
Aula 5
Técnicas para Estimação do Impacto



A econometria é o laboratório dos economistas, que busca 

reproduzir o funcionamento do mundo de forma experimental, 

como se faz nas ciências naturais.

Os modelos econométricos são como maquetes, miniaturas da 

realidade. Como em qualquer miniatura, não é possível incluir 

todos os detalhes. Se a maquete fosse do mesmo tamanho da 

casa, ela não teria utilidade.
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Plano de Aula

Objetivo: discutir formas de, com o uso da econometria, estimar o 

impacto de um projeto.

• Diferenças em Diferenças

• Regressão Múltipla

• Regressão Simples

- Técnicas de Estimação

- Modelos Experimentais x Não Experimentais

Temas a serem trabalhados:



Método Experimental



Método Experimental

- Quando os grupos de tratamento e controle puderem ser escolhidos de 

forma aleatória, dizemos que a avaliação de impacto pode ser realizada

pelo método experimental.

- Como já discutimos na Aula 3, a aleatorização garante que não haja 

viés, pois aumenta a chance de os dois grupos serem semelhantes em 

todas as características relevantes para a avaliação (observáveis ou 

não).



Método Experimental

- Quando temos um experimento, o impacto do projeto é estimado

a partir da comparação estatística da média do indicador de impacto do

grupo tratado com a média do indicador de impacto do grupo controle.

- E você já sabe que para comparar as médias de uma variável entre 

duas amostras usamos o teste de diferenças de médias.

- Então, para avaliar o impacto de um programa aleatorizado,

devemos calcular as médias e os intervalos de confiança do indicador

de impacto para tratados e controles e, então, testar a diferença das 

médias.



2.244

Exemplo: dos 40 inscritos (elegíveis) 

em um programa de capacitação 

profissional, 20 foram sorteados

para participar.

Método Experimental

Tratamento Controle

id_trat
Salário

(R$)
id_cont

Salário

(R$)

1 2.194 21 3.435

2 2.682 22 1.977

3 3.715 23 2.551

4 1.179 24 1.468

5 3.238 25 3.289

6 3.636 26 1.985

7 2.847 27 2.774

8 4.397 28 1.193

9 1.712 29 3.312

10 2.947 30 2.664

11 774 31 3.126

12 1.353 32 2.124

13 1.960 33 1.122

14 3.536 34 1.963

15 3.176 35 2.012

16 4.092 36 3.374

17 1.204 37 2.179

18 3.336 38 3.298

19 3.393 39 2.518

20 2.391 40 2.749

- Colheu-se informação do indicador de 

impacto (salário) desses 40 indivíduos 1

ano após o término do programa. Esses

dados encontram-se na tabela ao lado.

-Vamos estimar, a partir de um teste de 

diferença de médias com 95% de

confiança, se o programa teve impacto 

de curto prazo (1 ano) sobre esse 

indicador:



Método Experimental

Grupo de Tratamento:

Grupo de Controle:

A média do grupo de controle é menor (ponto estimado), mas

está contida no intervalo do grupo de tratamento.

IC = [2.228,94  ;  3.147,26]

IC = [2.136,77  ;  2.774,53]

 𝑥 = 2.688,10
𝐸𝑃 = 234,26

 𝑥 = 2.455,65
𝐸𝑃 = 162,69



Método Experimental

Conclusão: não é possível afirmar que o programa gerou impacto no 

salário dos participantes 1 ano após o término da intervenção.

Note que, o número de indivíduos de cada amostra é muito pequeno: 20, 

apenas.

Como já discutimos na Aula 3, para que seja possível identificar impacto, é

necessário possuir dados para um grupo maior. Esse é um fator

determinante.



Método Experimental

- Dentro da classe dos modelos da econometria, a estimação

de impacto no método experimental pode ser realizada por meio

de regressão simples.

- Quando temos um experimento, essa regressão nos fornecerá

o impacto causal do programa.

Teste de igualdade 
de médias Regressão simples

- Na prática, a regressão simples é outra forma fazer esse teste.

Essas duas maneiras são matematicamente idênticas.



Regressão Simples



Regressão Simples

Regressão

Procedimento estatístico que nos

permite quantificar a relação entre

os valores de duas variáveis:

a explicada/dependente e a

explicativa/independente.

- No contexto da avaliação de impacto, estamos sempre interessados

em descobrir se diferenças no indicador de impacto são causadas pela 

participação no programa.

- Dessa forma, a variável explicada do modelo sempre será um 

indicador de impacto e a variável explicativa do modelo sempre

será o indicador de participação no programa.



Regressão Simples

- Perceba que, tanto y quanto x são variáveis conhecidas 

(coletadas pelo analista). O desafio da regressão será estimar os 

parâmetros a e b).

- O modelo de regressão simples, usado no método experimental,

é usualmente escrito da seguinte maneira:

Fator que indica a

relação entre x e y

Termo de erro

do modelo
Participação

no programa

Indicador de

impacto

Constante



Regressão Simples

- a: é a constante do modelo, que representa a média do indicador de

impacto para o grupo de controle. Ex: no caso do programa de 

capacitação, será o salário médio dos indivíduos que não participaram 

da intervenção.

- b: é a magnitude da relação entre o indicador de impacto e a 

participação no programa. Ou seja, é a estimativa pontual do impacto do 

programa sobre o indicador escolhido. Ex: no caso do programa de 

capacitação, será a diferença salarial média entre os indivíduos que 

participaram e os que não participaram da intervenção.

- e: é o termo de erro do modelo. Ou seja, inclui todas as características que 

afetam o indicador de impacto escolhido, que não foram consideradas no 

modelo. Ex: no caso do programa de capacitação, este termo poderia incluir 

a escolaridade dos indivíduos ou a participação em outros programas de 

qualificação profissional.



Regressão Simples

- Para estimar a e b precisamos de 

uma planilha com duas colunas  de 

dados: uma com o valor do indicador 

de impacto (y) para cada indivíduo e

outra que indica se o indivíduo é do 

grupo de tratamento ou de controle

(x).

- Basta colocar o número 1 para 

todos os tratados e o número 0 

para todos os controles.

-Vamos agora reestimar o impacto 

desse programa de capacitação 

profissional pela regressão.

id Salário (R$)
Dummy

de tratamento

1 2.194 1

2 2.682 1

3 3.715 1

4 1.179 1

5 3.238 1

6 3.636 1

7 2.847 1

8 4.397 1

9 1.712 1

10 2.947 1

11 774 1

12 1.353 1

13 1.960 1

14 3.536 1

15 3.176 1

16 4.092 1

17 1.204 1

18 3.336 1
19 3.393 1

20 2.391 1

21 3.435 0

22 1.977 0

23 2.551 0

24 1.468 0

25 3.289 0

26 1.985 0

27 2.774 0

28 1.193 0

29 3.312 0

30 2.664 0

31 3.126 0

32 2.124 0

33 1.122 0

34 1.963 0

35 2.012 0

36 3.374 0

37 2.179 0

38 3.298 0

39 2.518 0

40 2.749 0



Regressão Simples

Mãos à obra:

1. Com a base de dados aberta, clique na guia Dados > Análise de

Dados.

2. Na janela que aparece, clique em Regressão > OK.

3. Na nova janela, em Intervalo Y de entrada, selecione a coluna do

indicador de impacto (incluindo o seu título).

4. Em Intervalo X de entrada, selecione a coluna da dummy de

tratamento (incluindo o seu título).

5. Clique em Rótulos.

6. Clique OK.

7. Pronto! O Excel exibirá uma nova planilha com as estimações 

desejadas (e mais algumas que não vamos estudar aqui).



Regressão Simples

- A planilha gerada pelo Excel tem esse formato:

RESUMO DOS RESULTADOS

Estatística de regressão

R múltiplo 0,13107

R-Quadrado 0,017179

R-quadrado ajustado -0,00868

Erro padrão 901,9309

Observações 40

ANOVA

gl F de significação

Regressão 0, 420153

Resíduo

SQ MQ F

1 540330  540330 0,664221

38 30912214 813479,3

Total 39 31452544

Interseção

Variável X 1

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor-P

2455,65 201,6779 12,1761 1,1E-14

232,45 285,2156 0,814998 0,420153

95% inferiores 95% superiores Inferior 95%           Superior 95%

Essas são as

informações que

nos interessam

2047,374 2863,926

-344,939 809,8388

2047,374 2863,926

-344,939 809,8388



Regressão Simples

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor-P

Interseção 2455,65 201,6779 12,1761 1,1E-14

Variável X 1 232,45 285,2156 0,814998 0,420153

Salário médio do 
grupo de controle (a)

Estimativa pontual 
do impacto (b)

1 – “nível de 
confiança máximo”



Regressão Simples

A estimativa pontual do impacto (b) reportada pelo Excel deve ser 

interpretada da seguinte forma:

Um ano após a intervenção, os beneficiários apresentam, em média, 

salário de R$ 232,45 maior que os não beneficiários.

Com isso, já posso dizer então que o programa tem impacto 

positivo?

Resposta: NÃO. Agora que temos a estimativa pontual do impacto, 

precisamos verificar se, ao nível de confiança desejado, esse diferencial no 

salário dos participantes pode ser considerado diferente de zero

estatisticamente. Além disso, para esta estimativa representar o impacto 

causal, temos que garantir que os dois grupos são semelhantes em 

características que afetam o indicador.



Regressão Simples

- Para isso, podemos usar a coluna do valor-P, reportado pelo Excel.

Valor-p

1 – O nível de confiança “máximo”

que pode ser atribuído

à estimativa de impacto.

- No exemplo, temos:

Valor-p = 1 − 𝑧𝑚á𝑥 = 0,420153

Portanto, 𝑧𝑚á𝑥 = 0,579847 ou 57,98%



Regressão Simples

- Para afirmar que um valor é estatisticamente diferente de zero com 95%

de confiança, o nível de confiança da estimativa precisa ser de 95% ou

maior.

- No exemplo, obtivemos um nível de confiança máximo de 57,98% e, 

portanto, o valor é estatisticamente nulo ou não significante ao nível 

de 95% de confiança. Concluímos então que:

Não é possível dizer, com 95% de confiança, que o salário dos 

participantes do programa é diferente do salário dos não participantes 1

ano após a intervenção.

- Ou seja, não é possível dizer que o programa teve impacto

(essa é a mesma conclusão do teste de diferença de médias).



Regressão Simples

- É importante lembrar que a regressão simples só servirá

como método de avaliação de impacto para programas aleatorizados (ou

experimentais).

- Quando, por questões éticas ou por qualquer outro motivo,

a aleatorização não puder ocorrer, precisaremos adotar um modelo de 

regressão múltipla.

- Basicamente, a regressão múltipla é uma extensão do modelo de 

regressão simples em que poderemos reduzir o viés gerado pelas 

características do público-alvo que conseguimos observar. Isso ficará mais

claro nos próximos slides.



Método Não Experimental



Método Não Experimental

- Quando os participantes de um projeto social não foram escolhidos

por sorteio, precisamos aplicar um método não experimental

ou quase experimental para estimar o impacto do programa.

- Há vários métodos possíveis, e o objetivo de todos eles é corrigir

o viés gerado pela ausência da aleatorização, ou seja, aproximar-se

ao máximo de uma situação experimental.



Método Não Experimental

- O primeiro passo quando temos uma seleção não aleatória é escolher

um grupo controle mais semelhante possível.

- Nesse caso, porém, é de se esperar que os grupos de tratamento

e controle ainda apresentem diferenças em algumas características 

relevantes para a avaliação, ou seja, aquelas que interferem no

indicador de impacto escolhido.

- Assim, um teste de médias (ou regressão simples) do indicador

de impacto dos dois grupos pós-intervenção indicará, erroneamente,

que o projeto teve impacto maior ou menor do que o verdadeiro impacto.



Método Não Experimental
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Exemplo: se o indicador de impacto médio do grupo controle já difere do 

grupo tratamento antes do projeto, isso pode levar a um falso resultado!

Tratamento x Controle:

20

Tratamento Controle

7 17

Antes

12 17

Depois

Impacto = -5 ?!



Método Não Experimental

- No método não experimental, precisaremos coletar/utilizar outras 

informações sobre os participantes e não participantes a fim

de garantir grupos “comparáveis” e, assim, uma estimação com o

menor viés possível.

- Veremos a seguir duas formas de estimar o impacto de um projeto 

social:

1. Modelo de Regressão Múltipla

2. Modelo de Diferenças em Diferenças



1. Regressão Múltipla



1. Regressão Múltipla

- Na Regressão Simples, conseguimos estabelecer a relação entre uma 

variável dependente (indicador de impacto) e uma variável independente 

(dummy de tratamento). No entanto, não incluímos outras características

ou variáveis que possam afetar esta relação.

- Na Regressão Múltipla, será possível estabelecer a relação entre

o indicador de impacto e a participação no programa, controlando

por diferentes características que possam afetar o indicador escolhido.

- A Regressão Múltipla consegue isolar o efeito de cada variável 

independente incluída no modelo. Ou seja, somos capazes de estimar a

relação mais “pura” entre y e x, isolando os efeitos de outras características.

Ex.: relação entre salários e participação em programa de capacitação 

profissional, controlada pela escolaridade do trabalhador.



1. Regressão Múltipla

Então... além da dummy de tratamento, quais outras variáveis 

devemos incluir no modelo?

Resposta: as características dos indivíduos que não são iguais nos 

grupos de tratamento e controle.

E quais são elas?

Resposta: as características que influenciam o indicador de impacto

e a participação do programa, simultaneamente.

As demais variáveis independentes que são incluídas na regressão são

também chamadas de variáveis de controle.



1. Regressão Múltipla

Exemplo: programa de capacitação profissional.

- Indicador de impacto: salário

- Característica a ser incluída: escolaridade

- Afeta o indicador de impacto? Sim. Quanto maior a escolaridade, em 

geral, maior o salário.

- Afeta a participação no programa: sim, a seleção do programa é baseada 

na vulnerabilidade dos participantes, que está relacionada à escolaridade 

(por exemplo). Ou, ainda, se a seleção para o programa exigir nível de 

escolaridade mínimo.



1. Regressão Múltipla

Por que preciso incluir essas variáveis?

Resposta: porque, caso contrário, a influência 

dessas variáveis ficam “misturadas” com o efeito 

causal do programa.

Queremos calcular o impacto do programa “limpo” da 

influência desses demais fatores.

Exemplo: programa de capacitação profissional.

Se os participantes do programa de capacitação forem mais 

escolarizados do que os não participantes e não levarmos esta 

diferença em conta, estimaremos um impacto erroneamente maior 

(impacto do programa sobre os salários + impacto da escolaridade 

sobre os salários).



1. Regressão Múltipla

- O modelo de Regressão Múltipla é usualmente escrito da seguinte 

maneira:

- A princípio, é possível incluir tantas variáveis independentes quantas 

julgarmos necessário.

Indicador de 

impacto
Variáveis que se

1

Participação

no programa relacionam com x e y

Fatores que indicam a 

relação entre cada x e y
Constante Termo de erro do modelo



1. Regressão Múltipla

Exemplo: programa de capacitação profissional.

Constante

Salário após 1 

ano do programa

Dummy de 

tratamento Fator que expressa a relação 

entre escolaridade e salário

Escolaridade

Termo de erro 

do modelo

Estimativa pontual do impacto 

do programa, “limpo” do efeito 

da escolaridade.



1. Regressão Múltipla

- A Regressão Múltipla é apenas capaz de “limpar”/“expurgar” o efeito

das variáveis relevantes observáveis, que somos capazes de coletar.

- Quando não é possível incluir todas as variáveis relevantes no modelo,

a estimativa de impacto ainda será viesada e não poderá ser

considerada causal.

- Quanto mais características relevantes forem omitidas,

maior será o viés.

- É comum não termos dados para alguma característica que sabemos ser

importante. Ela pode ser não observável! Ex.: motivação, interesse, 

inteligência, etc.



1. Regressão Múltipla

Exemplo:

-Vamos agora calcular o impacto do programa de capacitação 

profissional pela Regressão Múltipla, considerando que:

1. A seleção para o programa não foi aleatória.

2. Dentre os inscritos elegíveis, escolheu-se os 20 indivíduos com 

menor escolaridade.

3. A variável “anos de escolaridade” é observada.



1. Regressão Múltipla

- De forma análoga a do modelo de regressão 

simples, podemos utilizar o Excel para realizar

a estimação.

- A coluna “anos de escolaridade” contém

o valor dessa variável para cada um dos 

tratados e controles.

id Salário (R$)
Dummy de

tratamento

Anos de

escolaridade

1 2.464 1 4
2 2.952 1 4
3 3.985 1 5
4 1.449 1 6
5 3.508 1 6
6 3.906 1 6
7 3.117 1 7
8 4.667 1 8
9 1.982 1 8

10 3.217 1 8
11 1.044 1 8
12 1.623 1 8
13 2.230 1 8
14 3.806 1 8
15 3.446 1 8
16 4.362 1 9
17 1.474 1 9

18 3.606 1 9

19 3.663 1 9
20 2.661 1 9
21 3.435 0 10
22 1.977 0 10
23 2.551 0 11
24 1.468 0 11
25 3.289 0 11
26 1.985 0 11
27 2.774 0 11
28 1.193 0 11
29 3.312 0 12
30 2.664 0 12
31 3.126 0 13
32 2.124 0 13
33 1.122 0 13
34 1.963 0 13
35 2.012 0 13
36 3.374 0 15
37 2.179 0 15
38 3.298 0 15
39 2.518 0 15
40 2.749 0 15



1. Regressão Múltipla

Mãos à obra:

1. Com a base de dados aberta, clique na guia Dados > Análise de 

Dados.

2. Na janela que aparece, clique em Regressão > OK.

3. Na nova janela, em Intervalo Y de entrada, selecione a coluna do 

indicador de impacto (incluindo o seu título).

4. Em Intervalo X de entrada selecione todas as colunas com variáveis 

independentes, incluindo a dummy de tratamento (incluindo o seu título).

5. Clique em Rótulos.

6. Clique OK.

7. Pronto! O Excel exibirá uma nova planilha, no mesmo formato 

daquela obtida na regressão simples.



2. Diferenças em Diferenças



2. Diferenças em 

Diferenças

- Podemos incrementar nossa regressão múltipla quando também dispomos 

do valor do indicador de impacto e das variáveis de controle no momento

do início do projeto, para ambos os grupos: tratamento e controle.

- Quando essas informações pré-tratamento estão disponíveis, dizemos

que há uma linha de base e podemos usar o método de Diferenças

em Diferenças.

- A vantagem desse método está no fato de podermos “limpar” o efeito

de todos os demais fatores que afetam o indicador de impacto e que

são fixos no tempo, mesmo aqueles que não são observados (ex.: 

inteligência, determinação, etc.). Isso nos permite calcular o impacto

com maior precisão.



2. Diferenças em 

Diferenças

- De forma esquemática:

Daí o nome 

Diferenças em

Diferenças

Antes Depois Diferença

Controle A B B-A

Tratamento C D D-C

Diferença C-A D-B (D-C)-(B-A)



2. Diferenças em Diferenças

- B-A e D-C representam em que medida o grupo de controle e o de 

tratamento se alteraram, respectivamente, entre o período anterior

e posterior à intervenção.

- Como por hipótese o grupo de controle não sofreu impacto do projeto, 

então a diferença (B-A) é resultado dos outros fatores que afetam

o indicador de impacto.

- Já a diferença do grupo de tratamento (D-C) é resultado de ambos

os efeitos: do projeto e desses outros fatores relevantes.

- Logo, subtraindo B-A de D-C, espera-se que esses outros fatores 

estejam se cancelando e, portanto, reste apenas o efeito do projeto.



Constante

Indicador 

de impacto
Outros 

fatores
Termo de erro 

do modelo

Dummy que indica

tratamento (=1) ou

controle (=0)
Dummy que indica o período

antes (=0) após (=1) a 

intervenção

Coeficiente que 

indica o impacto 

do programa

2. Diferenças em 

Diferenças

- Na prática, o método de Diferenças em Diferenças nada mais

é do que um tipo de regressão múltipla e pode ser expresso da 

seguinte maneira:



2. Diferenças em 

Diferenças

Exemplo: programa de capacitação profissional.

- Indicador de impacto: salário

- Seleção dos participantes: primeiros inscritos.

- Controle: demais inscritos.

- Dados: coletados no ato da inscrição e um ano após o projeto.

Tratamento Controle

id
Salário (R$)

ANTES
Salário (R$)

APÓS
id

Salário (R$)
ANTES

Salário (R$)
APÓS

1 544 2.464 11 2.826 3.435

2 1.123 2.952 12 1.824 1.977

3 1.730 3.985 13 822 2.551

4 3.306 1.449 14 1.663 1.468

5 2.946 3.508 15 1.712 3.289

6 3.862 3.906 16 3.074 1.985

7 974 3.117 17 1.879 2.774

8 3.106 4.667 18 2.998 1.193

9 3.106 1.982 19 2.218 3.312

10 2.161 3.217 20 2.449 2.664



2. Diferenças em 

Diferenças

Grupo de Controle:

Grupo de Tratamento:



2. Diferenças em 

Diferenças

- Graficamente:

Antes

3500

3000

2500

2000
Depois

Tratamento x Controle

B-A

D-C

Tratamento

Controle

(D-C)-(B-A)
= impacto!



2. Diferenças em 

Diferenças

- Nossa estimativa pontual sugere um aumento de R$ 514,90 no 

salário dos participantes em decorrência do programa (1 ano

após a intervenção).

- Entretanto, estamos novamente lidando com estimativas e, desta forma, 

seria necessário verificar se esse valor pode ser considerado diferente

de zero estatisticamente (através de um teste de hipótese).

- Estimando esse impacto pelo modelo de regressão, podemos

novamente utilizar o Excel (e usar o valor-p para verificar

a significância).



2. Diferenças em 

Diferenças

- Precisamos reorganizar a base de 

dados no formato ao lado, isto é:

1. Dados “empilhados”.

2. Duas variáveis dummy que 

distinguem tratamento/controle e 

pré/pós-programa.

3. Uma terceira dummy que é a 

multiplicação das outras duas.

id
Salário

(R$)

Dummy de

tratamento (D1)

Dummy de

tempo (D2)
D1xD2

1 544 1 0 0
1 2.464 1 1 1
2 1.123 1 0 0
2 2.952 1 1 1
3 1.730 1 0 0
3 3.985 1 1 1
4 3.306 1 0 0
4 1.449 1 1 1
5 2.946 1 0 0
5 3.508 1 1 1
6 3.862 1 0 0
6 3.906 1 1 1
7 974 1 0 0
7 3.117 1 1 1
8 3.106 1 0 0
8 4.667 1 1 1
9 3.163 1 0 0

9 1.982 1 1 1

10 2.161 1 0 0
10 3.217 1 1 1
11 2.826 0 0 0
11 3.435 0 1 0
12 1.824 0 0 0
12 1.977 0 1 0
13 822 0 0 0
13 2.551 0 1 0
14 1.663 0 0 0
14 1.468 0 1 0
15 1.712 0 0 0
15 3.289 0 1 0
16 3.074 0 0 0
16 1.985 0 1 0
17 1.879 0 0 0
17 2.774 0 1 0
18 2.998 0 0 0
18 1.193 0 1 0
19 2.218 0 0 0
19 3.312 0 1 0
20 2.449 0 0 0
20 2.664 0 1 0



- Realizando o mesmo passo a passo do Excel para a Regressão 

Múltipla, obtemos:

• “Confiança” máxima = 1 - 0,38 = 62%.

• A estimativa não é diferente de zero 

com 95% de confiança.

Obtemos exatamente o 

mesmo resultado.

2. Diferenças em 

Diferenças

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor-P

Interseção 2146.5 290.3801565 7.392034036 1.01142E-08

D1 145 410.6595555 0.35309053 0.726079788

D2 218.2 410.6595555 0.77509459 0.443345466

D1 X D2 514.9 580.760313 0.886596395 0.381180895



Hora de Praticar



Comentários Finais

Nesta aula: vimos algumas das principais técnicas econométricas

utilizadas na avaliação de impacto e aprendemos a aplicá-las com a

ajuda do Excel.

- Entretanto, as análises econométricas envolvem muitas outras questões, 

de grande complexidade, que não abordamos nesse curso.

Próxima aula: o conceito de análise de retorno econômico.



Trabalho Individual

I. Mapa do Projeto III. Dados

 A. Objetivos A. Instrumentos de coleta

 B. Ações B. Informações coletadas

 C. Público-alvo

IV. Retorno Econômico

II. Avaliação de Impacto A. Benefícios

 A. Indicadores de impacto B. Custo Econômico

 B. Grupos tratamento C. Análise de Viabilidade

 C. Grupo controle

 ***Entrega Parcial***

***Apresentação e Entrega Final***

D. Metodologia



Trabalho Individual

- Agora você já pode refletir sobre o seu projeto, levando em consideração
o contexto em que ele se insere (É possível aleatorizar? Existe linha de
base? etc.):

II. Avaliação III. Dados

D. Metodologia A. Instrumentos de coleta

i. Qual a metodologia a ser aplicada?

Por quê?

B. Informações coletadas

i. Como os dados serão 

coletados?

ii. Quais variáveis serão 

coletadas?

iii. Por que essas variáveis 

foram escolhidas?



Saiba Mais

- Avaliação Econômica de Projetos Sociais, Fundação Itaú Social (Capítulo

4). Disponível em: 

http://www.fundacaoitausocial.org.br/_arquivosestaticos/FIS/pdf/ 

livro_aval_econ.pdf

- Metodologia de Diferenças em Diferenças. Disponível em: 

http://www.cps.fgv.br/cps/pesquisas/Politicas_sociais_alunos/2010/

20100512

20100512/PDF/BES_Diferen%C3%A7asemDiferen%C3%A7as.pdf


