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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 governo de Minas Gerais, preocupado com o nível de desmatamento, decidiu 
lançar, em 2000, um edital para contratação de uma ONG com o intuito de 
realizar um trabalho relacionado ao meio ambiente. 

• Dentre as atividades propostas pela ONG estavam a recuperação de matas 
ciliares e a educação ambiental. Esta última estava relacionada à capacitação de 
jovens, envolvendo conscientização, conservação etc.

• Diante do cenário, os técnicos chegaram à conclusão de que o Vale do 
Jequitinhonha, situado no Nordeste mineiro, deveria ser a região selecionada 
para participar do projeto, pois apresentava, em média, os piores indicadores 
socioeconômicos e ambientais a época.

• Dentre as atividades desenvolvidas estavam: conscientizar a população em 
torno das áreas selecionadas acerca da importância da preservação ambiental; 
conservar as matas ciliares; conciliar a agricultura local com o desenvolvimento 
do solo; e orientar a população local para a destinação adequada dos resíduos 
sólidos.
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• Sabemos que a mesorregião do Vale do Jequitinhonha foi eleita para receber o projeto de 
recuperação da mata ciliar devido aos seus baixos indicadores socioeconômicos e 
ambientais. Para receber o tratamento, foram selecionadas, nesta região, 50 áreas 
degradadas de 1.000 m2 cada

• Restava escolher o grupo de controle. Foi necessário selecionar uma área semelhante ao 
grupo de tratamento, mas que não fosse receber a intervenção realizada pela ONG. Ao 
analisar a tabela 1 percebemos que a região com maior semelhança ao Vale do 
Jequitinhonha na época, dentre as analisadas, era a mesorregião Norte de Minas e, 
portanto, esta foi selecionada como o grupo de controle

• Assim, foram escolhidas 50 áreas de 1.000m2 na mesorregião do 
Norte de Minas, com características similares àquelas do 
Vale do Jequitinhonha
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Variável Definição

Programa 1 se a área participa do programa e 0 se não participa

Cercamento 1 se a área é cercada e 0 caso contrário

Agricultura 1 se a área possui algum tipo de agricultura e 0, caso

contrário

Fogo 1 se a área pegou fogo há menos de um ano 0, caso

contrário

Capim Braquiária 1 se a área possui capim braquiária e 0, caso contrário

Animais Número de animais de pasto por 1.000 m2

Distância até o centro urbano Distância medida em km do centro urbano mais próximo

Renda per capita média Renda per capita média da região em que a área está

situada.
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O primeiro passo para a implementação da técnica é a 
estimação do “escore de propensão”: p(X) =Pr{T = 1|X} = E{T|X}

Em um primeiro 
momento faremos 
isso usando um 
modelo de regressão 
linear e todas as 
covariadas disponíveis
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ATENÇÃO!
Lembre que embora as estimativas de mínimos quadrados dos parâmetros 
do modelo sejam consistentes, é possível que se encontre dois tipos de 
problemas: (i) os escores de propensão estimados podem estar fora do 
intervalo unitário; e/ou, (ii) as estatísticas t não sejam confiáveis.
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Observe que as estatísticas t associadas aos coeficientes de algumas variáveis 
não suportam a hipótese de que os coeficientes são estatisticamente diferentes 
de zero aos níveis de significância padrão (5% e 10%). Porém, cabe lembrar que 
essa estatística de teste assume que o erro possui suporte irrestrito. E isso não 
acontece no presente caso, pois o erro está limitado no intervalo unitário.

O modelo  gera estimativas consistentes para p(X) =Pr{T = 1|X} = E{T|X} , mas as 
estatísticas de teste reportadas devem ser desconsideradas.



9

O próximo passo é 
computar o escore de 
propensão ao tratamento 
para cada unidade de 
observação: p(Xi)
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O próximo passo é separar as observações dos 
grupos de tratamento e controle e verificar que 
existe um suporte comum para p(Xi). Neste caso o 
suporte comum é o intervalo [0,568; 0,597], que é 
extremamente restrito. Apenas 4 observações 
estão contidas nele. Como é muito pouco, faremos 
um pareamento mais parcimonioso.
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Em um segundo 
momento 
estimaremos o escore 
de propensão usando 
apenas a “renda”
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ATENÇÃO!
Na prática, o pareamento apenas com uma covariada não deve ser feito! 
Estamos fazendo isto aqui apenas para dar seguimento ao exercício!
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O próximo passo é separar as observações 
dos grupos de tratamento e controle e 
verificar que existe um suporte comum 
para p(Xi). Neste caso o suporte comum é o 
intervalo [0,449; 0,772].
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Com o suporte comum no 
intervalo [0,449; 0,772] temos 24 
das 50 observações do 
tratamento pareadas. Desta 
forma, seguindo o mesmo 
procedimento da aula passada, 
estimamos o ATT em 18,92 
árvores. Este é um resultado um 
pouco menor que as 28,25 e 
26,95 árvores estimadas usando 
os modelos de diferenças em 
diferenças e regressão linear, 
respectivamente.
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• Lembre da aula sobre o modelo de resultados potencias, quando definimos 
que estamos interessados em computar o ATT

• 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
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Experimental
Não-Experimental

O projeto foi?

Existe informações 
antes/depois?

Faça teste de 
diferença de 

médias

Pareamento com 
Diferenças em 

diferenças

Pareamento

Análise de 
regressão

Diferenças em 
diferenças

Sim

Não
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• O problema fundamental da avaliação é que, se o projeto não foi 
aleatorizado, não podemos substituir 𝑬[𝒚𝒊 𝟎 𝑻𝒊 = 𝟏 por 
𝑬[𝒚𝒊 𝟎 𝑻𝒊 = 𝟎 sem viesar o ATT porque não conseguimos observar 
todas as características dos indivíduos

• Com uma base de dados suficientemente rica podemos mitigar este 
viés (com pareamento e/ou diferenças em diferenças). Mas nem 
sempre dispomos de informações suficientes para ter confiança no 
ATT estimado

• Contudo, existem algumas situações que podemos mitigar um 
potencial viés mesmo tendo uma base de dados limitada. São 
situações onde podemos usar um dos dois métodos abordados no 
livro:

• Variáveis instrumentais (Cap. 6)

• Regressão Descontínua (Cap. 7)
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• Considere um programa para melhorar as notas dos alunos

• Qualquer aluno pode participar, mas alguns recebem um convite 
direto. E quem não recebe convite pode participar também

• Suponha que o avaliador deseja calcular o efeito do tratamento do 
programa usando a seguinte equação: 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2𝑇 + 𝑢, onde 𝑌 é a 
nota do aluno, 𝑇 indica o tratamento, 𝑢 indica as características não 
observáveis e os betas são os parâmetros

• Em particular, 𝛽2 seria uma estimativa do ATT se a participação no 
tratamento não tivesse nenhuma relação com alguma característica 

não observada. Ou seja:  𝛽1 =  𝑌𝑇=0 e  𝛽2 =  𝑌𝑇=1 −  𝑌𝑇=0
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• Mas perceba que existem quatro situações:

1. O aluno recebe o convite e participa do programa

2. O aluno recebe o convite e não participa do programa

3. O aluno não recebe o convite e participa do programa

4. O aluno não recebe o convite e não participa do programa

• Se o fato de receber um convite não estiver relacionado não estiver 
diretamente relacionado as notas do aluno (com 𝑌 e, por 
consequência, com 𝑢), mas fortemente relacionada com a possibilidade 
de fazer o curso, 𝑍 é chamada de variável instrumental. 

• Com o convite, aumenta a probabilidade de alguém aceitar, que em 
geral não aceitaria, e é daí que vem a exogeneidade da seleção. Então, 
comparando os alunos nas situações 1 e 2 podemos estimar um efeito 
de tratamento chamado de LATE.
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• O método de regressão descontínua pode ser usado quando a 
probabilidade de receber tratamento muda de forma descontínua com uma 
variável, que vamos chamar de  Z

• Um dos primeiros trabalhos que usaram regressão descontínua estimou o 
impacto de um prêmio por mérito no desempenho acadêmico dos alunos

• Neste estudo, o prêmio por mérito era dado de acordo com as notas dos 
alunos. Os alunos que tinham notas acima de um certo valor recebiam o 
prêmio, enquanto os os alunos que tinham notas abaixo deste ponto de 
corte não podiam receber o prêmio

• Os autores argumentam que os indivíduos que estão logo abaixo do ponto 
de corte são muito semelhantes aos indivíduos logo acima do ponto de 
corte, exceto pelo fato de que não receberam o prêmio, e seriam um bom 
grupo de controle

• Neste estudo, a variável Z, cujo valor determina o 
recebimento do tratamento, é a nota do aluno.
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• Uma das vantagens do método de regressão descontínua é que ele requer 
hipóteses mais fracas do que as hipóteses usadas pelos métodos não-
experimentais apresentados até aqui

• A ideia é que qualquer descontinuidade que ocorra na função que relaciona 
Y a Z pode ser atribuída ao salto que ocorre na participação do tratamento 
em determinado valor de Z, e o tamanho deste salto pode ser interpretado 
como um efeito médio local do tratamento

• A desvantagem do método de regressão descontínua é que ele estima um 
efeito médio do tratamento comparando apenas os indivíduos em torno 
deste ponto de corte. Se estes indivíduos forem muito diferentes do 
restante dos indivíduos na população de interesse, não podemos afirmar 
que este seria o efeito médio do tratamento para a população de interesse

• Assim, devemos ter cuidado ao tentar extrapolar o efeito 
médio local encontrado pelo método de regressão 
descontínua para o restante da população.
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Fim da Aula 8


