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A. Sobre a importância 

de medir 





“Aquilo que não se pode 
medir, não se pode (saber se) 

melhorar (ou)”

William Thomson – Lorde 
Kelvin (1824-1907)



“Although reason and imagination also 
advance knowledge, only measurement 

makes it possible to observe patterns and to 
experiment—to put one’s guesses about 

what is and is not true to the test”
William Thomson – Lorde Kelvin (1824-1907)



“Aquilo que não se pode 
medir, não se pode 

melhorar”

William Thomson – Lorde 
Kelvin (1824-1907)



“In God we trust, all others 
bring data”

William Edwards Deming 
(1900-1993)



“In God we trust, all others 
bring data”

William Edwards Deming 
(1900-1993)



“In God we trust, all others 
bring data”

William Edwards Deming 
(1900-1993)



William Edwards Deming (1900-1993)



Carac. 
pessoais

9 blocos
10 

blocosQuestionário

Estrutura do questionário:
 5 grandes temas
 principais efeitos a 

serem medidos
1



B. Avaliando 

resultados e 

avaliações de impacto 



 Medindo um  resultado de interesse cuja 
melhoria é a meta de um programa. Típico de 
um sistema de monitoramento e vigilância.

 SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica, 

 ANA – Avaliação Nacional da Alfabetização, 

 PISA – Programme for International Student
Assessement, 

 SENNA – Social and Emotional or Non-Cognitive
Nationwide Assessement. 

B. Medindo resultados de interesse 
versus isolando o impacto de uma 

intervenção



 Isolando da melhoria num resultado de 
interesse a contribuição devida a um 
determinado programa  ou intervenção. Esse é 
o objetivo de uma avaliação de impacto. 

 Como definir a contribuição de uma 
intervenção? Contraste entre o que aconteceu 
na presença com o que teria acontecido sem a 
intervenção.

 A questão é o que significa: O que teria 
acontecido na ausência da intervenção?

B. Medindo resultados de interesse 
versus isolando o impacto de uma 

intervenção



 A questão é o que significa: 

O que teria acontecido na ausência da 
intervenção?

Nada versus alternativas disponíveis (ideal seria 
alternativa específica)

Ausência total da intervenção ou falta de acesso 
apenas para a unidade em questão?

B. Medindo resultados de interesse 
versus isolando o impacto de uma 

intervenção



C. Por que monitorar?



Pré-requisitos

1.Identificar 

fortalezas, 

fraquezas, 

progressos, 

retrocessos e 

estagnação

2.Diagnóstico e 

planejamento: 

Interpretando 

os resultados 

com base em 

evidência 

3.Desenhar 

intervenções 

voltadas a 

promover o 

desenvolvimento 

das habilidades 

socioemocionais

4.Avaliar as 

intervenções 

implantadas 

5.Ajustar as 

demais 

intervenções às 

situações 

socioemocionais 

encontradas no 

sistema

6.Estabelecer 

metas e 

incentivos 

morais 

7.Estabelecer 

um sistema de  

incentivos 

materiais 

8.Focalização 

com base em 

informações 

socioemocionais

A escola é um dos responsáveis centrais 

pelo resultado G G G

Já existe um sistema de monitoramento 

de insumos, ambiente externo, 

resultados intermediários e finais.
G G G G G

O sistema educacional sabe como isolar 

sua contribuição para o desempenho 

socioemocional
G G G

O sistema educacional sabe como seu 

desempenho depende de sua situação 

socioemocional
G G G

O sistema educacional conhece como 

modificar seu desempenho 

socioemocional
G G

O sistema conhece como ajustar outras 

intervenções a sua situação 

socioemocional
G G

O sistema educacional vem utilizando 

um sistema de focalização baseado em 

evidência 
G

O sistema educacional vem utilizando 

planejamento baseado em evidência G G G G G

Potenciais Vantagens de um Sistema de Monitoramento das Habilidades Socioemocionais 

para o Sistema Educacional
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 PROTEJO:  É o principal programa do PRONASCI voltado para a juventude

 Objetivos do Programa: Sensibilizar o jovem para a sua inclusão em um 

percurso social formativo associado a práticas sociais saudáveis, seguras 

e produtivas

 O que oferece: Uma bolsa de R$ 100 por mês além de um circuito 

formativo de 800 horas baseado em oficinas com forte conteúdo sócio 

cultural esportivo, sentimento de pertencimento e formação cidadã. (As 

atividades serão desenvolvidas em dois turnos, manhã ou da tarde, 

fazendo 4 horas diárias, nos cinco dias na semana).

O Programa



Percurso Formativo

Conteúdo Nº Horas

Português 65

Matemática 65

Esporte 100

Formação Social 100

Cultura 100

Informática 80

Reuniões Pedagógicas 20

Terapia Comunitária 20

Mediação de Conflitos 20

Atividades Comunitárias 40

Plano de Desenvolvimento Individual 30

Habilitação Profissional (SENAC) 160

Total de Horas 800



Formação Social: conjunto de conteúdos desenvolvidos ao 

longo de todo percurso formativo, com o objetivo de debater 

os seguintes temas:

Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3

1) Indivíduo X sociedade

2) Cultura

3) Poder

4) Cidadania

5) Violência Doméstica

6) Homofobia

7) Racismo

8) Ecologia

9) Religião

10) Segurança Pública 

1) O que é trabalho? 

2) Cidadania e Mercado de 
Trabalho

3) O que é Educação? 

4) Falando mal da escola

1) História de Vida

2) O Eu e Outro

3) Família

4) Juventudes

5) Uso de drogas

6) Sexualidade



Conteúdo

Plano de Desenvolvimento Individual: é um instrumento que visa propiciar condições para
uma reflexão sobre a vida profissional e pessoal. Espera-se que cada jovem tenha em mãos
um Plano para nortear suas ações presentes e futuras.

Mediação de Conflitos: com o objetivo de criar laços de afeto e confiança mútua, as
oficinas serão voltadas para a capacidade da facilitação do diálogo possibilitando o
conhecimento dos princípios da mediação: escuta ativa; ouvir para conhecer.....

Atividades Comunitárias: intervenções planejadas e desenvolvidas com as equipes dos
territórios.

Terapia Comunitária: com o objetivo de atendimento terapêutico fundamentado numa
roda de discussão em grupo, no que tange aspectos psicológicos e interpessoais,
buscando diminuir ansiedades e angústias inerentes à juventude.



Grupo Tratamento Controle

Amostra Inicial 1124 1124

Encontrados 903 876

Taxa de atrito 80% 78%

Taxa de Atrito



Impacto
Erro 

padrão
P-Valor (%) Impacto

Erro 

padrão
P-Valor (%) Impacto

Erro 

padrão
P-Valor (%) Impacto

Erro 

padrão
P-Valor (%)

Agregado -0,2 0,1 6 -0,9 0,7 9 -0,5 0,7 22 0,5 0,6 23

Autoestima 0,0 0,2 88 -1,1 1,4 43 -0,2 1,1 85 0,0 1,3 99

Impulsividade -0,4 0,3 21 2,1 1,9 27 -0,8 1,7 64 -0,4 1,4 75

Reação à crítica 0,2 0,4 63 2,3 4,1 58 2,9 2,8 30 1,3 4,1 74

Amabilidade -0,2 0,3 55 -2,6 1,5 9 -1,1 1,7 53 0,4 1,5 80

Escrupulosidade -0,4 0,3 19 1,2 1,6 43 0,0 1,7 99 0,7 1,9 70

Extroversão -0,4 0,2 12 1,1 1,3 39 0,4 1,4 78 1,2 1,5 43

Instabilidade Emocional 0,1 0,3 71 -0,9 2,0 66 3,1 2,3 18 0,3 1,8 88

Abertura para a 

experiência
-0,4 0,3 10 -2,5 1,9 19 1,8 2,7 51 2,4 2,6 34

Habilidade 

socioemcional

Intenção de Tratamento Recebeu Bolsa Declarou participar
Declarou participar ou recebeu 

Bolsa 

Estimativas do Impacto do Programa Protego sobre as habilidades socioemocionais 



XVIII

1

Concordo

Plenamente

2

Concordo
3

Discordo

4

Discordo

Plenamente

(263)  De uma forma geral (apesar de tudo), estou satisfeito(a) comigo mesmo(a)

(264)  Às vezes, eu acho que eu não sirvo para nada (desqualificado(a) ou inferior em relação aos outros)

(265)  Eu sinto que eu tenho um tanto (um número) de boas qualidades

(266)  Eu sou capaz de fazer as coisas tão bem quanto a maioria das outras pessoas (desde que me ensinadas)

(267)  Não sinto satisfação nas coisas que realizei. Eu sinto que não tenho muito do que me orgulhar

(268)  Às vezes, eu realmente me sinto inútil (incapaz de fazer as coisas).

(269)  Eu sinto que sou uma pessoa de valor, pelo menos num plano igual (num mesmo nível) às outras pessoas.

(270)  Não me dou o devido valor. Gostaria de ter mais respeito por mim mesmo(a)

(271)  Quase sempre eu estou inclinado(a) a achar que sou um(a) fracassado(a)

(272)  Eu tenho uma atitude positiva (pensamentos, atos e sentimentos positivos) em relação a mim mesmo(a)

AUTO-ESTIMA

Instruções: As pessoas são diferentes quanto à maneira como se comportam e pensam em situações 

distintas. Este é um questionário para medir algumas formas como você age e pensa, não existe resposta 

certa ou errada. Marque apenas uma alternativa para cada  (RU)

Cartão 11



1

Concordo

Plenamente

2

Concordo
3

Discordo

4

Discordo

Plenamente

 Eu planejo minhas atividades com cuidado

 Eu faço as coisas sem pensar

 Eu me concentro com facilidade

 Eu tenho facilidade para economizar dinheiro

 Eu acho difícil ficar sentado por muito tempo

 Eu costumo pensar com cuidado em tudo

 Eu quero ter um trabalho fixo para poder pagar minhas despesas

 Eu falo as coisas sem pensar

 Eu faço as coisas no impulso

 Eu me canso com facilidade tentando resolver problemas mentalmente, de cabeça

 Eu faço as coisas no momento em que penso

 Eu compro coisas impulsivamente, sem pensar

 Eu me sinto inquieto em aulas ou palestras 

 Eu faço planos para o futuro

Instruções: As pessoas são diferentes quanto à maneira como se comportam e pensam em situações 

distintas. Este é um questionário para medir algumas formas como você age e pensa, não existe resposta 

certa ou errada. Marque apenas uma alternativa para cada  (RU)

IMPULSIVIDADE

Cartão 11

 Enquanto estou pensando em uma coisa, é comum que outras idéias me venham à cabeça ao 

mesmo tempo



1

Nem um

pouco

2

Levemente

3

Moderadam

anente

4

Muito

5

Extremamente

 Frequentemente tenho medo de que outras pessoas percebam meus defeitos

 Me preocupo com o tipo de impressão que estou causando em alguém

 Temo que os outros não me aprovarão

 Temo que as pessoas encontrarão defeitos em mim

 Eu me preocupo com as opiniões dos outros a meu respeito

 Fico frequentemente preocupado com o tipo de impressão que passo

 Se eu sei que alguém está me julgando, isto tende a me incomodar

 Às vezes, acho que estou muito preocupado com o que os outros possam pensar de mim

 Frequentemente me preocupo se direi ou farei coisas erradas

Qual o seu grau de preocupação com relação ao que as pessoas pensam de você? (Marcar com "X" 

apenas uma resposta em cada item).  (RU)

 Quando estou conversando com alguém, me preocupo com o que possam estar pensando sobre mim

 Preocupo-me com o que as pessoas pensarão de mim mesmo quando sei que isso não faz nenhuma diferença

 Eu fico preocupado quando eu sei que as pessoas estão formando uma impressão ruim de mim

REAÇÃO A CRÍTICA

Cartão 12



XVII

(219)

(220)

(221)

(222)

(223)

(224)

(225)

(226)

(227)

(228)

(229)

(230)

(231)

(232)

 É prestativo e ajuda os outros

 É, às vezes, tímido, inibido. 

 É emocionalmente estável, não se altera facilmente

 Tende a ser crítico com os outros

 É minucioso, detalhista no trabalho

 É assertivo, não teme expressar o que sente

 Insiste até concluir a tarefa ou trabalho

 É depressivo, triste

 Gosta de cooperar com os outros

 É original, tem sempre novas idéias

 É temperamental, muda de humor facilmente

 É inventivo, criativo

 É reservado

 Valoriza o artístico, o estético

PERSONALIDADE

INSTRUÇÕES: A seguir encontram-se algumas características que podem ou não lhe dizer respeito. Por favor, escolha um dos números na 

escala abaixo que melhor expresse a sua opinião em relação a você mesmo e anote no espaço ao lado de cada afirmação. Vale ressaltar 

que não existem respostas certas ou erradas. Utilize a seguinte escala de resposta:  (RU)
Preencha com o número correspondente da tabela acima

Eu me vejo como alguém que:
1. Discordo 

totalmente

2. Discordo em 

parte

3. Nem  

concordo 

nem discordo

4. 

Concordo 

em parte

5. 

Concordo 

totalmente

Cartão 10

A

C

E

C

N

A

O

N

O

E

O

N

A

E







D. Por que avaliar 

impacto?



 Decisão sobre a implementação da intervenção

 Magnitude do impacto

 Relação custo-efetividade

 Relação custo-benefício

 Aperfeiçoamento o desenho da intervenção

 Validação do modelo lógico

 Isolando o impacto dos componentes e identificando 
complementariedades e substitutibilidades

 Heterogeneidade

Avaliação prévia (Ex-Ante)



 Impacto potencial versus impacto da 
intervenção como implantada e gerenciada

 Monitorando variações ao longo da vida da 
intervenção

 Monitorando diferenças espaciais

Avaliação Posterior da Intervenção:
-- para uso pelos gestores no aperfeiçoamento 

da gestão, operação e implementação da 
intervenção --



 Validação do modelo lógico

 Isolando o impacto dos componentes e 
identificando complementariedades e 
substitutibilidades

 Heterogeneidade

Avaliação Posterior da Intervenção:
-- para uso pelos gestores no aperfeiçoamento 

do desenho da intervenção --



Magnitude do impacto

 Relação custo-efetividade

 Relação custo-benefício 

 Avaliação de impacto versus propensão a pagar

 Avaliação de impacto versus percepção de 
impacto

Avaliação Posterior da Intervenção:
-- para uso dos tomadores de decisão --



Para uso externo: 
identificação de melhores 

práticas?



E. O que uma 

avaliação  

experimental requer? 



F. O que uma Avaliação Experimental 
requer?

1. Experimentos não requerem que as unidades sejam uma 

amostra aleatória da população. Uma amostra não 

representativa gera dificuldades com a validade externa. 

2. Experimentos não requerem unidades homogêneas

3. Experimentos não requerem que a resposta das unidades 

ao tratamento seja homogênea

4. Experimentos sim requerem que as unidades sejam 

alocadas aleatoriamente a tratamento e controle. Isto é, 

que a probabilidade de serem alocadas a qualquer um dos 

grupos não guarda nenhuma relação com qualquer 

propriedade ou característica das unidades. 



I. Impacto do quê, sobre 
o quê e quando? 



Impacto do quê? 

Projeto Jovem de Futuro

Impacto sobre o quê? 

Desempenho da escola ao final da 3ª série em   

Matemática e Língua Portuguesa, medido por 

avaliações externas (à Secretaria e ao Instituto) 

(participam dessas avaliações todas as escolas da

rede estadual).

Impacto, quando? 

Após a escola estar três anos no programa. 

I. Impacto do quê, sobre o quê e 
quando?



II. A Base para a Avaliação: 
“Experimentos” e Grupos 

de Controle



II. “Experimentos” e Grupos de Controle

Sorteio Público (experimento)

Escola 
controle

Escola 
tratada

1. Escolas são agrupadas por semelhança 
(pares ou grupos de 5 escolas em geral)

2. Em cada grupo, é feito um sorteio para 
definir quais serão as escolas de 
tratamento e controle.

3. As escolas tratadas entram no programa 
imediatamente e as de controle entram 3 
anos depois.

4. Desde o piloto, formamos 414 grupos de 

escolas, o que equivale a dizer que temos 
414 “experimentos” e, portanto, 414 
oportunidades para avaliar o programa .

5. Com escolas que já estão há pelo menos 
três anos no programa temos 116 
“experimentos”. Utilizamos todos eles em 
conjunto para falar hoje sobre o impacto 
do programa.

Escolas 
candidatas
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Gráfico 1

414 “experimentos” 
realizados, 116 “maduros“ 
utilizados nessa avaliação



III. O Jovem de Futuro tem 
Impacto?
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𝑝 =
𝐶116
58

2116
= 7,4%
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F. Avaliações 

Experimentais versus 

não experimentais



73,9

76,0

68,9

64

66

68

70

72

74

76

78

80

Antes do programa (1999) Após o programa (2005)

T
a

x
a

 d
e

 a
p

ro
v

a
ç

ã
o

 (
%

)

Impacto dos programas do Instituto Ayrton Senna sobre a taxa de 
aprovação: contraste com futuros beneficiários

Futuros beneficiários 

Beneficiários 



73,9

76,0

68,9

70,9

64

66

68

70

72

74

76

78

80

Antes do programa (1999) Após o programa (2005)

T
a

x
a

 d
e

 a
p

ro
v

a
ç

ã
o

 (
%

)

Impacto dos programas do Instituto Ayrton Senna sobre a taxa de 
aprovação: contraste com futuros beneficiários

Futuros beneficiários 

Trajetória caso o programa
não tivesse impacto

Beneficiários 



73,9

76,0

77,9

68,9

70,9

64

66

68

70

72

74

76

78

80

Antes do programa (1999) Após o programa (2005)

T
a

x
a

 d
e

 a
p

ro
v

a
ç

ã
o

 (
%

)

Impacto dos programas do Instituto Ayrton Senna sobre a taxa de 
aprovação: contraste com futuros beneficiários

Beneficiados após 2005 Beneficiados entre 1999 e 2005



73,9

76,0

77,9

68,9

70,9

64

66

68

70

72

74

76

78

80

Antes do programa (1999) Após o programa (2005)

T
a

x
a

 d
e

 a
p

ro
v

a
ç

ã
o

 (
%

)

Impacto dos programas do Instituto Ayrton Senna sobre a taxa de 
aprovação: contraste com futuros beneficiários

Beneficiados após 2005 Beneficiados entre 1999 e 2005

Impacto do programa 6,9 p.p.



20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

Antes (2009) Depois (2014)

p
o

rc
e

n
ta

ge
m

 d
e

 c
ri

an
ça

s 
d

e
 0

 a
 3

 a
n

o
s 

e
m

 c
re

ch
e

s 
m

u
n

ic
ip

ai
s

Impacto do Programa Primeiríssima Infância sobre a Taxa de Cobertura de 
Creches Municipais

Grupo de 
Comparação 



20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

Antes (2009) Depois (2014)

p
o

rc
e

n
ta

ge
m

 d
e

 c
ri

an
ça

s 
d

e
 0

 a
 3

 a
n

o
s 

e
m

 c
re

ch
e

s 
m

u
n

ic
ip

ai
s

Impacto do Programa Primeiríssima Infância sobre a Taxa de Cobertura de 
Creches Municipais

Grupo de 
Comparação 

Grupo de 
Beneficiários 



20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

Antes (2009) Depois (2014)

p
o

rc
e

n
ta

ge
m

 d
e

 c
ri

an
ça

s 
d

e
 0

 a
 3

 a
n

o
s 

e
m

 c
re

ch
e

s 
m

u
n

ic
ip

ai
s

Impacto do Programa Primeiríssima Infância sobre a Taxa de Cobertura de 
Creches Municipais

Grupo de 
Comparação 

Grupo de 
Beneficiários 



20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

Antes (2009) Depois (2014)

p
o

rc
e

n
ta

ge
m

 d
e

 c
ri

an
ça

s 
d

e
 0

 a
 3

 a
n

o
s 

e
m

 c
re

ch
e

s 
m

u
n

ic
ip

ai
s

Impacto do Programa Primeiríssima Infância sobre a Taxa de Cobertura de 
Creches Municipais

Grupo de 
Comparação 

Grupo de 
Beneficiários 



20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

Antes (2009) Depois (2014)

p
o

rc
e

n
ta

ge
m

 d
e

 c
ri

an
ça

s 
d

e
 0

 a
 3

 a
n

o
s 

e
m

 c
re

ch
e

s 
m

u
n

ic
ip

ai
s

Impacto do Programa Primeiríssima Infância sobre a Taxa de Cobertura de 
Creches Municipais

Grupo de 
Comparação 

Grupo de 
Beneficiários 

Impacto do 
programa 



20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

Antes (2009) Depois (2014)

p
o

rc
e

n
ta

ge
m

 d
e

 c
ri

an
ça

s 
d

e
 0

 a
 3

 a
n

o
s 

e
m

 c
re

ch
e

s 
m

u
n

ic
ip

ai
s

Impacto do Programa Primeiríssima Infância sobre a Taxa de Cobertura de 
Creches Municipais

Grupo de 
Comparação 

Grupo de 
Beneficiários 

Impacto do 
programa 



15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Antes da Implantação do Programa (2009) Após a Implantação do Programa (2013)

P
o

rc
e

n
ta

ge
m

 d
o

s 
p

ar
to

s 
re

al
iz

ad
o

s 

Impacto do Programa Primeiríssima Infância sobre a 
porcentagem de partos realizados que foram normais 

Beneficiários 



15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Antes da Implantação do Programa (2009) Após a Implantação do Programa (2013)

P
o

rc
e

n
ta

ge
m

 d
o

s 
p

ar
to

s 
re

al
iz

ad
o

s 

Impacto do Programa Primeiríssima Infância sobre a 
porcentagem de partos realizados que foram normais 

Beneficiários 
Comparação

(3 municípioos)



15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Antes da Implantação do Programa (2009) Após a Implantação do Programa (2013)

P
o

rc
e

n
ta

ge
m

 d
o

s 
p

ar
to

s 
re

al
iz

ad
o

s 

Impacto do Programa Primeiríssima Infância sobre a 
porcentagem de partos realizados que foram normais 

3 p.p.

Beneficiários 
Comparação

(3 municípioos)



260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

Antes do Programa
(3a série)

Após o Programa
(3a série, 3 anos depois)

A
p

re
n

d
iz

ad
o

 a
o

 f
in

al
 d

a 
3

a
sé

ri
e

Evolução do aprendizado nos grupos de Tratamento e 
Controle 

Melhora no 
Grupo de 

Tratamento

Impacto do 
Programa

Melhora no 
Grupo de 
Controle 

Gráfico 1

414 “experimentos” 
realizados, 116 “maduros“ 
utilizados nessa avaliação



G. Argumentos em prol 

da alocação por sorteio



G. Argumentando em prol da 
realização de seleção por sorteio

1. Ética e experimentos aleatórios: sorteios representam a 

forma mais justa de seleção de beneficiários na presença 

de excesso de demanda. 

2. A Probabilidade de seleção pode perfeitamente ser 

diferenciada segundo o grau de vulnerabilidade dos 

beneficiários. 



Impacto do Projeto Jovens 
em Ação (PROTEJO)



III. Implementação do 
Processo de Seleção por 

Sorteio



Inscritos Vagas

Total 4857 2425 2.0

Complexo do Alemão 249 150 1.7

Tavares Bastos 88 50 1.8

Vila Kennedy 248 150 1.7

Belford Roxo 336 150 2.2

Itaguaí 302 150 2.0

Mesquita 326 150 2.2

Nilópolis 323 150 2.2

Nova Iguaçu 388 150 2.6

Pavão-Pavãozinho 133 75 1.8

Queimados 279 150 1.9

São Gonçalo 414 150 2.8

Cantagalo 90 75 1.2

Caxias 221 150 1.5

Itaboraí 338 150 2.3

Manguinhos 288 150 1.9

Niterói 213 100 2.1

Providência 151 100 1.5

Rocinha 268 75 3.6

São João do Meriti 202 150 1.3
Fonte: Estimativas produzidas com base no cadastro de inscrição do Projeto Jovens em Ação (Protejo) da Secretaria de 

Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) de 2010.

Razão 

candidato/vaga
Território

Número

Distribuição das vagas e dos inscritos do Projeto Jovens em 

Ação (Protejo) por Território: Rio de Janeiro, 2010



(%)

Homem Mulher Total

Alta 17 29 46

Baixa 26 28 54

Total 42 58 100

Fonte: Estimativas produzidas com base no cadastro de inscrição do Projeto 

Jovens em Ação (Protejo) da Secretaria de Assistência Social e Direitos 

Humanos (SEASDH) de 2010.

Nota 1:  Considerou-se baixa escolaridade os inscritos sem nenhuma educação 

de nível médio e alta escolaridade os inscritos com alguma escolaridade de nível 

médio.

Sexo

E
s
c
o

la
ri

d
a
d

e
¹

Distribuição dos inscritos do Projeto 

Jovens em Ação (Protejo) por gênero 

e escolaridade: Rio de Janeiro, 2010



(%)

Homem Mulher Total

Alta 33

Baixa 67

Total 60 40 100

Fonte: Estimativas produzidas com base no cadastro de inscrição do Projeto Jovens em Ação (Protejo) da Secretaria 

de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) de 2010.

Distribuição teórica das vagas do Protejo por 

sexo e escolaridade

Rio de Janeiro, 2010

Sexo

E
s
c
o

la
ri

d
a
d

e



(%)

Homem Mulher Total

Alta 20 13 33

Baixa 40 27 67

Total 60 40 100

Fonte: Estimativas produzidas com base no cadastro de inscrição do Projeto Jovens em Ação (Protejo) da Secretaria 

de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) de 2010.

Distribuição teórica das vagas do Protejo por 

sexo e escolaridade

Rio de Janeiro, 2010

Sexo

E
s
c
o

la
ri

d
a
d

e



Critério Composição Pesos dos critérios

Inadequada 3

Adequada ---

Sim 4

Não ---

Sim 5

Não ---

Sim 5

Não ---

Sim, Tipo 1 6

Sim, Tipo 2 5

Sim, Tipo 3 4

Sim, Tipo 4 2

Não ---

Mínimo 0

Máximo 23

Foi encaminhado por alguma 

instituição

Habitação

Ausência de pai e mãe

Vítma de violência

Contato com psicoativos (drogas)

Definição dos pesos para o cálculo do grau de vulnerabilidade

Rio de Janeiro, 2010



Total

Vagas 60

Candidatos 120

Razão 

vaga/candidato
0,5

Características

Alocação Total

Exclusiva para alta vulnerabilidade 50% 30

Baixa vulnerabilidade + excedentes 

com alta vulnerabilidade
50% 30

Total 100% 60

Alocação das vagas

% Total

Alta vulnerabilidade 50% 60

Baixa vulnerabilidade 50% 60

Total 100% 120

Distribuição dos candidatos



Total

60

-
Vagas exclusivas para alta 

vulnerabilidade
30

= Alocados 30

= Excedentes 30

0.5

Processo de Seleção: 1 Estágio

Proporção com alta vulnerabilidade 

alocados no 1  estágio

Processo

Candidatos com alta 

vulnerabilidade



Total

90

Com baixa vulnerabilidade 60

Com alta vulnerabilidade não 

alocados no 1estágio
30

- Vagas restantes 30

0.33

= Baixa vulnerabilidade alocados 20

= Alta vulnerabilidade alocados 10

Processo de Seleção: 2 Estágio

Razão vaga/candidato

Processo

Candidatos com baixa vulnerabilidade 

+ excedentes com alta vulnerabilidade



Total %

120 100

Com alta vulnerabilidade 60 50

Com baixa vulnerabilidade 60 50

60 100

Com alta vulnerabilidade 40 67

Com baixa vulnerabilidade 20 33

Candidatos alocados

Resultado do processo de seleção

Processo

Candidatos



G. Argumentando em prol da 
realização de Experimentos Aleatórios

3. Universalização é uma raridade. Em geral, sempre 

existe excesso de demanda e potenciais 

beneficiários excluídos. 

4. A grande dificuldade da aleatorização não é a  

universalização, mas a focalização ou a 

meritocracia fina. 



G. Argumentando em prol da 
realização de Experimentos Aleatórios

3. Pode-se argumentar, no entanto que a 

focalização ou a meritocracia fina segrega e não 

promove a diversidade da população atendida

4. Pode-se argumentar também que a focalização 

ou a meritocracia fina é ilusória (não existem 

medidas suficientemente precisas para 

implementá-las)



H. Quando realizar o 

sorteio?



H. Quando aleatorizar?

1. Deixar, na medida do possível, a aleatorização

sempre para o final do processo de seleção. 

Evitar aleatorizar convites para participação. 

2. Procurar sempre aleatorizar após os candidatos 

confirmaram seu interesse em participar.

3. Procurar aleatorizar após os gestores excluíram 

grupos que não devem ter acesso e incluíram 

grupos que a participação é garantida.  Note que 

nesse caso perde-se validade externa. 

4. Muito cuidado com  as limitações do “estímulo a 

demanda”!  



H. Aleatorização

simples versus 

estratificada



H. Aleatorização simples versus aleatorização
estratificada: vantagens e desvantagens 

1. Inevitável quando os beneficiários escolhem a 
unidade de atendimento, ou quando o 
atendimento dos grupos é segregado (caso dos 
grupos etários na escola). Variáveis de 
estratificação: unidade de atendimento e 
grupos demográficos. 



Grupamentos
Jovens 

Beneficiários

Jovens 

Controle
Total Jovens

Total de grupamentos 152 2425 2432 4857

128 1945 2432 4377

Balanceando pelo mínimo entre 

controle e tratamento
128 1221 1221 2442

93 1620 1991 3611

Balanceando pelo mínimo entre 

controle e tratamento
93 1124 1124 2248

93 1297 1538 2835

Balanceando pelo mínimo entre 

controle e tratamento encontrados
93 893 871 1764

Com pelo menos 1 controle e 1 

tratamento

Com pelo menos 5 controles e 5 

tratamentos

Cenários para o tamanho da amostra na avaliação do Projeto 

Jovens em Ação (Protejo) 

Com pelo menos 5 controles e 5 

tratamentos encontrados



Group Net vacancies
Children in the 

waiting list

Sample of 

beneficiaries

Sample of 

children in 

waiting list

Number of 

combinations 

group-day care 

where random 

selection was 

necessary

Size of the 

group

Less than 7 Any 0 0 101 0

More tham 7 Less than 7 0 0 83 0

Between 7 and 12 More than 7 5 5 43 430

More than 12 Between 7 and 12 5 5 34 340

Between 12 and 17 More than 12 10 10 39 780

More than 17 Between 12 and 17 10 10 25 500

Between 17 and 22 More than 17 15 15 34 1020

More than 22 Between 17 and 22 15 15 8 240

5 More than 22 More than 22 20 20 26 1040

209 4350Total

Sample Design

1

2

3

4



Sample Design and Attrition

 Sample of 4350 children from 209 lotteries 
(combinations of age group and daycare)

 Balanced sample 5 to 20 treatment and controls 
for each lottery

 Sample draw from top of list (treatment) and 
bottom of list (control) 



Indicator Value

Coverage rate at the top 10%  (%) 55

Average coverage rate (%) 25

Difference (percentage points) 30

Excess demand (thousands) 83

Municipal vacancies for 2008 (thousands) 12

2008 Applicants for municipal daycare centers (thousands) 25

Applicants per vacancy in municipal daycare centers (2008) 2.1

Excess demand for Daycare in Rio de Janeiro 

municipality



The Lottery Design

 Approximately 25,000 children applied for the 12,000 

open slots in the 243 daycare centers

 Of these, approximately 24,000 were eligible

 Randomization was done by grade and center 

(depending on the slots available in each grade of each 

center)

 Each child was given a “ranking”

 Control children were put in a waiting list
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H. Aleatorização simples versus 
aleatorização estratificada: vantagens 

e desvantagens 

2. Garante o balanceamento entre tratamento e controle com 

relação as variáveis utilizadas na estratificação. Por isso 

aumenta a precisão das estimativas, reduzindo a variabilidade 

não relacionada ao impacto do programa. Se as unidades de 

tratamento e controle alcançassem o mesmo resultado, na 

ausência do tratamento, qualquer diferença entre tratamento 

e controle seria devida ao impacto do programa. Estratificar 

em determinantes do resultado de interesse da avaliação.  



H. Aleatorização simples versus 
aleatorização estratificada: vantagens 

e desvantagens 

3. Facilita avaliar a heterogeneidade do impacto do 

Programa. Estratificar com relação a variáveis 

capazes de influenciar o impacto. 

4. Em caso de atrito (descontinuidade do atendimento 

ou dificuldade/impossibilidade de obter as 

informações para uma unidade num grupo não afeta 

a natureza experimental dos demais grupos). Num 

modelo aleatório simples qualquer atrito, em 

princípio, destrói a natureza aleatória do 

experimento. 



V. A Magnitude do 
Impacto é 

Espacialmente Estável?



Tabela 5

Média

Número de 

estratos ou 

estudos

Erro padrão

Limite inferior 

do intervalo de 

confiança

Limite superior 

do intervalo de 

confiança

Cochran's Q

Média (área) 4,6 7 1,1 3 6 8,3

Goiás 5,8 25 3,8 -1 12 0,1

Mato Grosso do Sul 4,0 23 2,1 1 7 0,1

Pará 10,1 15 4,7 2 18 1,4

Belo Horizonte 10,0 4 5,0 2 18 1,2

Vale do Paraíba 7,9 20 2,8 3 13 1,4

São Paulo 0,3 17 2,1 -3 4 3,9

Rio de Janeiro 6,9 12 5,0 -1 15 0,2

Impacto do Jovem de Futuro: 

Matemática

Área

Impacto 3º ano após 3 anos de projeto

Erro de Medida +
Heterogeneidade 



Tabela 5

Média

Número de 

estratos ou 

estudos

Erro padrão

Limite inferior 

do intervalo de 

confiança

Limite superior 

do intervalo de 

confiança

Cochran's Q

Média (área) 4,6 7 1,1 3 6 8,3

Goiás 5,8 25 3,8 -1 12 0,1

Mato Grosso do Sul 4,0 23 2,1 1 7 0,1

Pará 10,1 15 4,7 2 18 1,4

Belo Horizonte 10,0 4 5,0 2 18 1,2

Vale do Paraíba 7,9 20 2,8 3 13 1,4

São Paulo 0,3 17 2,1 -3 4 3,9

Rio de Janeiro 6,9 12 5,0 -1 15 0,2

Impacto do Jovem de Futuro: 

Matemática

Área

Impacto 3º ano após 3 anos de projeto

5,6

Erro de 
Medida 
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Limite inferior 
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do intervalo de 
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Média (área) 4,6 7 1,1 3 6 8,3

Goiás 5,8 25 3,8 -1 12 0,1

Mato Grosso do Sul 4,0 23 2,1 1 7 0,1

Pará 10,1 15 4,7 2 18 1,4

Belo Horizonte 10,0 4 5,0 2 18 1,2
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Erro de 
Medida 



Tabela 5

Média

Número de 

estratos ou 

estudos

Erro padrão

Limite inferior 

do intervalo de 

confiança

Limite superior 

do intervalo de 

confiança

Cochran's Q

Média (área) 4,6 7 1,1 3 6 8,3

Goiás 5,8 25 3,8 -1 12 0,1

Mato Grosso do Sul 4,0 23 2,1 1 7 0,1

Pará 10,1 15 4,7 2 18 1,4

Belo Horizonte 10,0 4 5,0 2 18 1,2

Vale do Paraíba 7,9 20 2,8 3 13 1,4

São Paulo 0,3 17 2,1 -3 4 3,9

Rio de Janeiro 6,9 12 5,0 -1 15 0,2

Impacto do Jovem de Futuro: 

Matemática

Área

Impacto 3º ano após 3 anos de projeto

5,6

Erro de 
Medida 



Tabela 5

Média

Número de 

estratos ou 

estudos

Erro padrão

Limite inferior 

do intervalo de 

confiança

Limite superior 

do intervalo de 

confiança

Cochran's Q

Média (área) 4,6 7 1,1 3 6 8,3

Goiás 5,8 25 3,8 -1 12 0,1

Mato Grosso do Sul 4,0 23 2,1 1 7 0,1

Pará 10,1 15 4,7 2 18 1,4

Belo Horizonte 10,0 4 5,0 2 18 1,2

Vale do Paraíba 7,9 20 2,8 3 13 1,4

São Paulo 0,3 17 2,1 -3 4 3,9

Rio de Janeiro 6,9 12 5,0 -1 15 0,2

Impacto do Jovem de Futuro: 

Matemática

Área

Impacto 3º ano após 3 anos de projeto

5,6

Erro de 
Medida 



Média

Número de 

estratos ou 

estudos

Erro padrão

Limite inferior 

do intervalo de 

confiança

Limite superior 

do intervalo de 

confiança

Cochran's Q

Média (área) 4 7 1,5 2 7 1,9

Goiás 5 25 4 -1 12 0,0

Mato Grosso do Sul 3 23 3 -2 9 0,2

Pará 2 15 5 -6 10 0,3

Belo Horizonte 10 4 5 2 17 1,2

Vale do Paraíba 3 20 3 -1 8 0,1

São Paulo 5 17 4 -2 12 0,0

Rio de Janeiro 6 12 7 -6 17 0,0

Impacto do Jovem de Futuro: 

Língua Portuguesa

Área

Impacto 3º ano após 3 anos de projeto

Tabela 4
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Estatística Matemática Língua Portuguesa

Número de áreas de atuação 7 7

Cochran's Q ("variância 

obervada")
8,3 1,9

Variança esperada 6 6

Porcentagem da variância 

devido a heterogeneidade (I2) 
28% -209%

Análise da Heterogeneidade Espacial do Impacto

Tabela 3



I. Como realizar o 

processo de seleção 

por sorteio



I. Como aleatorizar?

1. Buscar sempre fazer uma dupla aleatorização. 

Numa aleatorização resultados improváveis 

podem ocorrer e ocorrem!

2. Buscar, na medida do possível, promover um 

sorteio cego (aquele em que os candidatos não 

sabem do sorteio, nesse caso alguma instituição 

idônea precisaria acompanhar o sorteio) 

3. Devemos sempre lembrar que o ideal permanece 

sendo o experimento duplamente cego (nem o 

programa nem os participantes sabem que está 

sendo beneficiado, necessidade do placebo!)



J. Sortear o quê?



J. Aleatorizar o quê?

1. Acesso a um dado serviço ou programa

2. Momento em que a unidade fará parte do programa 

(impossível avaliar o impacto de longo prazo) 

3. Estímulo ou incentivo para participar ou elevar a 

intensidade com que utiliza o programa (avaliação 

do Geekie, cuidado para o estímulo não ter impacto 

direto sobre o resultado sobre o qual se deseja 

avaliar o impacto da participação).



J. Aleatorizar o quê?

4. Dosagem ou intensidade do atendimento (avaliação 

apenas o impacto de diferenças na dosagem) 

5. Módulos que compõem o programa, programas 

alternativos ou estamos interessados em avaliar 

complementariedades e sobreposições entre 

programas ou módulos de um programa. (avalia-se 

apenas o impacto relativo ou marginal e necessita-se 

de amostras muito grandes, tanto porque se divide a 

amostra como porque o impacto marginais tendem 

a ser menores)



 Duas regiões: Central (Litorânea + Região Metropolitana) e 
Sul (Médio Paraíba e Sul)

 30 municípios: Central (18) e Sul (12)

 92 Microbacias: Central (54) e Sul (38) – Total de cerca de 
200 microbacias nos municípios atendidos

 Cerca de 15 mil produtores: 150 produtores por microbacia

 Cerca de 1 milhão de hectares

Universo e sistema de seleção na avaliação do 
Projeto Rio Rural 



1. Randomized late beneficiaries: The program can 
not benefit all applicants of a single hydrographic 
micro-basin at the same time. Time of attendance 
is randomized. Beneficiaries selected for late 
attendance are used as a control group for those 
first treated. 

What are the comparison groups used 
in the impact evaluation of Rio Rural 

Program?



2. Beneficiaries in hydrographic micro-basin to enter later 
in the program: The program can not benefit all 
selected hydrographic micro-basin at the same time. 
Hence, attendance are spread over time. Hydrographic 
micro-basin schedule to be attended later are used as 
controls for hydrographic micro-basin schedule to be 
attended first. 

What are the comparison groups used 
in the impact evaluation of Rio Rural 

Program?



3. Beneficiaries in hydrographic micro-basin that were 
not select for the program: The program does not 
have the resources to benefit all hydrographic micro-
basin of a given municipality. Hence. hydrographic 
micro-basin are ranked and only those top ranked are 
included in the program. We use, as controls the 
excluded high ranked hydrographic micro-basin. i.e., 
those that almost were included. Those that should 
be included first if extra resources were available. 

What are the comparison groups used 
in the impact evaluation of Rio Rural 

Program?



1. Comparison group: randomized late beneficiaries
Advantage:
Internal validity:  Ideal control group (perfect internal 
validity), since they  were randomly selected from 
beneficiaries
Disadvantages:
Contamination. The presence of the program in a micro-
basin may influence all farmers, not just those directly 
benefiting from the program.  
Long term impacts: since the control group will eventually 
enter the program, it will be impossible to use them to 
measure long-term impacts.

What are the advantages and 
limitations of each group to isolate 

the impact?



Evolução do resultado de interesse 



Evolução do resultado de interesse 

Beneficiário imediato

Não beneficiário

Impacto 



Evolução do resultado de interesse 

Beneficiário imediato

Beneficiário tardio

Impacto imediato



Evolução do resultado de interesse 

Beneficiário imediato

Não beneficiário

Beneficiário tardio

Impacto total

Impacto imediato



Produtor Micro-bacia
Seleção 

aleatória
Contiguidade

Efeitos 

rápidos ou 

indicador de 

antecedência

Não capta 

externalidades

Atendimento imediato versus postergado P P P P

Atendimento imediato versus futuros 

participantes P P P P

Atendimento imediato versus não 

participantes P P

Atendimento imediato versus postergado P P P

Atendimento imediato versus 

marginalmente excluídas P P

Contraste 

Unidade Estratégia de identificação Dificuldades 

Contrastes a serem explorados na avaliação de impacto 

1

2

3



K. Que unidade 

utilizar?



K. Que unidade de aleatorização
utilizar?

1. Indivíduo é em geral preferível. Pode ser impossível 

se o programa modifica uma instituição ou é dirigido 

a um grupo predeterminado de indivíduos. 

2. Pode ser grupos como turmas em uma escola. 

Cuidado com a contaminação por beneficiários 

próximos. 

3. Instituições ou unidades de atendimento como 

escolas. Cuidado com as mudanças na composição 

da população atendida. O impacto resulta de 

transformações nos beneficiários ou de mudanças 

na composição da população atendida?   



Sobre o Impacto 
do Jovem de Futuro



I. Impacto do quê, sobre 
o quê e quando? 



Impacto do quê? 

Projeto Jovem de Futuro

Impacto sobre o quê? 

Desempenho da escola ao final da 3ª série em   

Matemática e Língua Portuguesa, medido por 

avaliações externas (à Secretaria e ao Instituto) 

(participam dessas avaliações todas as escolas da

rede estadual).

Impacto, quando? 

Após a escola estar três anos no programa. 

I. Impacto do quê, sobre o quê e 
quando? 



Notas:

i. Como o desempenho é avaliado na 3ª série ao final de três 

anos da data de implantação do programa, boa parte dos 

alunos avaliados estudaram nas escolas participantes do 

Programa ao longo de toda sua educação média. 

ii. No entanto, nem todos alunos participando da avaliação 

na 3ª série frequentavam a 1ª série quando a escola 

entrou no programa. 

iii. Muitos são repetentes que estavam na 2ª ou 3ª série, 

outros foram transferidos de outras escolas ao longo dos 

três anos de duração do programa.  

I. Impacto do quê, sobre o quê e 
quando? 



Notas:

iv. Essa forma de avaliação, ao centrar a atenção sempre 

no desempenho ao final da 3ª série, contrasta a 

evolução de escolas e não de alunos. 

v. Nem todos os alunos que frequentavam a 1ª série 

quando o Programa foi implantado permanecem 

frequentando a 3ª série na mesma escola três anos 

depois. Muitos repetiram ou foram transferidos para 

outras escolas.

I. Impacto do quê, sobre o quê e 
quando? 



Notas:

vi. Para avaliar o impacto do programa sobre os alunos 

que fizeram todo o Ensino Médio numa escola 

participante, teríamos que restringir a média das 

escolas na 3ª serie à media apenas dos alunos que 

fizeram todo o Ensino Médio, sem reprovação, nessas 

escolas. 

vii.Essa opção por avaliar o impacto sobre as escolas 

beneficiadas, ao invés de sobre os alunos 

beneficiados, tem vantagens e desvantagens. 

I. Impacto do quê, sobre o quê e 
quando? 



Notas:

viii.Por um lado, se a presença do Programa atrai 

melhores alunos, o desempenho na 3ª série irá 

aumentar (e a avaliação vai apontar para um impacto 

positivo) mesmo que o Programa não tenha impacto 

sobre o aprendizado.  Nesse caso, o impacto deve-se 

puramente a uma mudança na composição do corpo 

discente (“creaming”). 

I. Impacto do quê, sobre o quê e 
quando? 



Notas:

ix. Por outro lado, se o programa reduz a taxa de 

abandono dos piores alunos, o desempenho ao final 

da 3ª série pode crescer pouco (e o impacto 

estimado ser pequeno), porque agora nas escolas 

beneficiadas também os piores alunos participam da 

avaliação ao final da 3ª série.

I. Impacto do quê, sobre o quê e 
quando? 



Notas:

x. Em suma, avalia-se literalmente o que se afirma 

avaliar: o impacto sobre o desempenho dos alunos 

das escolas participantes na 3ª série. Esse impacto 

combina o efeito sobre o aprendizado dos alunos 

com o de mudanças na composição do alunado que a 

presença do programa possa eventualmente causar. 

I. Impacto do quê, sobre o quê e 
quando? 



Notas:

xi. Conforme já ressaltado, para neutralizar o efeito da 

mudança de composição, seria necessário restringir a 

análise a um amostra fixa de alunos: aqueles que 

fizeram todo o Ensino Médio nos últimos três (sem 

repetência portanto) na mesma escola. 

I. Impacto do quê, sobre o quê e 
quando? 



Notas: 

xii. Essa estratégia foi seguida em avaliações anteriores do 

Programa,

 revelando magnitudes de impacto similares a 

obtida com o método atual; 

 revelando que a avaliação do impacto do 

Programa sobre as taxas de abandono e 

repetência aponta para um impacto nulo, 

portanto, o impacto sobre a composição deve ser 

limitado; 

I. Impacto do quê, sobre o quê e 
quando? 



Notas: 

xii. Essa estratégia foi seguida em avaliações anteriores do 

Programa,

 tendo a dificuldade de requerer que avaliações de 

desempenho em Matemática e Língua Portuguesa 

sejam realizadas pelo Instituto no início da 1ª 

série -- elevando custos e deixando de medir o 

impacto apenas por avaliações externas.  

I. Impacto do quê, sobre o quê e 
quando? 



L. Contaminação e 

desinteresse 



1. Existência e 
magnitude



Tratamento Controle Diferença Tratamento Controle Diferença

Recebeu bolsa 60% 28% 32% 4,4 2,8 1,7

Declarou participar 67% 45% 22% 5,2 3,8 1,4

Recebeu bolsa ou 

declarou participar
73% 47% 26% 6,4 4,4 2,0

Indice de participação 

Número de meses que participou 

(meses)

Grau de Contaminação

Porcentagem que participou (%)



Treatment Control

93,9 55,0

93,9 46,5

Attend the daycare the child has applied 91,6 37,6

Attend other public daycare 2,2 8,8

0,0 8,5

Attend non public non free daycare 0,0 4,3

6,1 36,5

0,0 35,0

0,0 1,5

6,1 8,6

Do not attend daycare

Stay home

Attend public daycare 

Exposure

"Mãe crecheira" or stay in community facilities

Others

Exposure, No Show and Contamination

Attend daycare 

Attend non public daycare 



2. Como Prevenir

 Conhecimento preciso do efetivo número de vagas 
disponíveis (controle sobre as vagas) 

 Realizar o sorteio entre potenciais beneficiários que 
conhecem a intervenção e já decidiram participar 
(momento do sorteio)

 Garantir que o sorteio é feito muito próximo ao início das 
atividades (momento do sorteio)

 Controle da gestão central sobre o processo de seleção e 
matrícula no programa

 Disponibilidade de um bom sistema de monitoramento 



3. Como Corrigir para 
Contaminação



𝒚 = 𝜽 + ∆𝒅 + 𝝐

𝑽𝒂𝒓 𝝐 = 𝝈𝟐

𝑪𝒐𝒗 𝒔, 𝝐 = 𝟎

𝑷 𝒅 = 𝟏ȁ𝒔 = 𝟏 = 𝟏 ↔ 𝒅 = 𝒔

Sem contaminação 

ParticipaçãoResultado

Impacto

Sorteio

ෝ𝜶 =
ሻ𝑪𝒐𝒗(𝒚, 𝒔

ሻ𝑽𝒂𝒓(𝒔
= 𝑬 ∆ȁ𝒅 = 𝟏 𝑽𝒂𝒓 ෝ𝜶 =

𝝈𝟐

𝒑 𝟏 − 𝒑



𝒚 = 𝜽 + ∆𝒅 + 𝝐

𝑽𝒂𝒓 𝝐 = 𝝈𝟐 𝑪𝒐𝒗 𝒔, 𝝐 = 𝟎

Com contaminação

𝜷 =
ሻ𝑪𝒐𝒗(𝒚, 𝒔

ሻ𝑪𝒐𝒗(𝒅, 𝒔
=

=
𝑬 ∆ȁ𝒅 = 𝟏, 𝒔 = 𝟏 𝑷 𝒅 = 𝟏ȁ𝒔 = 𝟏 − 𝑬 ∆ȁ𝒅 = 𝟏, 𝒔 = 𝟎 𝑷 𝒅 = 𝟏ȁ𝒔 = 𝟎

𝑷 𝒅 = 𝟏ȁ𝒔 = 𝟏 − 𝑷 𝒅 = 𝟏ȁ𝒔 = 𝟎

𝜸 = 𝑷 𝒅 = 𝟏ȁ𝒔 = 𝟏 − 𝑷 𝒅 = 𝟏ȁ𝒔 = 𝟎 < 𝟏

𝑽𝒂𝒓 𝜷 =
𝝈𝟐

𝒑 𝟏 − 𝒑 𝜸
=
𝑽𝒂𝒓 ෝ𝜶

𝜸
> 𝑽𝒂𝒓 ෝ𝜶



Condição
Renda domiciliar 

(em R$ por mês)

Porcentagem 

frequentando 

creche
1

Impacto da creche

Total 636.0 74.7

Selecionado 655.1 93.9

Lista de espera 616.3 55.0

99.6

(1.2)

Nota 2: O valor apresentado entre parenteses é o erro padrão da estimativa de impacto.

Avaliando o impacto da creche sobre os responsáveis pela criança

Fonte: Estimativas produzidas com base no Questionário da Família - Município do Rio de Janeiro, 2008.

Nota 1: Nesta tabela utilizou-se para os cálculos a variável de exposição tipo 1, em que considera-se todas as crianças que declararam estar 

matriculadas em alguma creche.

Diferencial 38.8 38.9

Renda domiciliar (em R$ por mês)

38,8/0,389=99,6



Condição
Taxa de ocupação 

(%)

Porcentagem 

frequentando 

creche
1

Impacto da creche

Total 43.2 74.7

Selecionado 45.2 93.9

Lista de espera 41.1 55.0

10.7

(4.1)

Nota 2: O valor apresentado entre parenteses é o erro padrão da estimativa de impacto.

Avaliando o impacto da creche sobre os responsáveis pela criança

Fonte: Estimativas produzidas com base no Questionário da Família - Município do Rio de Janeiro, 2008.

Nota 1: Nesta tabela utilizou-se para os cálculos a variável de exposição tipo 1, em que considera-se todas as crianças que declararam estar 

matriculadas em alguma creche.

Diferencial 4.2 38.9

Taxa de ocupação (%)

4,2/0,389=10,7



M. Atrito 



1. Existência e 
magnitude



Survey Year Treatment Control All

Sample 2007 1384 1385
2769

First follow-up 2008 1185 1167
2352

14% 16% 15%

Second follow-up 2012 764 721
1485

36% 38% 37%

45% 48% 46%

Atrition on first follow-up

Attrition rate on second follow-up

Total attrition rate

Attrition rates in follow-up surveys



Not 

Interviewed
Interviewed

Not 

Interviewed
Interviewed Average

Standard 

Deviation

Male child (%) 49,6% 50,4% 55,8% 54,3% -2,3% 5,0%

Child age (months) 30,3 31,0 30,6 31,1 -0,2 1,0

Birthweight (kg) 3,18 3,18 3,19 3,17 -0,02 0,07

Birth height (cm) 48,8 48,2 48,4 48,9 1,1 0,7

Carer's Schooling (years) 4,66 4,85 4,89 4,67 -0,42 0,26

Carer's employment (%) 40,9% 40,1% 49,3% 47,8% -0,7% 5,0%

Household size 4,4 4,6 4,5 4,7 -0,1 0,2

Household income 588 598 652 653 -8 48

Attrition on the follow-up survey

Lottery Losers Lottery Winners

Characteístic

Difference in Differences



2. Consequências

Perda da natureza experimental da 
avaliação 

Perda de poder estatístico devido a 
redução da amostra. 



3. Tipos de Atrito

Atrito devido a participantes que evadem 
do programa 

 Impacto sobre os concluintes

 Impacto sobre os inicialmente 
matriculados

 Impacto sobre os que tiveram acesso 
ao programa

Atrito devido a dificuldade de identificar a 
unidade na pesquisa de seguimento 



4. Como Prevenir

Ampla coleta de informação sobre 
familiares e, amigos e contatos na 
linha de base  

Rastreamento permanente

Acesso a registros administrativos



5. Como Corrigir

 Pareamento anterior ao sorteio (prioridade)

 Imputação dos valores para as que tem informação 
desconhecida. Fazer análise de sensibilidade com 
hipóteses extremas. 

 Testar para balanceamento entre controle e tratamento

 Obter muita informação na linha de base e testar para 
ausência de seletividade nos observáveis 

 Correção para viés de seleção; fim do experimento!



N. Externalidades 



1. O que é e quando 
ocorre?

Ocorre quando o grupo de controle é 
afetado positivamente ou 
negativamente pelo programa sem 
dele efetivamente participar



2. Tipos de externalidades

Observação, comunicação ou contato físico 
entre os grupos. Transferência de 
conhecimentos, imitação e contaminação.

Via o funcionamento dos mercados. Efeito 
deslocamento e escala. 

Diferença entre impacto privado e social. 

Diferença ente impacto marginal e em 
escala



3. Como Prevenir

 Selecionar grupos de tratamento e 
controle com pouco contato. 
Selecionar como unidade de análise 
áreas com pouco contato e 
interdependência econômica. 



4. Como Corrigir

 Estritamente falando, não afeta o experimento. 

 Apenas leva a uma redefinição do impacto 
estimado. 

 O experimento tipicamente estima o impacto 
marginal ou privado, enquanto que o mais 
relevante seria estimar o impacto em escala e o 
impacto social. 

 Ideal contar com um grupo de controle isolado não 
influenciado pelas externalidades
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O. Programas 
Complementares, 
substitutos e 
Compensatórios



1. O que é e quando ocorre?

 Ocorre quando o grupo de tratamento recebe acesso 
prioritário a outros programas complementares, em 
geral, quando o acesso ao programa sendo avaliado é 
um  pré-requisito para o acesso a esses outros 
programas; ou 

 O grupo de controle tem acesso a um substituto. Nesse 
caso o impacto estimado pelo experimento é relativ a 
essa segunda opção; ou

 O grupo de controle tem acesso prioritário a 
programas que buscam compensar pelo fato deles não 
terem tido acesso ao programa sendo avaliado. 



Inicial R$ 500 R$ 200

Final sin curso de calificación R$ 550 R$ 150

Final con curso de calificación 

comunitario
R$ 600 R$100

Final con curso de calificación público R$ 700 .........

Impacto de la calificación profesional sobre la 

remuneración del trabajo

Situación

Diferencia en relación 

a  la calificación 

pública

Remuneración 

Mensual



2. Existência
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Evolução da Rendimento em Matemática ao longo do 
Ensino Médio: Belo Horizonte 

Tratamento 

Controle



3. Como Prevenir

Ampla consentimento para a 
realização da avaliação 

Compreensão da necessidade de não 
discriminar o grupo de tratamento 

Compreensão da possibilidade de 
implementação de programas que 
não discriminam



4. Como Corrigir

Controle das intervenções em 
andamento nos grupos de tratamento 
e controle

Difícil senão impossível realizar 
correções a posteriori



P. Interpretando a 

magnitude dos 

impactos 
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Fonte: Estimativas obtidas com base no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), 1995 a 2013.

Evolução do Desempenho médio em Língua Portuguesa e Matemática: 
Brasil, Escolas Públicas

Fundamental

Ensino Médio 18

Um aluno em média aprende 
22 pontos na escala SAEB no 

Ensino Médio

Cinco pontos na Escala SAEB 
equivalem a 22% do que um aluno em 

média aprende no Ensino Médio 



 



 



 



 

 



 



Ao longo da última década, apenas 
quatro unidades da federação 

conseguiram melhorar o 
aprendizado no ensino médio em 
ao menos 5 pontos na Escala SAEB

Cinco pontos na Escala SAEB são superiores ao 
progresso que 85% das Unidades da Federação 

alcançaram na última década em termos de 
aprendizado no ensino médio



 



 



 



Um impacto de cinco pontos na Escala SAEB é: 

 Maior que o impacto de estudar com um professor experiente; 

 Similar ao impacto de reduzir o tamanho da sala de aula de 22 

para 15 alunos. 

 Próximo à metade do impacto de estudar com um bom 

professor (entre os 20% melhores) ao invés de estudar com um 

professor fraco (ente os 20% piores) 

(referência: Caminhos para Melhorar o Aprendizado, 

http://www.paramelhoraroaprendizado.org.br/) 

O que diz a evidência da avaliação de outros 
programas e intervenções educacionais



O que diz a evidência da avaliação de outros 
programas e intervenções educacionais

Uma resenha (meta-análise) extremamente abrangente de 76 
programas diretamente voltados a promover o aprendizado obteve 

uma média para a magnitude do impacto desses programas 
equivalente a 6-8 pontos na Escala SAEB

Hill, C. J., Bloom, H. S., Black, A. R., & Lipsey, M. W. (2007). Empirical benchmarks for interpreting effect sizes 
in research. Child Development Perspectives, 2, 172– 177
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Q. Fontes de 

variabilidade



Fontes de Variabilidade

 A avaliação precisa distinguir o impacto de uma 
intervenção de todas as outras fontes de variação

 A variabilidade de um indicador tem dois componentes: 

 Componente devido a outros fatores 
(heterogeneidade real) 

 Erro de Medida (heterogeneidade aparente) 

 Precisão (variabilidade) versus acurácia (viés)

Erro quadrático médio = variância + quadrado do viés



R. Qualidade da 

Informação



Qualidade da Informação

 Integridade: Atrito e não-resposta parcial ou integral. 
Não-resposta aleatória pode ser resolvida com 
métodos de imputação. Como o atrito, a não 
resposta é uma séria ameaça à validade interna. 

 Homogeneidade e comparabilidade: uso de âncoras 
ou vinhetas. 

 Fidedignidade: papel do contexto, esforço e 
incentivos. A questão das medidas utilizadas em 
sistemas de incentivos. 

 Veracidade: uso de questões de controle

 Desbalanceamento e tendenciosidade nas respostas: 
como identificar e como corrigir 



Vinheta



J.J. Heckman (2015)



1 – Nada    2 – Pouco        3 – Mais ou menos   4 – Muito     5 - Totalmente 1 2 3 4 5

1 Não ligo em deixar meu material escolar desorganizado. O O O O O

2
Esse é um item de controle do sistema, clique no número 2 
(Pouco) para passar para a próxima questão

O O O O O

3 Eu me irrito com facilidade. O O O O O

4 Gosto de criar coisas. O O O O O

5 Eu me descontrolo facilmente quando não consigo o que quero. O O O O O

Quesito de Controle
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S. Universo de 

avaliação: Impacto 

sobre quem?



Absoluto Relativo (%) p-valor (%) Absoluto Relativo (%) p-valor (%)

Somativa 2010 - Somativa 2007 Todos - 3a série 26 167 0 30 144 1

Somativa 2010 - Diagnóstica 2008 Todos - 3a série 25 164 0 31 149 0

Somativa 2010 - Diagnóstica 2008 Amostra - 3a série 20 128 0 24 115 0

Somativa 2010 - Diagnóstica 2008
Mesmos alunos na 

amostra - 3a série
16 105 1 22 109 0

Somativa 2010 - Diagnóstica 2008
Mesmos alunos na 

amostra
11 70 2 18 85 1

Somativa 2010 - Diagnóstica 2008 

com ajuste para a sobre-

representatividade dos concluintes

Mesmos alunos na 

amostra
9 57 ...... 16 78 ......

Matemática Português
Contraste

Impacto do Projeto Jovem de Futuro sobre o aprendizado

Universo de 

comparação

Universo para a Avaliação



T.Tipos de indicadores



Tipos de Indicadores

IDH

Identidade 
Cultural

Proficiência em 
Matemática

Pobreza 
Multidimensional

Ideb



U. Qualidade do 

instrumento de medida



Qualidade de um Instrumento de 

medida - Escalas

 Fidedignidade:  É a capacidade de reproduzir o mesmo 
resultado, de forma consistente no tempo e no espaço

 Estabilidade temporal: Teste-Reteste. Grau de 
concordância entre os resultados destas duas aplicações 
nas mesmas unidades em momentos próximos. 

 Acordo inter-juizes: Reprodutividade dos resultados de 
uma escala quando aplicada por dois ou  mais 
observadores ou juízes.

 Consistência Interna:  Consistência ou homogeneidade 
dos elementos que constituem a medida. Medido pelo 
grau de concordância entre esses elementos



Qualidade de um Instrumento de 

medida - Escalas

 Validade: “É a capacidade de medir o fenômeno ou construto 
que ele pretende medir”.  

 Validade de Conteúdo: ”Consiste na capacidade do 
instrumento de medir todas as facetas, componentes ou 
aspectos do construto ou conceito”.

 Validade de Critério:  “Capacidade do instrumento de 
medida em predizer um resultado a ser obtido em um 
desempenho ou comportamento especifico dos 
indivíduos, presente (validade concorrente) ou futuro 
(validade preditiva)”.



Qualidade de um Instrumento de 

medida - Escalas

 Validade de Construto: Consiste na capacidade de 
relacionar adequadamente a variável operacional (os 
itens da escala) com o construto ou conceito teórico 
(definição do conceito, com base na teoria). 

• Validade nomológica ou teórica: Capacidade de um 
instrumento de medida de comprovar uma hipótese 
que se baseia em uma teoria. 

• Validade de traço: Capacidade de correlacionar com 
um outro instrumento que avalia um conceito 
teoricamente semelhante e que já foi validado 
anteriormente.



Tipos de Instrumentos e 
Formas de Coleta

Testes: Teste do Marshmallow, Batida de Luria, Memoria 
para Nomes (“Marcianos”)

Avaliações: SAEB, ENEM

Relatos de terceiros: ASQ, EDI

Auto-relato: SENNA (individual ou em sala de aula, 
simultâneo) 

Entrevistas com terceiros: Questionário de 
Desenvolvimento da Criança - CDQ















PESQUISA SOBRE CLIMA ESCOLAR

A. Duração da Aplicação: 40 minutos

B. Número de itens: 141G, 137P, 123ª

C. Dimensões: 8

D. Construção: Baseada na revisão de 66 escalas (nacionais e 
internacionais)

E. Validação: O questionário foi aplicado para 1142 
indivíduos. Os questionários foram aplicados em 
estudantes de. Foram 797 alunos (EM e 8-9ª anos da EF), 
243 professores e 102 gestores.



Temas Incluídos (141G; 137P; 123A)

A. As relações com o ensino e com a aprendizagem (21G; 
30P; 20A) 

B. As relações sociais e os conflitos na escola (21G; 23P; 24A)

C. As regras, as sanções e a segurança na escola (26G; 30P; 
32A) 

D. As situações de intimidação entre alunos (2G; 2P; 17A)

E. A família, a escola e a comunidade (13G; 11P; 7A)

F. A infraestrutura e a rede física da escola (8G; 8P; 8A)

G. As relações com o trabalho (15G; 12P; 0A)

H. A gestão e a participação (27G; 13P; 0A)

I. Conhecendo você (8G; 8P; 15A)



A. As relações com o ensino e com a 
aprendizagem 

“A boa qualidade dessa dimensão se assenta na 
percepção da escola como um lugar de trabalho 

efetivo com o conhecimento, que investe no êxito, 
motivação, participação e bem-estar dos alunos, 

promove o valor da escolarização e o sentido dado 
às aprendizagens. Implica também na atuação eficaz 

de um corpo docente estável e na presença de 
estratégias diferenciadas que favoreçam a 

aprendizagem de todos e o acompanhamento 
contínuo, de forma que nenhum aluno fique para 

trás.” 



A. As relações com o ensino e com a 
aprendizagem (21G; 30P; 20A) 

G2. A maioria dos alunos dessa escola é capaz de ter ótimo desempenho 
em avaliações externas

G3. Os procedimentos de recuperação desta escola visam à superação 
das dificuldades de aprendizagem e não apenas ao alcance das médias 
(notas)

G6. O nível de exigência da escola, no que se refere ao aprendizado do 
aluno, é alto

G7. Os professores desta escola costumam faltar

G13. Os alunos chegam atrasados

G15. Em geral os professores aderem a novos projetos e programas

G18. Coesão nas práticas pedagógicas entre professores de uma mesma 
série

G19. Continuidade ou progressão nas práticas pedagógicas entre as 
diferentes séries



B. As relações sociais e os conflitos na
escola (21G; 23P; 24A)

G24. O quanto você está satisfeito com a relação que tem 
com os professores 

G27. Há muitas situações de conflitos entre os alunos

G31. As pessoas demonstram boa vontade para resolver os 
problemas nesta escola

G33. Os alunos desrespeitam os professores

G34. Os professores desrespeitam os alunos

G41. Eu me sinto acolhido e gosto de estar na escola

G42. Utilizo grande parte do meu tempo lidando com 
problemas de indisciplina e conflitos interpessoais



C. As regras, as sanções e a segurança na
escola (26G; 30P; 32A) 

G43. Os estudantes participam da elaboração e mudança de regras da escola

G45. Em geral, os adultos (professores, funcionários e gestores) cumprem as 
regras da escola 

G48. São realizadas assembleias ou encontros com os alunos para discutir as 
regras, a disciplina e os problemas de convivência na escola 

G52. Quando ocorrem situações de conflitos, os envolvidos podem contar com 
a equipe gestora para ajudar a resolvê-los

G53. As regras são criadas principalmente pela equipe pedagógica e gestora da 
escola (Direção, Coordenação, Mantenedora).

G59. Os alunos estragam ou roubam objetos dos outros

G64. Quando os alunos se agridem, se envolvem em conflitos, ou desobedecem 
às regras, os alunos envolvidos são ouvidos e convidados a reparar seus erros.

G66. Quando os alunos se agridem, se envolvem em conflitos, ou desobedecem 
às regras, os alunos envolvidos são transferidos para outra escola



D. As situações de intimidação entre 
alunos (2G; 2P; 17A)

G69. Os alunos agridem, maltratam, intimidam, 
ameaçam, humilham ou excluem algum colega na escola.

G70. Os alunos provocam, zoam, apelidam ou irritam 
algum colega na escola



E. A família, a escola e a 
comunidade (13G; 11P; 7A)

G72. As famílias vão às reuniões convocadas pela escola

G75. Há oportunidade para os pais participarem das decisões 
tomadas pela escola

G77. Eu conheço grande parte dos pais dos alunos

G78. Eu sinto que as famílias valorizam meu trabalho

G80. Existe uma boa relação entre a escola e a comunidade 
em que está inserida

G83. Os professores são habilidosos no atendimento aos pais



F. A infraestrutura e a rede física da 
escola (8G; 8P; 8A)

G84. O refeitório/cantina é arejado, limpo e acomoda a todos 
confortavelmente

G85. Os banheiros que os alunos usam estão em bom estado, 
limpos, com papel higiênico e sabonete à disposição

G86. As salas de aula são confortáveis, limpas e conservadas 
(carteiras e mesas adequadas, boa iluminação e ventilação, 
não há ruídos)

G88. Os alunos têm livre acesso para utilizar os espaços da 
escola

G90. Os espaços utilizados durante o intervalo e para a 
convivência são adequados



G. As relações com o 
trabalho (15G; 12P; 0A)

G94. está satisfeito com o desempenho profissional dos 
professores

G96. Eu me sinto motivado para realizar minhas funções 
nesta escola.
G97. Eu me sinto reconhecido pelo trabalho que realizo nessa 
escola
G98. Se pudesse, eu deixaria de ser gestor

G100. Sinto-me responsável pelo desempenho dos alunos e 
pela qualidade da educação que ocorrem nessa escola

G101. Sinto-me preparado para exercer a função de gestor 
escolar

G104. Todos agem como se realmente se sentissem 
responsáveis pela escola e fazem a sua parte.



H. A gestão e a participação (27G; 13P; 0A)

G108. Envolvo a comunidade escolar na identificação dos 
problemas e na busca por soluções. 
G109. Esta escola é aberta a receber e reconhecer críticas, 
sugestões, opiniões e contribuições dos docentes e 
funcionários.
G110. Quando ocorrem problemas escolares são organizadas 
pequenas comissões para resolvê-los
G113. Esta escola possui instrumentos para a avaliação 
institucional (desempenho dos profissionais da escola, 
relações, funcionamento e estrutura).
G114. Representantes de diferentes segmentos participam 
do processo de avaliação institucional



H. A gestão e a participação (27G; 13P; 0A)

G115. Existe uma preocupação com relação aos resultados 
das avaliações externas no sentido de contribuir para 
identificar as dificuldades e buscar formas para enfrentá-las

G117. O Projeto Político-Pedagógico (PPP) foi elaborado com 
a participação dos diversos setores da comunidade escolar 

G119. O PPP é revisto periodicamente pela comunidade 
escolar

G123. Eu sinto que, quando preciso, posso contar com a 
ajuda dos outros membros da equipe gestora

G124. Eu sinto que, quando preciso, posso contar com a 
ajuda das instâncias superiores (Delegacias/Diretorias e 
Superintendências de Ensino, Secretarias de Educação, etc.)

G128. Os professores confiam em mim como gestor



V. Questões Ligadas 

à Implementação



 O que é a intervenção:

 Descrever a intervenção

 Descrever o tipo de atendimento disponível na 
ausência da intervenção

 Monitorar e documentar mudanças no desenho da 
intervenção

 Objetivos e metas:

 Definir os objetivos da intervenção

 Traduzir objetivos em indicadores

 Selecionar as hipóteses da avaliação

Desafios para o planejamento da avaliação: 
-- obter e organizar informações --



 Experimento

 Construção do experimento aleatório

 Acompanhamento da evolução dos 
grupos de tratamento e controle

 Impacto esperado e tamanho da 
amostra

 Quando avaliar?

Desafios para o planejamento da avaliação: 
-- obter e organizar informações --



 Disponibilidade de orçamento específico com 
cronograma de desembolso adequado

 Disponibilidade de pessoal com a qualificação 
adequada

 Gestores

 Avaliadores

Desafios para o planejamento da avaliação: 
-- garantir a disponibilidade dos recursos 

financeiros e humanos necessários --



 Permissões

 Garantir aprovação no Conselho de Ética

 Obter consentimento dos pais 

 Obter permissão dos órgãos competentes para a aplicação dos 
instrumentos

 Monitoramento

 Disponibilidade de um sistema de monitoramento

 Integração entre avaliação de impacto e sistema de 
monitoramento

 Que informações coletar?

 Sintonia entre as equipes de avaliação e de gestão

Desafios para a realização da avaliação



 Validade externa

 Comparabilidade

 Definir plano de divulgação

Desafios para o momento 
posterior à avaliação



 Desenho do Questionário 

 Pré-teste amplo e bem conduzido e 
analisado

 Seleção criteriosa da equipe de campo

 Capacitação

 Supervisão

Aspectos Fundamentais para uma 
Pesquisa de Campo de Qualidade



Utilização de quesitos de outros 
questionários












