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1. Avaliação de impacto de programas sociais: por que, para que e 
quando fazer? (Cap. 1 do livro)

2. Estatística e Planilhas Eletrônicas
3. Modelo de Resultados Potenciais e Aleatorização (Cap. 2 e 3 do livro)
4. Econometria: modelo de mínimos quadrados
5. Modelo de Diferenças em Diferenças (Cap. 4 do livro)
6. Estudo de caso: avaliação de impacto do Projeto Verde Novo
7. Pareamento (Cap. 5 do livro)
8. Pareamento do Projeto Verde Novo e tópicos adicionais (Variáveis 

Instrumentais, Regressão Descontínuas etc.)
9. Matemática financeira
10. O Cálculo do Retorno Econômico (Cap. 8 do livro)
11. Discussão sobre os trabalhos de conclusão de curso
12. Conclusão do curso: apresentação dos trabalhos e prova
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• O problema central da avaliação de programas é construir o contrafactual do 
grupo tratado pelo programa

• Na forma mais simples de apresentar o problema, podemos pensar que 
qualquer indivíduo está sempre em uma de duas situações mutuamente 
excludentes: ter sido ou não ter sido tratado

• Idealmente, o melhor grupo de comparação para os indivíduos tratados seria 
formado pelos mesmos indivíduos na situação em que eles não fossem 
tratados. Contudo, claramente não é possível observar os mesmos indivíduos 
na condição de tratados e de não tratados ao mesmo tempo

• O desafio do avaliador é encontrar um grupo de indivíduos que represente 
adequadamente a situação de não tratamento, ou seja, um grupo que 
funcione como um bom contrafactual do grupo tratado, chamado de grupo 
de controle
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• Dois métodos “ingênuos”, porém amplamente utilizados por 
não especialistas para construir o grupo de controle, são:

 A comparação do que ocorre com o grupo de tratamento antes 
e depois da intervenção

 Comparar o grupo que escolhe passar pelo programa com um 
grupo que decide não participar da intervenção

• Como veremos, esses métodos dificilmente são capazes de 
fornecer o impacto do programa
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• Considere uma situação em que um programa de treinamento 
profissional foi oferecido para trabalhadores de baixa 
escolaridade numa certa localidade

• Esse programa consistia de um curso ministrado por pessoal 
especializado e tinha como objetivo aumentar o rendimento do 
trabalho dos participantes

• Um pouco antes do começo do programa, todos os 
participantes responderam um questionário que levantou 
informações sobre suas características socioeconômicas, 
incluindo a situação de emprego e rendimento laboral naquele 
momento
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• Suponha que o rendimento médio do trabalho para todos os 
indivíduos que entraram no programa de treinamento foi de R$ 1.000

• Um ano depois, os mesmos tipos de informações foram novamente 
coletadas com todos os participantes do programa. O rendimento 
médio encontrado nesse segundo momento foi igual a R$ 1.100

• Alguns diriam que o efeito do programa foi de R$ 100, o que equivale 
a um aumento de 10% no rendimento médio inicial. Mas será que 
podemos afirmar que esse foi o verdadeiro efeito do programa?

• Para responder essa pergunta, temos que nos questionar se o grupo 
de tratamento antes do programa representa o contrafactual 
adequado para a situação de não tratamento depois do programa
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• Existe uma série de fatores que podem ter afetado o rendimento 
médio do grupo tratado além do programa

• Por exemplo, é possível que a situação do mercado de trabalho da 
localidade onde residem os participantes do programa tenha 
melhorado ao longo do tempo entre as coletas das informações

• A menos que possamos controlar a influência do mercado de 
trabalho e de todos os outros fatores que afetam o rendimento 
médio do trabalho, a simples comparação entre o que ocorre com o 
grupo de tratados antes e depois do programa não identifica 
corretamente o efeito causal de uma intervenção
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Figura da p. 37.

O verdadeiro 
impacto é 

ilustrado pela 
distância entre 
o losango e o 

círculo
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• Outra prática “ingênua” é a que compara o grupo de tratados diretamente 
com um grupo de não tratados. Apenas por não ter passado pela intervenção 
não significa que o grupo de não tratados representa bem o que ocorreria com 
o grupo de tratamento caso este não tivesse sido tratado

• As principais razões para isso estão relacionadas com as diferenças nas 
características observáveis e não observáveis (pelo avaliador). É possível que, 
mesmo que os grupos sejam parecidos em atributos observáveis (gênero, 
idade, escolaridade, renda familiar etc.), eles difiram em atributos não 
observáveis (habilidades, motivação, esforço etc.) 

• Na medida em que muitas das características podem afetar a variável de 
resultado sobre a qual se quer medir o impacto, o uso da comparação direta 
entre os grupos não necessariamente mede o efeito causal do programa. 
Afinal, as diferenças nas características não observáveis poderiam estar 
misturadas ao efeito do programa
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• Para apresentar o arcabouço de modo formal, utilizaremos o algarismo “1” 
para denotar a situação em que o indivíduo é tratado e o algarismo “0” para a 
situação contrafactual na qual esse mesmo indivíduo não é tratado

• Estamos interessados em avaliar o impacto de um programa (e.g., um 
programa de qualificação de mão de obra) sobre uma variável de resultado 
(e.g., o rendimento do trabalho)

• Denotando por 𝒚 essa variável, podemos pensar que seu valor para indivíduo 𝒊
será 𝒚𝒊 𝟏 caso ele esteja na situação de tratado, mas poderia assumir, pelo 
menos potencialmente, o valor 𝒚𝒊 𝟎 caso ele não seja tratado

• A vantagem da formalização é explicitar que cada uma das situações está 
associada a um resultado potencialmente distinto para um mesmo indivíduo. 
Assim, se fosse possível observar o indivíduo nas duas situações, a diferença 
𝜷𝒊 = 𝒚𝒊 𝟏 − 𝒚𝒊 𝟎 seria o impacto do programa para 𝒊
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• Seja 𝑻𝒊 uma variável discreta que assume valor igual a 1 se o indivíduo 
participa do programa e valor 0 caso ele não participe

• Dado o apresentado até aqui, podemos expressar a equação de resultados 
potenciais como:

Eq. (5) da p. 41

Cada “x” é uma covariada (um atributo
observável que pode explicar parte do
indicador de resultado), e “epsilon”
representa os fatores não observáveis

𝒚𝒊 = 𝑻𝒊𝒚𝒊 𝟏 + 𝟏 − 𝑻𝒊 𝒚𝒊 𝟎

𝒚𝒊 𝟎 + 𝑻𝒊(𝒚𝒊 𝟏 − 𝒚𝒊 𝟎 )

𝒚𝒊 𝟎 + 𝜷𝒊𝑻𝒊
𝜶𝟎 + 𝜶𝟏𝒙𝟏𝒊 +⋯+ 𝜶𝑲𝒙𝑲𝒊 + 𝜺𝒊 + 𝜷𝒊𝑻𝒊
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• Em geral, estamos interessados em computar o que se costuma denominar de 
efeito médio do programa sobre os tratados (EMPT ou ATT, do inglês average 
treatment effect on the treated)

• Mas só é possível observar 𝒚𝒊 𝟎 |𝑻𝒊 = 𝟎

• Notando isso, ingenuamente o avaliador pode tentar substituir 𝑬[𝒚𝒊 𝟎 |𝑻𝒊 =

𝑨𝑻𝑻 = 𝑬[𝒚𝒊 𝟏 𝑻𝒊 = 𝟏 − 𝑬[𝒚𝒊 𝟎 𝑻𝒊 = 𝟏

𝑨𝑻𝑻 = 𝑬[𝒚𝒊 𝟏 𝑻𝒊 = 𝟏 − 𝑬[𝒚𝒊 𝟎 𝑻𝒊 = 𝟎 + 𝑬[𝒚𝒊 𝟎 𝑻𝒊 = 𝟎 − 𝑬[𝒚𝒊 𝟎 𝑻𝒊 = 𝟏

𝑨𝑻𝑻 = 𝑬[𝒚𝒊 𝟏 𝑻𝒊 = 𝟏 − 𝑬[𝒚𝒊 𝟎 𝑻𝒊 = 𝟎 + 𝑬[𝒚𝒊 𝟎 𝑻𝒊 = 𝟎 − 𝑬[𝒚𝒊 𝟎 𝑻𝒊 = 𝟏
𝒗𝒊é𝒔

𝑨𝑻𝑻 = 𝑬[𝒚𝒊 𝟏 𝑻𝒊 = 𝟏 − 𝑬[𝒚𝒊 𝟎 𝑻𝒊 = 𝟏 = 𝑬[𝜷𝒊]
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• O principal problema da avaliação é encontrar um grupo de controle 
que represente adequadamente o contrafactual do grupo tratado

• A situação contrafactual pode ser bastante bem aproximada pelo uso 
do método de aleatorização. Este método, muitas vezes chamado de 
método experimental, é baseado na seleção aleatória dos que farão 
parte dos grupos de tratamento e controle

• Quando bem implementado, o mecanismo da aleatorização fornece 
um balanceamento satisfatório tanto das características observadas 
quanto das não observadas das unidades que compõem os dois grupos

• Por construção, o método permite criar uma situação na qual não há 
correlação entre ser ou não tratado e os atributos das unidades de 
observação

• Assim, o problema do viés de auto seleção é mitigado



14

• Pela própria natureza da aleatorização, as esperanças 
condicionais serão idênticas as esperanças não condicionais

• Portanto ocorre:

𝑬[𝒚𝒊 𝟎 𝑻𝒊 = 𝟎 − 𝑬[𝒚𝒊 𝟎 𝑻𝒊 = 𝟏 =
𝒗𝒊é𝒔

𝑬[𝒚𝒊 𝟎 ] − 𝑬[𝒚𝒊 𝟎 ] = 𝟎
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• Por conta de fatores éticos, financeiros e técnicos o método de 
aleatorização está longe de ser o predominantemente utilizado

• Sem dúvida, não se cogita utilizar aleatorização para casos de 
intervenções de ampla escala (e.g., programas de vacinação), ou para 
públicos-alvo muito específicos (e.g., pessoas com algum tipo de 
deficiência). No entanto, há pelo menos duas situações importantes 
em que esse problema ético não se coloca:
 Quando existe escassez de vagas para atender toda a demanda do programa. 

Nessa situação, pode-se inclusive justificar o uso da aleatorização como o critério 
mais justo de alocação das vagas existentes entre os candidatos ao programa

 Quando os recursos do programa são limitados e, apesar de se planejar atender 
toda a população-alvo ao final da implementação, só é possível incluir os elegíveis 
ao longo do tempo. Em casos como esse, ninguém será 
privado de participar do programa; o que se aleatoriza é 
somente a ordem com que os elegíveis entram no programa
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• Vamos fazer um pequeno exercício (uma simulação) para 
ilustrar que a aleatorização pode mitigar o efeito de outras 
variáveis sobre a medição do ATT

• O contexto é o de um programa de treinamento, onde existem 
trabalhadores motivados e não motivados

• Por construção estamos assumindo que trabalhadores 
motivados ganham mais. Por exemplo, se forem vendedores de 
uma loja trabalhadores motivados podem vender mais que os 
desmotivados e aumentar seus rendimentos ao aumentar o 
valor de suas comissões
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Para o exercício, construa um conjunto de 
1.000 candidatos a serem qualificados por 
um programa de treinamento, indexados 
por 𝒊 = 𝟏, 𝟐,… , 𝟗𝟗𝟗, 𝟏𝟎𝟎𝟎 como na figura
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Crie uma variável “motivação” igual a 1 se 
se 𝒊 for ímpar, e 0 no caso contrário. A 
interpretação é que se motivação = 1 o 
indivíduo é motivado, caso contrário não é.
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A função “aleatório” do Excel gera um número 
aleatório oriundo de uma distribuição 
uniforme no intervalo unitário. Assim, vamos 
criar o seguinte sorteio: se o indivíduo receber 
um número menor que 1/10 ele será tratado, 
caso contrário não será. Tratamento = 1 
indicada que ele foi sorteado. 
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Crie uma salário fictício para todos. 
Independente de ser motivado ou tratado o 
indivíduo receberá R$ 1.000; se ele for motivado 
o salário aumenta em R$ 500; e se ele foi tratado 
o salário aumenta em mais R$ 1.000
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Usando a função MÉDIASE, 
calcule a diferença das médias e 
veja como ela se aproxima dos 
R$ 1.000 – que é o verdadeiro 
ATT estipulado no exercício.

Perceba que você, na condição 
do pesquisador, não conhece o 
verdadeiro ATT. Mas na 
condição de “feitor” do 
exercício conhece. Essa é uma 
versão simples de um 
experimento de Monte Carlo
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• Porque não observamos exatamente a estimação do ATT de R$ 1.000? 
Porque mesmo aleatorizando o processo de seleção, ainda existe a 
probabilidade de termos mais (ou menos) pessoas motivadas na seleção. 
Então o ATT estimado recebe um pequeno efeito do fator “motivação”

• Pela Lei dos Grandes Números, conforme aumentarmos os tamanhos dos 
grupos de tratamento e controle o ATT estimado se aproximará dos R$ 
1.000

• Pelo Teorema do Limite Central, se retirarmos seguidos e diferentes 
grupos de tratamento desta população, a média do ATT estimado se 
aproximará dos R$ 1.000
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Montar os grupos e listar os 

temas de interesse para o 

trabalho
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Fim da aula 3


