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Suponha que você deseja avaliar o efeito de treinamento sobre salários. Um
certo pesquisador possui conhecimento da necessidade da utilização do grupo de
controle e tratamento e também da importância dada a seleção dos indivíduos.
Sabe-se que estes foram escolhidos para participar do programa a partir de
características pessoais como idade, escolaridade, região de moradia etc. Pede-
se:

1. Qual método escolher para avaliar este treinamento? Por que?

2. Quais variáveis utilizar neste modelo?

3. Quais são as hipóteses de identi�cação neste caso? É possível testa-las?

4. Dada as hipóteses de identi�cação, quais são os passos para estimar o
impacto do programa de treinamento?

5. Sabe-se que existem várias regras para escolha do grupo de controle. De-
screva as possíveis regras que podem ser utilizadas neste caso. Existe uma
regra preferida? Qual escolher?

6. Suponha que certo pesquisador estimou um modelo de probabilidade ob-
tendo os seguintesr resultados (apenas p(x) é estimado (valor predito))
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i Salário Tratado P (x)
1 200 1 0,55
2 150 1 0,57
3 1000 1 0,79
4 360 1 0,55
5 850 1 0,79
6 50 1 0,68
7 780 1 0,65
8 555 1 0,67
9 337 1 0,75
10 1010 0 0,79
11 420 0 0,67
12 200 0 0,55
13 130 0 0,57
14 230 0 0,55
15 30 0 0,68
16 3500 0 0,33
17 436 0 0,67
18 300 0 0,75
19 2,5 0 0,99
20 199 0 0,55
21 170 0 0,55
22 700 0 0,65
23 5000 0 0,2
24 900 0 0,79
25 150 0 0,57

Pede-se (ignore os passos anteriores a estes):

(a) Selecione a região de suporte comum. Qual o intervalo de compara-
ção? Quais são os indivíduos excluidos?

(b) Para cada tratado encontre o melhor grupo de controle possível (con-
trafactual) através do matching?

(c) Após ter selecionado o grupo de controle calcule o impacto indivídual
(Dica: para cada indivíduo calcular �i = y (1)� by (0) em que by (0) =X
j2C(i)

yCj )

(d) Utilize a letra c para obter o ATT. Qual a interpretação desta me-
dida? Utilizando somente o ATT podemos a�rmar que o programa
de treinamento apresentou impacto positivo sobre os salários?;

(e) Calcule o desvio padrão e intervalo de con�ança para o estimador do
ATT. Qual a conclusão neste caso?
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