


O que é impacto? 

• O impacto de uma política é a mudança observada em um indicador de interesse e que pode ser atribuída 
exclusivamente à intervenção realizada  

 

• A avaliação de impacto tem como objetivo informar, quantitativamente, se uma determinada política pública 
foi capaz de alcançar os impactos esperados 

 

• Diz-se que um indivíduo foi tratado (T) se ele foi beneficiado por uma política, e que ele não foi tratado (N) 
caso contrário 

Avaliação de Impacto 



• Suponha uma política que atua sobre salários 

• Para todo indivíduo existem dois salários potenciais: 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠0 e 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠1,  

• 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠0 é o salário do indivíduo caso não seja tratado 

• 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠1 é o salário do indivíduo caso seja tratado 

• A avaliação de impacto gostaria de analisar qual foi o incremento salarial induzido pela política 

implementada: 

𝑒𝑒𝑒𝑠𝑒𝑠 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑇 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠0𝑇 

• Note que 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠0𝑇 é o salário de um indivíduo tratado caso ele não tivesse sido beneficiado, mas uma vez 

implementada a política, observa-se apenas 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑇 e 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠0𝑁 

Avaliação de Impacto 



Avaliação de Impacto 

• Por que não comparar 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑇 e 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠0𝑁? 

• Lembre-se de que a avaliação quer medir 𝑒𝑒𝑒𝑠𝑒𝑠 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑇 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠0𝑇  

• Comparar 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑇 e 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠0𝑁produz 

 
𝑒𝑒𝑒𝑠𝑒𝑠� = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑇 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠0𝑇 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠0𝑇 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠0𝑁  

 

 

• Por que não comparar “antes e depois”? 
• Medir o impacto da política através dessa estratégia de avaliação depende da hipótese de que o 

resultado de interesse seria constante na ausência do tratamento 

Como medir o impacto? 

Viés de Seleção 

Efeito da política 



Avaliação de Impacto 

Efeitos de tratamento 

• Efeito médio do tratamento 
• Efeito médio do tratamento sobre os tratados 
• Efeito médio do tratamento sobre os não-tratados 
• Efeito médio local do tratamento 
• Efeito da intenção do tratamento 

 
 



Avaliação de Impacto 

Por que avaliar impacto? 

• Avaliar se a política alcança os impactos esperados 

 

• Avaliar a teoria que serviu de base para o desenho do programa 

 

• Entender a heterogeneidade dos efeitos 

 

• Analisar a relação custo-benefício de uma política 



Avaliação de Impacto 

Importância do Marco Lógico 

• Descrição de como o programa acarretará as mudanças desejadas sobre o problema identificado, conexão 
lógica entre cinco componentes: 

 

 

 

• Atribuição de indicadores aos cinco componentes 

• Base para a elaboração das perguntas de avaliação: identificação dos resultados e impactos a serem 
atingidos como consequência das ações da política 

Insumos Atividades Produtos Resultados Impactos 



Avaliação de Impacto 

• Métodos experimentais 
• Métodos não-experimentais 

• Seleção em observáveis 
• MQO 
• Matching 

• Seleção em não-observáveis 
• Diferenças em diferenças 
• Variável Instrumental 
• Regressão com descontinuidade 



Avaliação de Impacto - Métodos 

Avaliação Experimental 

• O objetivo do método experimental é construir grupos de tratamento e de controle que na 
ausência do tratamento tenham características médias similares 

 

• O aspecto fundamental do método é que os indivíduos elegíveis sejam selecionados para o 
tratamento através de um sorteio, o que resolve o problema do viés de seleção: 

 Com a aleatorização é possível medir o efeito médio do tratamento sobre a população de interesse: 
 

𝑒𝑒𝑒𝑠𝑒𝑠 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑇 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠0𝑇 



Avaliação de Impacto - Métodos 

Avaliação Experimental 

 Comparando-se os grupos de tratamento e controle (sorteados e não sorteados, respectivamente): 
 

𝑒𝑒𝑒𝑠𝑒𝑠� = 𝑒𝑒𝑒𝑠𝑒𝑠 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠0𝑇 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠0𝑁  

 
 O sorteio faz com que não haja diferença sistemática entre os grupos em termos de características 

observadas e não observadas: 
 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠0𝑇 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠0𝑁 ⇒ 𝑒𝑒𝑒𝑠𝑒𝑠� = 𝑒𝑒𝑒𝑠𝑒𝑠 

 



Avaliação Experimental 

• O método experimental pode ser utilizado para se avaliar qualquer política cuja população 

elegível tenha ao menos um subgrupo ainda não beneficiado 

 

• Oportunidades para aplicação do método experimental: 

• Demanda maior do que a oferta 

• Implementação gradual 

• Encorajamento 

Avaliação de Impacto - Métodos 



Avaliação de Impacto - Métodos 

Matching 

• O método de matching tem como objetivo construir um grupo de controle a partir de um conjunto 
de indivíduos não afetados pela intervenção que se deseja analisar 

• O grupo de controle deve ter o máximo de similaridade com o grupo afetado pela intervenção em 
termos das variáveis observadas relevantes para o tratamento 

• Hipóteses: 
• Diferenças em termos de características não observadas entre os grupos não devem ser relevantes para explicar o 

tratamento 

• “Suporte Comum”: para cada indivíduo tratado deve haver pelo menos um indivíduo não tratado com características similares. 
Sem essa premissa, não será possível argumentar que o impacto estimado é uma média que leva em conta toda a população 
atendida pela política. 

 

 



Avaliação de Impacto - Métodos 

Propensity Score Matching 

• Numa situação real, é pouco provável que poucas características determinem a seleção de um 
beneficiário de uma política 
 

• Com mais características relevantes, torna-se cada vez mais difícil associar os indivíduos não 
tratados àqueles tratados, pois devem coincidir em muitas características 
 

• Uma solução para esse possível problema é comparar os indivíduos em termos da probabilidade 
de seleção dadas suas características 
 

• O método usado é o propensity score matching 

 



Avaliação de Impacto - Métodos 

Diferença-em-Diferenças 

• Tem o objetivo de estimar o impacto de uma intervenção pela comparação das variações 
observadas no resultado de interesse para os grupos de tratamento e controle 
 

• Utiliza dados dos grupos de tratamento e controle observados antes e depois da intervenção 
 

• Não é necessário supor a semelhança dos grupos em termos das suas características 
 

• É necessária a hipótese de que, na ausência do tratamento, o resultado do grupo de tratamento 
evoluiria segundo a mesma tendência do grupo de controle 

 



Avaliação de Impacto - Métodos 

Diferença-em-diferenças 



Avaliação de Impacto - Métodos 

Regressão Descontínua 

• A regressão descontínua é um método factível quando a seleção de indivíduos para um 
tratamento tem as seguintes características: 

 
i. A cada indivíduo é possível atribuir um valor numérico relativo a um índice (tamanho de turma ou 

índice de pobreza, por exemplo) 
 

ii. São selecionados para o tratamento os indivíduos cujo índice situa-se acima ou abaixo de um valor 
estabelecido previamente 



Avaliação de Impacto - Métodos 

Regressão Descontínua 

• Imagine uma política que estabelece uma intervenção para escolas onde há turmas com mais de 30 alunos 

 

 

 

 

 

 

 

• O que o método de regressão descontínua faz é tentar estimar o “salto” observado quando o tamanho de 
turma ultrapassa o valor igual a 30 



Avaliação de Impacto - Métodos 

Regressão Descontínua 

• Ao se incluir na amostra observações cada vez mais distantes do cutoff, a semelhança entre os 
grupos de tratamento e controle diminui 
 

• Assim, a estimativa é válida para o impacto observado na região do cutoff 
 

• Com isso, a precisão da estimativa obtida diminui à medida em que a análise se concentra 
nessa faixa de dados 
 

• Portanto, verifica-se um conflito entre a qualidade da estimativa versus sua precisão 
 

• Para se utilizar a regressão descontínua, é importante que os potenciais beneficiários não 
tenham conhecimento prévio da regra que determinará o tratamento 



Avaliação de Impacto - Métodos 

Variáveis Instrumentais 

• Tem o objetivo de identificar o impacto da política quando características não observadas são 
determinantes para o tratamento 

• A estratégia do método é encontrar uma terceira variável (chamada instrumento ou variável 
instrumental) com as seguintes características:  

i. O instrumento é determinante para a decisão de receber o tratamento; 
ii. O instrumento influencia o resultado de interesse apenas através da decisão de receber o tratamento 

 

• Um exemplo de instrumento válido pode ser apresentado em uma aplicação de avaliação 
experimental 

• Suponha que a seleção dos beneficiários de uma política não foi aleatória, mas que houve 
sorteio de indivíduos que receberam um convite para participar do programa oferecido 

 

 

 



Avaliação de Impacto - Métodos 

Variáveis Instrumentais 

• Se o convite encoraja a realização da inscrição para aqueles indivíduos que o receberam, então 
é determinante para o tratamento, satisfazendo a condição (i) 
 

• Como o convite é aleatório, não tem relação sistemática com nenhum outro fator que possa 
afetar o resultado de interesse, satisfazendo a condição (ii) 
 

• A condição (i) é facilmente verificável, mas não há teste para se verificar a condição (ii) 
 

• Por isso, é importante ter-se em mente um modelo lógico da relação entre o resultado e o 
tratamento, o que auxilia na consideração sobre a possível influência de candidatos a 
instrumento para a avaliação de impacto 

 



Avaliação de Impacto 

Desafios 

1. Sorteio dos beneficiário: podem existir restrições de natureza legal, institucional ou política 

 

2. Alto custo de implementação da avaliação 

 

3. Acompanhamento dos grupos de tratamento e controle 

 

4. Incorporação dos resultados no ciclo de políticas públicas 
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