais objetivos incentivar o estudo de matemática e contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica. Neste trabalho foi avaliado o impacto
da OBMEP nas notas médias de matemática das escolas públicas na Prova Brasil (Inep/MEC) e
realizada a análise custo-benefício do programa.
Ao final, ficou demonstrado que a OBMEP tem efeito positivo e estatisticamente significativo,
com valor aproximado de 2 pontos, nas notas médias de matemática das escolas na Prova Brasil (2007), na 8a série do ensino fundamental. Esse impacto é crescente conforme o maior número de participações das escolas nas edições anuais da OBMEP, e é maior nos percentis mais
elevados das distribuições de notas dos alunos.
A análise de custo-benefício indicou que o investimento da OBMEP compensa em termos de
benefícios salariais futuros para os participantes. A taxa interna de retorno do programa foi de
22% ao ano para escolas que participaram somente uma vez da Olimpíada. Os resultados dessa avaliação foram divulgados no meio acadêmico com apresentação em congressos, além de
ser o tema de matéria publicada no jornal O Estado de S.Paulo, em 29 de setembro de 2009, e na

Revista da Fapesp de setembro de 2007.
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