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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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Aula 1 - Avaliação de impacto de 

programas sociais: por que, para que 

e quando fazer? 
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• A avaliação econômica é um componente importante de 
qualquer projeto social: “Apesar de bilhões de dólares serem 
gastos todos os anos com projetos sociais, muito pouco se 
sabe do seu impacto sobre beneficiários e sua viabilidade 
econômica” (Banco Mundial) 

• A avaliação econômica pode ser dividida em duas partes: 
avaliação de impacto e avaliação de retorno econômico 

Avaliação Econômica 

Impacto 
Retorno 

Econômico 
Impacto 
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• A avaliação de resultado e impacto usa ferramentas estatísticas 
para estimar o efeito causal do projeto sobre o beneficiários, ou 
seja, se ações do projeto atingiram ou não seus objetivos iniciais e 
qual a magnitude desse efeito – para essa análise é preciso 
indicadores objetivos e mensuráveis 

• O cálculo do retorno econômico estima se os benefícios gerados 
superam os custos do projeto durante a elaboração, execução e 
monitoramento 

Existem outros tipos de avaliação, diferentes e/ou 
complementares. Por exemplo, “avaliações qualitativas por 
entrevistas”, “pesquisas de disponibilidade a pagar” etc. 
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• Um projeto (programa ou política) social sempre parte do 
pressuposto de que se trará benefícios para uma população-
alvo (ou público-alvo) 

• Assim, para realizarmos uma avaliação econômica, primeiro é 
preciso definir claramente o grupo ao qual o projeto se 
destina, isto é, o grupo de pessoas que o projeto pretende 
beneficiar (o grupo de tratamento) 

• Em geral, para a identificação clara da população-alvo, 
analisam-se os chamados critérios de elegibilidade 
 Ex.: o Programa Bolsa Família atende todas as famílias que tenham 

renda familiar per capita abaixo do nível de pobreza 
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• Tendo em mente o público-alvo, é possível avaliar a 
focalização do programa: o programa está incluindo de fato 
as pessoas que deveria incluir?; ou será que dentre os 
beneficiários estão indivíduos que a principio não deveriam 
estar participando? 

• Quando um programa beneficia pessoas que não deveriam 
ser contempladas e/ou quando deixa de fora pessoas que 
pertencem ao público-alvo, dizemos que o programa 
incorreu nos chamados erros de focalização 
 excluir do programa pessoas pertencentes ao público-alvo 

(ineficiência no alcance ou na cobertura do programa) 
 incluir no programa pessoas não pertencentes                                             

ao público-alvo (vazamento do programa) 
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• A avaliação de impacto objetiva quantificar relações causais entre 
as ações do projeto e os indicadores de interesse 

• Relações causais são as relações de causa e efeito (importante: 
correlação não implica necessariamente em causalidade)  

• Ter tido impacto causal significa dizer que na ausência do projeto 
as alterações observadas nos indicadores de interesse não teriam 
acontecido 

• A avaliação de impacto nos permitirá concluir se foi de fato o 
projeto o responsável pelas alterações observadas nos indicadores 
de interesse 

• A avaliação também nos permite estudar se programa está 
causando algum impacto não pensado inicialmente 
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Suponha um programa que tem por objetivo melhorar a qualidade 
do ensino  

 Ação: capacitação de professores 

 Indicador escolhido: desempenho escolar 

Capacitação dos 
professores 

Melhor 
desempenho dos 

estudantes 

Se a avaliação de impacto mostrar que os resultados obtidos são 
significativamente positivos, justifica-se a implementação do 
programa em outras escolas parecidas 

Relação causal esperada 
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• Como será visto em detalhes ao longo do curso, o problema central da 
área de 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 

• O melhor grupo de comparação para os indivíduos tratados seria formado 
pelos mesmos indivíduos na situação em que eles não fossem tratados. 
Mas dado que essas situações são mutuamente excludentes, é impossível 
observar este grupo 

• 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                                      
(grupo de tratamento), chamado de grupo de controle 
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• Tendo feito a avaliação de impacto, outras questões surgirão, 
tais como: 
 Foram os custos justificados para os resultados observados? 
 Qual a dimensão destes resultados em relação a outras alternativas? 

• Estas perguntas são importantes porque muitas vezes, embora 
o projeto tenha impacto positivo, ele não é grande o suficiente 
diante dos custos incorridos em sua implementação 

• Pode ser que outros programas alcançassem resultados 
semelhantes mas com um custo menor 

• Então o cálculo do retorno econômico deve comparar os 
benefícios observados com os custos incorridos na                                             
implementação do programa 
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• A decisão pela implementação de um programa, em tese, deveria ser 
precedida pela apresentação de argumentos que justificam sua 
existência. Esta argumentação é chamada de “Marco Lógico” 

• Quando a argumentação é feita com algum tipo de simulação 
quantitativa, diz-se que foi feita uma avaliação ex-ante 

• A metodologia que será discutida no decorrer deste curso é a ex-post 
• As avaliações ex-ante e ex-post se baseiam cada qual em um conjunto 

distinto de informações 
 Na avaliação ex-ante, o papel da teoria é primordial, uma vez que as 

estimativas de impacto são obtidas a partir de simulações sobre o 
comportamento hipotético dos futuros beneficiários do programa  

 Na avaliação ex-post, quando uma grande quantidade de informações 
foi coletada, a teoria será testada pela evidência empírica 
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• O Marco Lógico é uma ferramenta que deve facilitar o processo de 
justificativa, elaboração, execução e avaliação de projetos em gerais 
(sociais em particular) 

• O objetivo do Marco Lógico é dar estrutura ao processo de planejamento 
e informação essencial relativa ao projeto 

• Pode ser utilizado em todas as etapas de preparação, execução e 
avaliação do projeto 

• Na perspectiva da avaliação, especificamente, é no Marco Lógico onde se 
deve encontrar os elementos de análise das relações causais e a forma de 
construção do grupo de controle. Mas, infelizmente, as instituições 
sociais ainda não costumam documentar o Marco Lógico. Então pode 
caber ao pesquisador recuperar esta etapa do projeto 



15 

INSUMOS 

 

Recursos 

materiais, 

financeiros e 

humanos  

disponíveis 

AÇÕES 

 

Modus 

operandi e 

articulação 

com o 

público 

alvo 

MONITORAMENTO  

 

Acompanhamento 

das ações e 

produtos do projeto 

RESULTADO 

 

Efeitos de 

curto prazo 

do projeto 

(obs. dos 

benefícios 

imediatos) 

IMPACTO 

 

Conseqüências 

de médio e 

longo prazo do 

projeto 

PRODUTOS 

 

Parte das 

ações 

realizadas 

que se 

traduzem em 

algo tangível 

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO MONITORAMENTO 

AVALIAÇÃO 
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INSUMOS 

 

Equipes de 

atenção 

básica, postos 

de saúde, 

alimentos, 

remédios etc. 

AÇÕES 

 

Profissionais 

de saúde 

observando 

as famílias, 

distribuição 

de remédios 

MONITORAMENTO  

 

Acompanhamento 

do número de 

visitas das equipes e 

pesagem das 

crianças, entrevistas 

com as mães etc.  

RESULTADO 

 

Redução da 

taxa de 

mortalidade 

infantil e 

internação 

de idosos 

IMPACTO 

 

Melhoria do 

capital 

humano e 

redução de 

custos para o 

SUS 

PRODUTOS 

 

Visitas 

para 

prevenir o 

início de 

doenças 

evitáveis 

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO MONITORAMENTO 

AVALIAÇÃO 
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Avaliação Econômica  

(ex post) 

Impacto 
Retorno 

Econômico Resultado e 
Impacto 

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
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• Como dito, para a avaliação econômica é preciso indicadores 
objetivos e mensuráveis 
 Indicadores de oferta  estão associados aos recursos 

necessários para a realização do projeto 
 Indicadores de monitoramento  estão associados aos 

recursos utilizados para a realização do projeto 
 Indicadores de resultado estão associados aos objetivos 

de curto prazo do projeto (coletados para os grupos de tratamento e controle) 

 Indicadores de impacto estão associados aos objetivos de 
médio e longo prazo do projeto                                                    
(coletados para os grupos de tratamento e controle) 
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INDICADORES DE 

OFERTA 

 

Número de 

assistentes sociais, 

médicos e dentistas; 

Número de remédios 

para se distribuir 

INDICADORES DE 

MONITORAMENTO  

 

Razão entre o 

número de visitas das 

equipes por família e 

o número ideal de 

visitas 

INDICADORES DE 

RESULTADO 

 

Taxa de mortalidade 

infantil = número de 

óbitos de menores de 

um ano em relação a 

1.000 nascidos vivos 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

 

Atendimentos no SUS 

decorrentes a 

doenças relacionadas 

a má nutrição na 

infância 

ELABORAÇÃO E 
EXECUÇÃO 

MONITORAMENTO AVALIAÇÃO 
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• Uma das motivações da avaliação é, precisamente, a 
validação de um “Marco Lógico” e das relações causais nele 
descritas. Por este motivo é importante a avaliação de 
resultado e impacto de programas em escala piloto 

• Mesmo que tenhamos convicção da existência de impacto, 
tão ou mais importante do que saber se há algum impacto é 
conhecer a magnitude do impacto 

• Validar e mensurar os impactos é indispensável para o 
aperfeiçoamento do programa e para a melhoria na sua 
adequação às necessidades de seus usuários 



21 

• Projetos sociais são desenhados para uma população-alvo em 
um ambiente pré-estabelecido 

• É de se esperar que uma mesma ação dirigida a outra 
população, outro local e outro momento do tempo não 
beneficie da mesma forma os que dela participam 

• Uma das utilidades da avaliação econômica é, precisamente, 
determinar em que medida a eficiência, a eficácia e a 
efetividade de um programa depende das características da 
população beneficiada, do momento no tempo e da natureza 
do ambiente socioeconômico em que ocorre 
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• Eficiência é uma medida relativa, usada para comparar duas 
ações de um mesmo projeto ou dois projetos diferentes. 
Refere-se à relação entre os resultados obtidos (indicadores 
de resultado e/ou impacto) e os recursos empregados 
(indicadores de oferta) 

• Eficácia é uma medida relacionada a uma meta. Diz-se que 
um projeto social foi eficaz se ele alcançou um objetivo 
mensurável por um indicador de impacto e/ou resultado 

• Efetividade é uma medida de duração de um impacto. Isto é, 
se o projeto social for efetivo, se ele deixar de existir os 
resultados alcançados não serão desfeitos  
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• Por exemplo, o Objetivo 1 da Declaração do Milênio é 
“erradicar a pobreza extrema e a fome” 

• Suponha dois programas, A e B, executados em locais 
diferentes, mas com mesma população-alvo e mesma 
quantidade de recursos. Se A consegue retirar mais pessoas 
da condição de pobreza que B, em um mesmo período de 
tempo, diz-se que A está sendo mais eficiente que B 

• Se ambos os programas erradicarem a pobreza até 2015, 
ambos foram eficazes 

• Se no local onde A foi executado nunca mais ninguém passar 
fome, diz-se que A foi efetivo 
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Exercícios complementares  

ao Cap 1. do Livro 
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• Quais são os objetivos dos seguintes projetos? Qual é a 
população-alvo? Como podem ser dar as relações causais? 
Como se montariam os grupos de tratamento e controle? 

 
 Programa Saúde da Família  
 Projeto TAMAR 
 Programa Bolsa Família 
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2) Preencha o Marco Lógico do Projeto TAMAR e do Programa Bolsa Família 

INSUMOS AÇÕES MONITORAMENTO  RESULTADO IMPACTO PRODUTOS 

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO MONITORAMENTO AVALIAÇÃO 
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INDICADORES DE 

OFERTA 

INDICADORES DE 

MONITORAMENTO  

INDICADORES DE 

RESULTADO 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

ELABORAÇÃO E 
EXECUÇÃO 

MONITORAMENTO AVALIAÇÃO 

3) Preencha os indicadores do Projeto TAMAR e do Programa Bolsa Família 
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Exercícios complementares  

ao Cap 1. do Livro: indicações das 

respostas 



29 

INSUMOS 

 

22 bases do 

projeto pelo 

litoral do 

Nordeste, 

Sudeste e Sul 

AÇÕES 

 

Conservação 

e pesquisa 

aplicadas, 

educação 

ambiental 

etc. 

MONITORAMENTO  

 

Placas de metal 

para a identificação 

dos espécimes, 

biometrias, 

monitoramento das 

rotas migratórias 

RESULTADO 

 

Reverter o 

processo de 

extinção das 

tartarugas e 

outros 

espécimes 

IMPACTO 

 

Conservação e 

melhoria do 

meio ambiente 

marinho 

PRODUTOS 

 

Proteção 

na desova, 

geração de 

renda para 

antigos 

caçadores  

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO MONITORAMENTO AVALIAÇÃO 
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INSUMOS 

 

Cadúnico 

AÇÕES 

 

Tranf. de 

monetária 

MONITORAMENTO  

 

Vacinação e 

nutrição infantil 

 

 

RESULTADO 

 

Menos 

famílias 

pobres 

IMPACTO 

 

Mais capital 

humano 

 

PRODUTOS 

 

Freq. 

escolar 

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO MONITORAMENTO AVALIAÇÃO 
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INDICADORES DE 

OFERTA 

 

Número de bases e 

voluntários 

INDICADORES DE 

MONITORAMENTO  

 

Razão entre o 

número tartarugas 

monitoradas e o 

número de 

observadas 

INDICADORES DE 

RESULTADO 

 

Razão entre o 

número de tartarugas 

jovens observadas e o 

número de 

nascimentos 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

 

Número de 

espécimes salvos da 

extinção 

ELABORAÇÃO E 
EXECUÇÃO 

MONITORAMENTO AVALIAÇÃO 
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INDICADORES DE 

OFERTA 

 

Nº de benefic. / Nº 

vulneráveis  

INDICADORES DE 

MONITORAMENTO  

 

Frequência escolar 

INDICADORES DE 

RESULTADO 

 

Número de famílias 

pobres 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

 

Escolaridade média 

ELABORAÇÃO E 
EXECUÇÃO 

MONITORAMENTO AVALIAÇÃO 
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Fim da Aula 1 


