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O CURSO

O Curso de Gestores da Fundação Itaú Social tem 
como objetivo capacitar o aluno para a gestão do 
processo de avaliação econômica.

Espera-se que os alunos, ao fim do curso:

1. Compreendam o conceito, os usos e as 
necessidades da avaliação econômica.

2. Saibam identificar oportunidades de avaliação 
em seus projetos.

3. Saibam demandar, acompanhar e colaborar com 
o processo de avaliação.

NÃO se espera que o aluno ao fim do curso seja capaz 
de executar uma avaliação econômica de forma 
autônoma e sem auxílio técnico. 

Alguns conteúdos que NÃO serão abordados  
neste curso:

1. Captação de recursos.

2. Estruturação e elaboração de projetos sociais.

3. Prestação de contas.

4. Indicadores de processo e monitoramento.

Este curso de avaliação econômica é composto por 
9 encontros semanais de 6 horas de duração, sempre 
mesclando conteúdos teóricos e exercícios práticos 
para a fixação dos conceitos.

A Fundação Itaú Social emite certificado eletrônico de 
conclusão do curso a todos os alunos que preenchem 
os seguintes pré-requisitos:

1. Frequência mínima de 75% (são passadas duas 
listas de presença por dia – manhã e tarde – fique 
atento para assiná-las!).

2. Entrega do trabalho individual escrito (parcial e final).

Trabalho individual escrito: 

• Para conclusão deste curso, exige-se que cada 
aluno desenvolva um desenho de avaliação 
econômica para o projeto no qual atua. 

• Ao longo do curso, o professor responsável 
organizará atendimentos individuais aos alunos 
e estará disponível via internet para auxiliar na 
elaboração desse trabalho.

• Espera-se que o aluno construa esse desenho em 
etapas, incorporando, ao fim de cada aula, os novos 
conhecimentos adquiridos.

• O documento final do trabalho deve ser enviado ao 
professor, via internet, ao fim da 8ª aula.

• A 9ª aula do curso (última) é destinada à 
apresentação dos trabalhos aos colegas e a um 
especialista em avaliação econômica da Fundação 
Itaú Social, que fará considerações a fim de 
contribuir para que a avaliação seja colocada  
em prática.

• Embora não seja obrigatória para a obtenção do 
certificado de conclusão do curso, a apresentação 
dos trabalhos é fortemente recomendada.

Sinta-se à vontade para navegar!

A rede de alunos e ex-alunos dos cursos de avaliação 
econômica da Fundação Itaú Social é uma forma 
fácil de acessar conteúdos, conhecer ações de 
disseminação e trocar experiências sobre o tema. 

Acesse www.redeitausocialdeavaliacao.org.br

Para informações, dúvidas ou sugestões, entre em contato pelo e-mail: itausocial@yourwish.com.br
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Avaliar é emitir juízo de valor sobre algo.

Avaliação Econômica é quantificar o impacto e o 
retorno econômico de um projeto, com base em 
metodologia científica.

A Avaliação Econômica pode ser um importante 
instrumento de gestão de projeto social, possibilitando 
o seu aprimoramento a partir de tomadas de decisão 
conscientes.

Plano de Aula

Objetivo:

Transmitir aspectos gerais do conceito de Avaliação 
Econômica de Projetos Sociais, alinhar expectativas e 
esclarecer dúvidas sobre o propósito, os requisitos e a 
dinâmica do curso.

Temas a serem trabalhados:

• Propósito e escopo da avaliação econômica.

• Noções de avaliação de impacto.

• Noções de retorno econômico.

AVALIAÇÃO ECONÔMICA

• Cada vez mais sente-se a necessidade de garantir 
que os recursos econômicos sejam investidos 
da melhor forma possível, e na área social não é 
diferente.

• Assim, desde 2004, a Fundação Itaú Social busca 
disseminar, na área pública e no terceiro setor, 
meios de observar, objetivamente, o real efeito 
das ações propostas, para auxiliar em tomadas de 
decisão e na prestação de contas à sociedade.

• Este Curso de Gestores, em particular, visa a 
transferir conhecimentos sobre a prática da 
avaliação econômica, incentivando o seu uso como 
instrumento valioso na gestão de projetos sociais.

O que significa avaliar 
economicamente um projeto social?

• A avaliação econômica é composta de duas partes: 
avaliação de impacto e cálculo do retorno 
econômico.

• A avaliação de impacto usa ferramentas 
estatísticas para estimar o efeito de um programa 
sobre o seu público-alvo, ou seja, se o programa 
atingiu ou não os seus objetivos iniciais, e qual a 
magnitude desse efeito.

• Além disso, para que a avaliação seja completa, é 
necessário também saber se os benefícios gerados 
a partir do impacto estimado superam os custos 
do programa, ou seja, se o projeto vale a pena do 
ponto de vista econômico. 

• Para isso, o cálculo do retorno econômico usa 
técnicas simples de matemática financeira para 
verificar se os custos da intervenção viabilizam  
a sua replicação e permite comparar o  
custo-benefício de diferentes projetos.
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Projeto

Aprender

(Re) Desenhar

Implementar

Avaliar

PROJETOS-PILOTO

• Em um projeto experimental, a avaliação 
econômica é muito comum e importante, para que 
o programa seja expandido com menos incerteza 
sobre o seu potencial de alcançar sucesso.

• Nesse contexto, a principal motivação da avaliação 
é a validação das teorias que serviram de base ao 
desenho do programa. Ou seja, observar se o elo 
teórico que liga a participação no programa aos 
resultados desejados se verifica na prática.

PROJETOS MADUROS

Não é evidente que um programa amplamente 
utilizado tenha impacto? Afinal, por que alguém 
dedicaria tempo e esforço a um programa que não 
traz benefícios?

Mesmo que tenhamos convicção da existência de 
impacto, tão ou mais importante é conhecer as 
dimensões e a magnitude do impacto, assim como os 
canais que permitem que esse impacto se manifeste. 
Essas informações contribuem para a melhoria do 
desenho do próprio programa (uso interno) e de 
outros projetos similares (uso externo).

Avaliar vale a pena?

• A avaliação não tem um fim em si mesma, ela  
faz parte do processo de melhoria contínua de  
um projeto.

• Por outro lado, a avaliação econômica consome 
recursos que, alternativamente, poderiam ser 
investidos no próprio programa. 

• Assim, a justificativa da importância da aplicação  
de recursos para avaliar impacto não é tão óbvia.

• A viabilidade e a pertinência da avaliação 
econômica devem ser analisadas caso a caso, 
já que estão intimamente relacionadas às 
particularidades de cada projeto social (tempo 
de implementação, disponibilidade de dados, 
perspectiva de expansão, etc.).

Avaliação Econômica

Avaliação de Impacto

Cálculo de Retorno
Econômico
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AVALIAÇÃO DE IMPACTO

• A avaliação de impacto permite estimar relações 
causais entre as ações do projeto e os efeitos 
observados na sociedade ou no ambiente, ou seja, 
dizer se o projeto foi, de fato, o responsável por 
essas alterações no território.

Causalidade Relação de causa e consequência
entre dois eventos

• Assim, quando dizemos que um projeto social 
“tem impacto” significa que, na sua ausência, as 
mudanças observadas não teriam acontecido.

• Concomitantemente a um projeto social, muitas 
outras ações ou eventos (intencionais ou não) podem 
influenciar o território em que ele está situado.

• A avaliação de impacto permite identificar 
e quantificar a parcela das mudanças totais 
observadas que é gerada pela atuação específica 
do projeto em questão.

• É ingênuo comparar a situação de um indivíduo 
antes e depois de participar de um projeto social 
e atribuir toda a diferença observada a essa 
participação.

Como a avaliação de impacto consegue 
quantificar relações de causa e efeito?

É necessário que haja um grupo de controle, ou seja, 
pessoas, escolas ou regiões que não foram atendidas 
pelo programa e que são parecidas com o grupo que 
sofreu a intervenção, chamado, seguindo a tradição da 
literatura médica, de grupo de tratamento.

• Em suma, a avaliação busca comparar o grupo de 
beneficiários a um grupo de não beneficiários com 
características muito similares.

O que é impacto?

Impacto Resultado

• O resultado decorre diretamente da 
implementação do projeto, enquanto o impacto 
reflete a efetividade do projeto em atingir seu 
objetivo.

Reforma
da escola

Programa de
reforço escolar

Capacitação
de professores

Greve de ônibus Parceria ONG 
- Escola

Reformulação do
material didático

Eleições
municipais

Concurso para
diretores de escola

Etc.

Desempenho
dos alunos

Exemplo: projeto de capacitação de professores visando a elevar a aprendizagem dos alunos.



13

Exemplo: projeto de escola em tempo integral 
visando a melhorar o desempenho escolar.

 » Resultado: aumento das horas de estudo.

 » Impacto: aumento das notas de matemática.

Impacto Diagnóstico
 

• A avaliação de impacto mede a efetividade e os 
desdobramentos de uma intervenção por meio  
de metodologia científica.

 » Ocorre necessariamente depois da intervenção 
(ex post). 

• O diagnóstico busca retratar um marco zero, 
mapear a realidade inicial, a fim de gerar insumos 
para o planejamento da intervenção (ex ante). 

 » Pode ocorrer antes da intervenção (ex ante).

O que posso avaliar?

É possível avaliar qualquer tipo de intervenção: ações, 
projetos, cursos, programas ou políticas públicas.

• Quanto mais complexa for a intervenção, mais 
difícil saber qual ação específica foi responsável 
pelo impacto.

Exemplo: projeto de capacitação e encaminhamento 
para mercado de trabalho.

 » O que foi a causa do aumento da 
empregabilidade? A capacitação?  
O encaminhamento para entrevistas? Ambos?

Quando devo fazer a avaliação?

Isso depende do tempo de maturação da intervenção. 
Em geral, projetos podem ter efeitos de curto, médio e 
longo prazo.

 » Idealmente, o desenho do programa já deve 
prever uma avaliação econômica no futuro. 

Qual tipo de resposta a avaliação de impacto me 
trará?

A avaliação de impacto dirá qual foi o efeito causal 
do programa sobre indicadores numéricos de 
resultado: se esse impacto foi positivo, negativo ou 
estatisticamente nulo, e sua magnitude estimada.

E quais respostas a avaliação de impacto NÃO me 
trará?

A avaliação de impacto não é capaz de justificar 
o impacto estimado ou apontar os mecanismos 
geradores desse efeito.

• Em suma, pode-se afirmar que a realização de uma 
avaliação de impacto envolve as seguintes etapas 
de execução:

1. Entendimento do projeto (mapeamento da 
lógica da intervenção).

2. Seleção das dimensões a serem avaliadas.

3. Escolha de um ou mais indicadores de impacto.

4. Definição clara dos grupos de tratamento e 
controle.

5. Coleta e análise de dados (dos dois grupos).
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RETORNO ECONÔMICO

• O retorno econômico compara os custos  
do projeto social com os benefícios gerados  
para a sociedade.

Retorno
EconômicoBenefício Custo

• Para possibilitar essa análise de custo-benefício, 
todos os investimentos e todos os impactos 
gerados pelo projeto são computados em termos 
monetários. Utiliza-se o dinheiro como unidade de 
medida por ser uma métrica abrangente, de fácil 
entendimento e de fácil quantificação.

• A análise de retorno econômico nos permite 
responder:

1. Os impactos do projeto justificam os custos?

2. Será que o benefício do projeto para a sociedade 
supera o desembolso de recursos necessário 
para sua implementação?

3. Qual é o custo-benefício do projeto, 
comparativamente a outras alternativas?

• Mesmo que a avaliação de impacto acuse que 
o programa cause efeitos positivos no território, 
a eficiência do programa pode ser baixa e não 
justificar o investimento.

Custos

• Todo projeto social envolve investimento de 
tempo e/ou dinheiro. Mesmo que esse custeio 
seja feito por patrocínio externo, por exemplo, esse 
desembolso ocorre e poderia ser utilizado para 
outra ação!

• No cálculo de retorno econômico, queremos 
incluir todos os custos econômicos do projeto, 
explícitos (custos contábeis) e implícitos (custos de 
oportunidade).

Exemplo: o uso de instalação própria para as ações 
do projeto não gera custos diretos com aluguel, 
mas deixa de gerar rendimentos, já que poderia ser 
alugada para outra finalidade.

 » Custo de oportunidade!

Benefícios

• Novamente, queremos computar todos os 
impactos, de curto e de longo prazo, na vida do 
beneficiário e na sociedade como um todo.

Valor monetário do impactoBenefício

Exemplo: projeto de prevenção ao HIV/AIDS.

 » Impacto: 100 pessoas deixam de se infectar.

 » Benefício: valor que deixou de ser gasto pelo SUS 
para tratamento + renda do trabalho dessas pessoas 
por 10 anos (já que, em média, pessoas infectadas 
trabalham 10 anos a menos devido à doença).

Custo de
oportunidade

Custo 
contábil

Custo 
contábil

Benefícios Benefícios

Retorno Econômico Prestação de contas

 » A prestação de contas considera apenas os custos contábeis do projeto.



15

Exemplo – Avaliação de Impacto

PROJETO ESTUDAR

Objetivo: Reduzir a evasão escolar

Público-alvo: Escolas públicas da Vila 
Joaquina

Ações: Oficinas culturais e 
esportivas, para alunos 
que frequentam as aulas 
regulares das escolas 
públicas do bairro

Indicador de impacto: Taxa de evasão escolar

Fonte de dados: INEP + dados 
administrativos das escolas 
(sem necessidade de 
pesquisa de campo) 

Metodologia: Diferenças em Diferenças

Grupo de controle: Escolas públicas dos bairros 
vizinhos com características 
socioeconômicas similares

Foco da avaliação: Efeitos de curto prazo (após 
1 ano de intervenção)

Impacto estimado: Impacto de -0,5 no 
indicador, com p-valor = 
0,01

Interpretação: O programa gerou, em 
média, redução de 20% 
na taxa de evasão das 
escolas participantes

Exemplo – Retorno Econômico

PROJETO ESTUDAR

Custo contábil: 
(em valor presente)

R$ 40.000

Custo de 
oportunidade: 
(em valor presente)

R$ 60.000

Benefícios: 
(em valor presente)

R$ 1.750.000 (otimista)  
e R$ 700.000 (pessimista)

Taxa de desconto 
utilizada:

10% a.a. (taxa de juros 
média de investimento  
a longo prazo)

Indicadores de 
Retorno Econômico:

VPL =  R$ 1.650.000 (ótim.)  
e R$ 530.000 (pés.)

TIR =  87% (ótim.) e  
33% (pés.)

RBC =  17,5 (ótim.) e  
4,12 (pés.)

COMENTÁRIOS FINAIS

• Nesta aula: apresentou-se um panorama geral do conteúdo do curso, ou seja, uma introdução 
aos conceitos de Avaliação de Impacto e Avaliação de Retorno Econômico, os dois pilares do que 
denominamos Avaliação Econômica de Projetos Sociais.

• Próxima aula: como estruturar projetos sociais pela ótica da avaliação econômica, identificando 
os elementos necessários ao processo de avaliação.

Saiba mais

• Avaliação Econômica de Projetos Sociais, Fundação Itaú Social (Capítulo 1). Disponível em:  
http://www.fundacaoitausocial.org.br/_arquivosestaticos/FIS/pdf/livro_aval_econ.pdf
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O processo de avaliação econômica pode trazer 
benefícios para além de seus resultados diretos, pois 
ajuda a clarear muitas questões relativas ao escopo e 
ao propósito do projeto em análise.

Plano de Aula

Objetivo:

Orientar a construção de conceitos e a coleta de 
informações que serão essenciais para a avaliação 
econômica de um projeto social ou política pública.

Temas a serem trabalhados:

• Marco Lógico.

• Público-alvo.

• Objetivo.

• Indicadores.

• Dados/Fonte de Informações.

MARCO LÓGICO

• Para situar o uso da Avaliação Econômica dentro 
da gestão de um projeto social, podemos utilizar a 
metodologia do Marco Lógico.

• O Marco Lógico (também denominado Matriz 
Lógica ou Quadro Lógico) é uma possível 
ferramenta de gestão que facilita o processo 
de elaboração, acompanhamento e avaliação 
de projetos. O Marco Lógico permeia todas as 
etapas de um projeto: concepção, planejamento, 
execução, monitoramento e reformulação.

• Por meio dessa metodologia, busca-se estruturar a 
“lógica” da intervenção, organizando e explicitando 
a estratégia para alcançar o objetivo desejado.

• Um projeto social é, em geral, composto por ciclos. 
Após a primeira fase de execução, a avaliação 
econômica permite identificar pontos de melhoria 
e dá insumos para reformulações. 

INSUMOS

Recursos materiais, 
financeiros 
e humanos 
disponíveis.

AÇÕES

Modus operandi e 
articulação com o 
público-alvo.

PRODUTOS

Parte das ações 
realizadas que se 
traduzem em algo 
tangível.

RESULTADO

Efeitos imediatos 
decorrentes das 
ações do projeto.

IMPACTO

Mudanças que o 
projeto causou 
na vida dos 
beneficiários.

Qual é o PÚBLICO-

ALVO que elas desejam 

atingir e quais são seus 

objetivos?

Podem ser 

verificados por quais 

INDICADORES?

Como podemos 

obter esses DADOS?

MONITORAMENTO

Tempo

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO AVALIAÇÃO ECONÔMICA
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Exemplo: Programa Saúde da Família

INSUMOS

Equipes de atenção 

básica, postos de saúde, 

alimentos, remédios, etc.

AÇÕES

Profissionais de saúde 

observando as famílias, 

distribuição de remédios

PRODUTOS

Visitas para prevenir 

o início de doenças 

evitáveis

RESULTADO

Número de remédios 

distribuídos, de doenças 

identificadas e de pessoas 

encaminhadas para o SUS

IMPACTO

Redução da taxa de 

mortalidade infantil e 

internação de idosos

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO AVALIAÇÃO ECONÔMICA

MONITORAMENTO

• Monitoramento:

Elaboração 
e Execução Avaliação Econômica

Reformulação

• Apesar da avaliação de impacto ser uma das 
últimas etapas do marco lógico, ela deve estar 
presente em todas as etapas do projeto, uma vez 
que sua elaboração deve começar conjuntamente 
com a elaboração da intervenção.

PÚBLICO-ALVO

• Definiremos público-alvo como o segmento ao 
qual se destinam as ações de um projeto, ou seja, 
a população na qual se espera gerar mudanças/
impacto.

• O público-alvo não precisa ser formado por um 
grupo de pessoas, necessariamente. 

Exemplo: um projeto ambiental pode ter uma rede 
hidrográfica ou uma zona de vegetação como seu 
público-alvo. 

• Definir o público-alvo pode ser subjetivo, ou seja, 
envolver uma decisão/escolha por parte do gestor 
do programa.

Exemplo: programa de reabilitação de usuários de 
drogas do centro de São Paulo.

 » Nesse caso, podemos procurar mudanças tanto 
nos próprios indivíduos, em suas famílias  
ou ainda em todo o centro de São Paulo.

• Note que o público-alvo pode, ou não, coincidir 
com o público que participa diretamente das 
ações do programa.

Exemplo: um projeto pode desenvolver ações 
junto a um grupo de lenhadores, tendo como 
público-alvo uma área de preservação ambiental. 

• O público-alvo de um projeto engloba não 
somente seus beneficiários efetivos, mas toda  
a população que o projeto gostaria de atingir.  
Um projeto social pode ou não atender todo 
seu público-alvo.

• Após a conclusão da avaliação, os resultados são 
utilizados para reformular o projeto, alterando ações 
para melhor alcançar os impactos almejados.

• Em geral, se não tiver impacto, o projeto precisa 
ser reformulado, e não fechado, como muitos 
imaginam.
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Exemplo: o programa Bolsa Família atende todas 
as famílias que tenham renda familiar per capita 
abaixo do nível de pobreza (R$ 140 em 2013).

 » O Bolsa Família procura atender todo o seu 
público-alvo.

Exemplo: o Conjunto Residencial da USP (CRUSP) 
oferece moradia para os alunos vindos de outras 
cidades e de baixa renda, com capacidade para 
cerca de 1.200 estudantes.

 » O CRUSP atende parcialmente o seu público-alvo.

• A definição do público-alvo de um projeto envolve 
o mapeamento das características dos seus 
beneficiários (indivíduos ou não) de forma clara 
e objetiva, o que é essencial para a realização da 
avaliação econômica. 

• Quando o público-alvo escolhido coincide com 
os participantes das ações, podemos, em geral, 
nos guiar pelos critérios de seleção ou de 
elegibilidade do projeto social.

Exemplo: faixa etária, renda familiar, escolaridade, 
ocupação, região geográfica, características 
demográficas, etc.

OBJETIVO

• Os objetivos de um projeto social referem-se  
ao propósito da ação, isto é, ao impacto 
que seus formuladores pretendem realizar na 
sociedade. Portanto, sempre devem ser feitos três 
questionamentos iniciais:

1. Qual a utilidade do projeto para a sociedade?

2. Qual realidade social se quer alterar com as ações 
do projeto?

3. Qual mudança se pretende realizar na vida dos 
beneficiários?

• Um projeto pode ter diversos objetivos de 
naturezas diferentes. A avaliação econômica, 
entretanto, apenas é capaz de investigar o projeto 
quanto ao alcance de objetivos mensuráveis. 

• Para realizar a avaliação econômica é importante 
que os objetivos do projeto sejam claros e bem 
definidos. O objetivo não pode ser geral.

Exemplo: “melhorar a qualidade de vida” é um 
objetivo geral. Pode-se melhorar a qualidade de 
vida de tantas maneiras que não conseguimos 
saber nem mesmo a área de atuação do projeto. 
Melhora-se a qualidade de vida por meio de 
melhorias na saúde, moradia, educação, etc.

• O objetivo de um programa deve transparecer 
aquilo que de fato se pretende mudar na vida dos 
seus beneficiários.

• Objetivo não é ação. 

Exemplo: 

 » Ação: reformar moradias irregulares da periferia 
de São Paulo. 

 » Objetivo: diminuir a incidência de doenças 
respiratórias.
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INDICADORES

• Indicadores são medidas ou parâmetros, 
geralmente numéricos, usados para descrever as 
realizações de um projeto social. 

• Os indicadores têm por finalidade traduzir 
conceitos abstratos em informações simplificadas 
e resumidas, que sejam ferramentas úteis para 
tomadas de decisão sobre o projeto. 

• Os indicadores são, por natureza, reducionistas e, 
portanto, capazes de retratar apenas uma parte da 
realidade.

• A escolha de indicadores adequados é fundamental 
para que a avaliação econômica tenha significado 
para o gestor do projeto e responda a perguntas  
de seu interesse.

• Os indicadores de um projeto social podem ser de 
três tipos:

1. Indicadores de Monitoramento – possibilitam 
um diagnóstico da execução do projeto, 
importante no gerenciamento da rotina de 
trabalho (ex.: número de horas gastas no 
treinamento de funcionários).

2. Indicadores de Resultados – permitem que 
se observe os alcances diretos do projeto (ex.: 
número de beneficiários, número de ações 
realizadas, recursos financeiros arrecadados).

3. Indicadores de Impacto – avalia a efetividade 
do projeto social e os efeitos produzidos em 
seu público-alvo (ex.: renda dos beneficiários, 
número de casos de dengue, desempenho 
escolar).

Indicadores de impacto

• Os indicadores de impacto se relacionam 
intimamente aos objetivos do projeto.

• Objetivo não é meta.

Exemplo: 

 » Meta: reboco e pintura de 100 residências até o 
fim deste ano. 

 » Objetivo: diminuir a incidência de doenças 
respiratórias. 
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• Quanto mais precisa for a definição dos objetivos, 
mais fácil será a identificação de indicadores de 
impacto.

• A avaliação econômica sempre analisa indicadores 
de impacto a fim de avaliar um projeto quanto ao 
alcance ou não dos efeitos pretendidos.

• É a partir da variação nos indicadores de impacto 
que se quantifica, de forma adequada, os impactos 
gerados pelo projeto.

• Idealmente, um bom indicador de impacto deve 
possuir as seguintes características:

1. Fácil entendimento e comunicação.

2. Fácil construção e baixo custo.

3. Confiabilidade (fácil observação, poucos erros de 
medida).

4. Perenidade (possibilidade de observação em 
qualquer tempo).

5. Relação direta com as ações realizadas.

• Os indicadores de impacto podem conter 
informações quantitativas ou qualitativas, mas 
devem ser sempre numéricos. 

• Eles também podem traduzir efeitos de curto, 
médio ou longo prazo do projeto social. Assim,  
a escolha de indicadores adequados precisa levar 
em conta a maturidade do projeto.

Exemplo: ação para aumentar/despertar o 
interesse de alunos do ensino médio pelos estudos.

 » Curto prazo: diminuição da evasão (após 1 ano) 
intervenção).

 » Médio prazo: aumento da taxa de conclusão do 
ensino médio (após 3 anos de intervenção).

 » Longo prazo: aumento da renda do trabalho 
dos jovens (após 5 anos de intervenção).

Indicadores quantitativos

• As informações quantitativas são objetivas e, 
muitas vezes, já constituem indicadores de impacto 
válidos.

Exemplo: nota dos alunos em uma prova, peso de 
uma criança, salário de um indivíduo.

• Em outros casos, os dados quantitativos podem 
ser combinados ou transformados para melhor 
capturar o efeito que se deseja observar.

Exemplo: renda familiar e número de integrantes 
da família. 

 » Renda familiar per capita

Exemplo: número de alunos que abandonaram a 
escola e número total de alunos.

 » Taxa de evasão escolar

• É comum que haja o interesse de utilizar 
informações de natureza qualitativa na avaliação de 
impacto. 

Exemplo: grau de satisfação dos participantes, 
qualidade de serviço, sexo, etc.

• Muitas informações qualitativas também podem ser 
transformadas em indicadores de impacto, mesmo 
quando expressam opiniões pessoais.

• Existem alguns artifícios para que as informações 
qualitativas também possam ser estruturadas 
numericamente em uma base de dados.

Exemplo: grau de satisfação do aluno com a escola.

 » Muito satisfeito = 3

 » Satisfeito = 2

 » Pouco satisfeito = 1
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Exemplo: inserção no mercado de trabalho.

 » Está empregado = 1

 » Está desempregado = 0

• Pode-se combinar o uso de indicadores 
quantitativos e qualitativos, a fim de enriquecer  
a análise.

Sua vez! 

EXERCÍCIO A 
 
Diagnóstico 
Ao monitorar indicadores relacionados à qualidade 
da educação (notas escolares, frequência escolar, 
aprovação, evasão, etc.), um grupo de pesquisadores 
identificou déficit de aprendizagem nos alunos das 
escolas públicas do ensino médio da zona leste da 
cidade de São Paulo.

1. Público-alvo?

Alunos do ensino médio das escolas públicas da zona leste da 

cidade de São Paulo.

2. Objetivo?

Melhorar a aprendizagem dos estudantes do ensino médio das 

escolas públicas da zona leste da cidade de São Paulo.

3. Indicadores?

Frequência escolar; notas no ENEM; taxa de ingresso no ensino 

superior.

EXERCÍCIO B 
 
Diagnóstico 
Estudantes de medicina constataram elevado grau de 
desnutrição infantil nas crianças de 0 a 5 anos da zona 
rural do Vale do Ribeira.

1. Público-alvo?

Crianças de até 5 anos da zona rural do Vale do Ribeira.

2. Objetivo?

Reduzir a desnutrição entre crianças de 0 a 5 anos da zona rural do 

Vale do Ribeira.

3. Indicadores?

Relação peso/altura; IMC.

EXERCÍCIO C 
 
Diagnóstico 
Foram identificados muitos casos de febre tifoide 
em favelas pacificadas do Rio de Janeiro. A doença 
é causada por uma bactéria que se desenvolve no 
lixo. Identificou-se também que, apesar de existirem 
caçambas nas favelas e haver coleta frequentemente, 
há muito lixo em terrenos baldios e ruas, pois os 
moradores não levam o lixo até as caçambas. Além 
disso, pesquisas mostraram que é mais fácil mudar 
o comportamento de crianças e jovens do que 
de adultos, evidenciando a importância de ações 
preventivas junto às escolas da região.

1. Público-alvo?

Favelas pacificadas do Rio de Janeiro.

2. Objetivo?

Diminuir o número de casos de febre tifoide em favelas pacificadas 

do Rio de Janeiro.

3. Indicadores?

Número de casos de febre tifoide por km²; porcentagem da 

população que manifestou febre tifoide nos últimos 12 meses.
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DADOS/FONTES DE 
INFORMAÇÕES

• Para realizar a avaliação econômica é preciso 
construir um banco de dados.

• Uma avaliação fidedigna do projeto depende 
da qualidade da informação coletada. Dados 
incompletos, incorretos ou imprecisos levam a 
conclusões errôneas, que prejudicam a gestão do 
projeto!

• Idealmente, as informações utilizadas devem ser 
de fácil observação, e o custo para verificar sua 
veracidade deve ser baixo.

Microdados

• A avaliação de impacto exige que sejam utilizados 
dados desagregados (individuais), beneficiário 
por beneficiário e controle por controle – os 
microdados.

• Microdados consistem no menor nível de 
observação possível de um dado, possibilitando 
cálculos estatísticos.

Exemplo: informações como “10% dos 
beneficiários são homens e 90% são mulheres” ou 
“10% dos beneficiários são brancos, 40% são pardos 
e 50% são negros” não bastam!

• Os microdados utilizados para a execução da 
avaliação de impacto podem ser de duas naturezas:

1. Dados primários – são dados originais, ou seja, 
coletados em primeira mão especificamente 
para o projeto.

2. Dados secundários – estão à nossa 
disposição oriunda de outros estudos, ou seja, 
já foram coletados (usualmente por órgãos 
governamentais) e estão disponíveis ao público. 
Podem ser livros, periódicos, censos, artigos, 
bancos de dados, etc.

• Os dados primários são customizados, enquanto os 
secundários não são.

FONTES PRIMÁRIAS

Cadastro do projeto

• Em geral, o cadastro do projeto é uma das fontes 
de informação mais importantes para a avaliação 
de impacto. 

• O cadastro do projeto nada mais é do que o 
armazenamento das informações do questionário 
que os beneficiários preenchem quando fazem sua 
inscrição no projeto.

• Quando a avaliação é planejada desde o início do 
projeto, podemos incluir as informações desejadas 
já na ficha de inscrição, o que facilitará todo o 
processo avaliativo. 

Quais informações devem constar no cadastro 
inicial?

Não existe uma única resposta para essa pergunta. 

• Idealmente, o cadastro deve conter todos os dados 
necessários e/ou relevantes para a caracterização 
do público-alvo do projeto e também as 
informações referentes aos indicadores de impacto 
no “marco zero”.

• Por outro lado, perceba que a coleta desenfreada 
de informações atrapalha o armazenamento dos 
dados e pode desvirtuar o foco nos objetivos do 
projeto e na coleta de informações que realmente 
interessam.
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Exemplo: projeto que oferece atividades educativas 
no contraturno escolar.

Público-alvo: 

Crianças de baixo nível socioeconômico do ensino 
fundamental.

Objetivo:

Melhorar o aproveitamento escolar.

Indicadores de Impacto:

1. Distorção idade/ano.

2. Taxa de frequência escolar.

3. Nota de matemática na Prova Brasil.

Cadastro:

1. Nome do estudante.

2. Idade.

3. Sexo.

4. Cor ou raça.

5. Escolaridade da mãe.

6. Renda familiar.

7. Número de membros da família.

8. Escola que frequenta.

9. Ano em que estuda.

10. Código de identificação.

Exemplo: projeto que conscientiza mães de baixa 
renda sobre nutrição infantil. 

Público-alvo: 

Crianças de 0 a 3 anos, nascidas em famílias de baixa 
renda.

Objetivo:

Melhorar a nutrição infantil. 

Indicadores de Impacto:

1. Relação idade/peso.

2. Relação idade/altura.

3. IMC.

Cadastro:

1. Identificação da mãe e da criança.

2. Peso e altura da criança.

3. Idade da mãe.

4. Idade da criança (em meses).

5. Tempo de amamentação.

6. Número de filhos.

7. Renda familiar.

8. Número de horas trabalhadas pela mãe.

9. Se a criança frequenta creche.
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Pesquisa de campo

• Para a avaliação de impacto, é necessário observar 
os indicadores de impactos após o projeto. Por 
isso, muitas vezes é preciso ir a campo para obter 
informações diretamente com os indivíduos.

• Por esse motivo, é muito importante que o cadastro 
inicial também possua dados que permitam a 
localização posterior do candidato. 

Exemplo: endereço próprio, endereço de um 
parente, telefone, e-mail, rede social, etc.

• As pesquisas de campo podem ser realizadas por 
meio de entrevistas domiciliares, telefonemas, 
eventos organizados para a coleta de dados, etc.

• Existe uma tendência de coletar mais e mais dados. 
Entretanto, mais dados implicam custos – de tempo 
e de recursos. Elimine questões do tipo “é bom 
saber”, que não são essenciais. 

• Antes de aplicar o questionário no seu grupo de 
tratamento ou controle, faça a aplicação de teste 
(pré-teste) em um grupo de pessoas parecidas com 
o seu público-alvo. 

• Testar o questionário pode ser muito útil para 
corrigir questões ambíguas, mal formuladas ou 
mesmo incluir questões faltantes. 

Para construir um questionário, procure: 

1. Usar palavras simples – não complique.

2. Ser breve – não seja redundante, o entrevistado 
se cansa.

3. Não conduzir o respondente.

4. Não fazer perguntas subjetivas ou ambíguas.

5. Usar opções de resposta fechadas – digitar e/ou 
codificar respostas em forma de texto pode ser 
impreciso e tomar muito tempo.

6. Evitar perguntas retroativas – elas precisam 
contar com a memória dos entrevistados.

7. Evitar fazer hipóteses sobre o perfil/tipo  
do entrevistado.

Exemplo: qual sua remuneração em seu trabalho 
principal? 

 » Nessa pergunta, você assumiu que o 
entrevistado trabalha. 

Prefira:

1. Você trabalha? 
a. Sim 
b. Não (pule para a pergunta 3)

2. Qual sua remuneração no emprego principal?
3. ...

8. Incluir NR/NS (não respondeu/não sabe) 
como opção de resposta – muitas vezes os 
respondentes não querem ou não sabem 
responder a uma questão. 

9. Incluir também a opção NA (não se aplica) – é 
muito importante diferenciar as pessoas para as 
quais a pergunta não se aplica daquelas que não 
quiseram ou não sabiam responder.

Exemplo: qual é sua faixa de renda?

a) 0 
b) Até 3 salários mínimos 
c) Mais de 3 salários mínimos 
d) NS/NR 
e) NA

• Problemas comuns com os questionários:

1. Questionários muito longos.

2. Faltam perguntas importantes.

3. Faltam opções de resposta.

4. Problemas de fluxo (pulos ou perguntas 
incoerentes).

5. Diferença de interpretação das perguntas entre 
entrevistado e entrevistador.

6. Diferença de interpretação das perguntas entre 
entrevistadores – treine todos os entrevistadores 
juntos antes da aplicação.



27

FONTES SECUNDÁRIAS

• Algumas fontes de dados públicas que podem ser 
úteis para a avaliação são:

1. IBGE/SIDRA – informações sobre a população 
e a economia brasileira (Censo Demográfico, 
PNAD, POF, PIA, PME).

2. INEP – informações relativas à educação (Censo 
Escolar, Censo da Educação Superior, Prova Brasil, 
SAEB, ENEM).

3. RAIS/CAGED – dados do mercado de trabalho 
formal.

4. IpeaData – reúne informações socioeconômicas 
de diferentes fontes oficiais.

5. DATASUS – dados do Sistema Único de Saúde.

Base de Dados

• Todos os microdados coletados precisam ser 
digitalizados, necessariamente. Para serem usadas 
na avaliação, as informações precisam estar em 
formato de banco de dados numéricos.

Do papel para a base de dados

• As bases de microdados devem estar organizadas 
de forma a serem compreendidas por softwares 
estatísticos:

1. Cada indivíduo corresponde a uma linha.

2. Cada informação (indicador) corresponde  
a uma coluna.

3. Todas as informações precisam estar em formato 
numérico.

4. Crie um código numérico único para cada 
indivíduo – isso evitará erros de grafia, 
homônimos, etc. 

5. É preciso ter informação sobre os participantes  
e controles – não se esqueça de identificar quem 
participou do projeto!

NOME IDENTIFICADOR IDADE NOTA (%) SEXO ESCOLARIDADE MÃE PROJETO
João 1 16 50 0 1 0
Maria 2 17 100 1 4 0
Júlia 3 16 80 1 2 0
Rafael 4 18 70 0 3 1
Antônio 5 19 55 0 5 1
Marina 6 17 70 1 1 1

COMENTÁRIOS FINAIS

• Nesta aula: discussão sobre os elementos essenciais para a avaliação econômica dos projetos 
sociais e políticas públicas. Vocês aprenderam os conceitos de público-alvo, objetivo do projeto, 
indicadores de impacto e base de dados.

• Próxima aula: introdução à avaliação de impacto.

Saiba mais

• IPEADATA: nas seções “Social” e “Regional”, há várias séries estatísticas com informações nos níveis municipal e 
estadual sobre assistência social, demografia, desenvolvimento humano, educação, habitação, saúde, mercado 
de trabalho, etc. Disponível em: www.ipeadata.gov.br
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Quando a chuva cai, necessariamente, a rua fica 
molhada. 

Se a rua está molhada, pode ter chovido. Mas, não 
necessariamente! 

Plano de Aula

Objetivo:

Aprofundar o entendimento conceitual da lógica e da 
metodologia que sustentam a avaliação de impacto.

Temas a serem trabalhados:

• Relação de Causalidade.

• Contrafactual.

• Grupo Controle.

• Viés de Seleção.

• Aleatorização.

CAUSALIDADE

• Como vimos na Aula 1, a avaliação de impacto 
busca estabelecer relações de causalidade, e não 
meramente de correlação entre duas variáveis.

Causalidade Correlação

• A correlação é de natureza descritiva/observacional, 
enquanto a causalidade se atenta ao mecanismo 
gerador da realidade observada.

• A correlação é um termo estatístico que se refere 
à força e à direção do relacionamento entre duas 
variáveis. Para calculá-la, basta que se observe os 
valores das duas variáveis ao longo do tempo.

• Esse relacionamento pode ser de 3 tipos:

1. Correlação Positiva (ou Relação Direta).

A B B BE OU OU

A B

A B B BE

E

OU OU

 » Observa-se que ambos, A e B, subiram.

Exemplo: renda e indicadores de saúde.

2. Correlação Negativa (ou Relação Inversa).

A B B BE OU OU

A B

A B B BE

E

OU OU

 » Observa-se que, enquanto A subiu, B caiu.

Exemplo: renda e número de filhos.

3. Ausência de Correlação (ou Relação Nula).

A B B BE OU OU

A B

A B B BE

E

OU OU
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 » Observa-se que, enquanto A subiu, nada 
ocorreu em B.

Exemplo: renda e sexo dos filhos.

• A causalidade refere-se à origem/fato gerador/
impulso da correlação observada.

• Essa relação sequencial, de causa e consequência, 
pode ocorrer de 3 formas:

1. A causa B.

A B

A B

A C B

Exemplo: é o aumento da poluição (A) que leva ao 
aumento da incidência de doenças respiratórias (B), 
nunca o contrário.

2. A causa B e B causa A, simultaneamente.

A B

A B

A C B

Exemplo: o uso de drogas (A) pode gerar problemas 
familiares (B), assim como os problemas familiares (B) 
podem levar ao uso de drogas (A).

3. A e B são causados por um terceiro elemento, C.

A B

A B

A C B
Exemplo: o aumento da incidência de dengue (A) 
sempre ocorre junto ao aumento dos deslizamentos 
de terra (B). Na realidade, ambos os eventos são 
causados pelo aumento das chuvas (C).

• No “mundo real” observamos inúmeras sequências 
de eventos, com correlações e relações de 
causalidade que se sobrepõem, confundem-se  
e ocorrem simultaneamente.

• O desafio da avaliação de impacto é o de isolar, 
filtrar e medir o efeito que é gerado pela ação  
do projeto, que, como consequência, atinge  
o indicador de impacto.

A B

A B

A C B

AÇÕES DO 
PROJETO

INDICADOR 
DE IMPACTO

CONTRAFACTUAL

Como podemos assegurar que os resultados 
observados são devido ao projeto e não a outros 
fatores?

Analisando o contrafactual.

Contrafactual
O que teria acontecido com o 

público-alvo caso o projeto nunca 
tivesse sido realizado.

• Ideal: comparar o valor do indicador de impacto 
escolhido com e sem a existência do projeto, no 
mesmo momento de tempo. Assim, teríamos: 

 » Real: 

(TODOS OS 
OUTROS EVENTOS 

QUE AFETAM B) 

(PROJETO)

(INDICADOR 
DE IMPACTO)

C

(TODOS OS 
OUTROS EVENTOS 

QUE AFETAM B) 

(INDICADOR 
DE IMPACTO)

BR

C
BC

A

 » Contrafactual: 

(TODOS OS 
OUTROS EVENTOS 

QUE AFETAM B) 

(PROJETO)

(INDICADOR 
DE IMPACTO)

C

(TODOS OS 
OUTROS EVENTOS 

QUE AFETAM B) 

(INDICADOR 
DE IMPACTO)

BR

C
BC

A

Impacto do projeto = BR - BC

• Entretanto, não é possível observar o público-alvo 
do projeto em dois cenários diferentes ao mesmo 
tempo. Ou seja, o contrafactual não existe  
na prática.

• Solução: a metodologia da avaliação de impacto 
procura simular esse contrafactual hipotético, por 
meio de um grupo controle.
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GRUPO CONTROLE

• Ideia: escolher um grupo de não beneficiários do 
projeto para simular o contrafactual – o grupo 
controle. É da comparação entre os grupos que 
calculamos o impacto de um programa.

• Um grupo de controle adequado deve:

1. Não ter sido afetado pela intervenção (nem 
direta nem indiretamente!).

2. Apresentar características muito similares ao 
grupo participante (tratado). 

• Idealmente, a única diferença entre os dois grupos 
seria a participação no projeto.

Mas por que o grupo de controle  
é importante?

Não posso olhar o antes e o depois do grupo 
tratado sem usar o controle? 

Não. A evolução no tempo, observando apenas 
os indicadores do grupo tratado, não garante a 
causalidade. 

Exemplo: programa para diminuir a infestação de 
vermes em crianças.

Ín
di

ce
 d

e 
In

fe
cç

ão

Grupo Tratamento:

Antes do 
projeto

20

15

10

5

0
Depois do 

projeto

 » A infecção entre os participantes cresceu!

Antes do 
projeto

20

15

10

5

0
Depois do 

projeto

Ín
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Grupo Controle:

 » A infecção entre os não participantes  
cresceu mais!
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Tratamento x Controle:

 » Impacto do programa: redução de 5 pontos  
no índice de infecção.

 » A comparação com o grupo controle revela  
que a infestação seria ainda maior se o 
programa não existisse!

• Na prática, sabemos que não é possível encontrar 
um grupo controle idêntico ao grupo de 
tratamento. 
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Em quais características preciso garantir igualdade 
entre os grupos para que a avaliação seja válida?

Nas características que interferem no indicador de 
impacto. Nesse sentido, os critérios de elegibilidade 
do programa podem dar boas pistas de quais são 
essas características.

Exemplo: programa de capacitação profissional 
(indicador escolhido = salário).

 » Características relevantes: idade, escolaridade, 
profissão, cidade em que mora, etc.

 » Características irrelevantes: cor do cabelo 
dos participantes, número de irmãos, mês de 
aniversário, altura, etc.

• Muitos projetos não conseguem atender a todo o 
seu público-alvo. Nesses casos, um grupo controle 
bastante conveniente e usual é aquele formado 
por pessoas que se inscreveram para participar do 
projeto, mas que ficaram de fora por falta de vagas 
– a lista de espera.

• Em projetos que não possuem lista de espera, 
podemos, por exemplo:

1. Buscar “pares” na localidade – buscar dados 
de pessoas que estão geograficamente 
próximas dos tratados (na mesma escola, bairro, 
proximidades, etc.).

2. Buscar “pares” em bases públicas – utilizar fontes 
de dados públicas, mas estaremos restritos às 
informações de que a pesquisa dispõe.

• A melhor forma de selecionar o grupo controle 
precisa ser decidida caso a caso!

Tamanho da amostra

• Quanto maior forem os grupos de tratamento e 
controle, melhor!

• Quanto menor forem os grupos, mais impreciso 
será o impacto estimado. Se essa imprecisão for 
muito grande (grupos muito pequenos), pode ser 
que o programa tenha impacto, mas que não seja 
possível identificá-lo estatisticamente.

• Não precisamos ter, necessariamente, o mesmo 
número de observações no tratamento e no 
controle, mas é desejável que os dois grupos não 
destoem muito em termos de tamanho.

• Quando o projeto tem um público-alvo muito 
grande e muitos beneficiários, pode ser muito 
custoso colher informações de todos. 
Além disso, com uma amostra muito grande, o 
ganho estatístico de incluir mais observações é 
pequeno e não compensa os custos.  
Nesse caso, podemos escolher um subgrupo 
de tratados e controles para participarem da 
pesquisa, desde que esse grupo tenha as mesmas 
características do grupo original.
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VIÉS DE SELEÇÃO

• Nem sempre é fácil encontrar bons grupos de 
comparação para uma avaliação de impacto devido 
ao controle limitado do gestor sobre a formação 
dos grupos tratado e controle.

• Um dos principais problemas a ser enfrentado é o 
de viés de seleção.

• O viés de seleção ocorre quando, devido ao 
mecanismo de seleção dos grupos, tratados ou 
controles diferem, em média, em relação a alguma 
característica que é relevante para a avaliação. 

Viés Desvio da média

• Em particular, se a participação no programa é 
voluntária, os indivíduos que se autosselecionam 
para participar do projeto podem apresentar 
características ou comportamentos diferentes 
daqueles indivíduos que não participam do 
programa, mesmo que pertençam ao público-alvo.

• Por exemplo, é razoável pensar que aqueles 
que escolhem participar de um projeto social 
apresentam maior persistência, interesse e força de 
vontade do que os demais indivíduos que atendem 
aos critérios de elegibilidade do programa.

Ou seja, o viés de seleção está presente quando:

1. Dentro do público-alvo do projeto, há alguma 
característica que faz com que alguns indivíduos 
tenham mais chance de pertencer a um dos dois 
grupos: tratamento ou controle. 

2. Essa característica que determina a participação 
no programa afeta o indicador de impacto 
escolhido.

Exemplo: programa voluntário de capacitação 
profissional.

 » Característica observável: local de moradia.

 » Característica não observável: esforço pessoal.

 » Indicador: obtenção de emprego (depende do 
local de moradia e do nível de esforço pessoal).

• Em suma: a comparação de grupos de tratamento e 
controle não similares, em aspectos relevantes para 
a avaliação, gera o problema de viés de seleção.

• Em alguns casos (mas não em todos!) há 
ferramentas estatísticas que nos ajudam a mitigar 
esse viés, como veremos mais adiante.

• Por esse motivo, a correta definição dos grupos 
de controle é fundamental para a avaliação de 
impacto.

• Quando presente, o viés de seleção deve ser 
analisado com cautela, pois pode superestimar 
ou subestimar o impacto do projeto ou, ainda, 
invalidar os resultados da avaliação.
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ALEATORIZAÇÃO

• A forma mais fácil e mais confiável de estimar o 
impacto de um programa é pela aleatorização  
(ou experimentação), ou seja, do sorteio dos 
indivíduos tratados e controle. 

• Para que a aleatorização seja possível, a avaliação 
do projeto precisa ser idealizada junto ao programa 
e incorporada em sua implementação.

• Para que uma aleatorização seja viável, é necessário 
que o público-alvo do projeto seja maior que o 
público atendido e que, uma vez atendidos os 
critérios de elegibilidade do projeto, seja possível 
abrir mão de uma seleção arbitrária.

Na prática, a aleatorização consiste em:

1. Permitir que o público interessado no projeto se 
inscreva livremente para participar.

2. Dentre os inscritos, selecionar os candidatos 
que se enquadram no público-alvo do projeto, 
a partir de critérios de elegibilidade claros, 
objetivos e bem definidos.

3. Uma vez selecionados os indivíduos com o perfil 
desejado, sortear, de forma simples e aleatória, 
uma parcela desses candidatos para serem 
contemplados com uma vaga no projeto.

• A viabilidade de implementar uma aleatorização 
deve ser avaliada caso a caso.

• Há situações em que a aleatorização pode esbarrar 
em questões éticas, ou na efetividade do projeto 
em beneficiar o público mais necessitado.

Exemplo: programa de cadastro de doadores de 
medula óssea.

 » O programa, por natureza, deve ser acessível ao 
maior número possível de doadores e receptores. 

 » Não há sentido em privar o acesso de possíveis 
receptores ao banco de dados em favor da 
avaliação de impacto.

• Por outro lado, há muitas situações em que a 
aleatorização pode ser, na realidade, a forma mais 
transparente e justa de selecionar candidatos.

Exemplo: programa que oferece atividades 
extracurriculares para crianças de uma comunidade 
carente, com capacidade para atender 100 crianças.

 » Uma vez dentro do perfil desejado (idade, 
renda familiar, local de residência, frequência 
escolar, etc.) não haveria motivos para preferir 
determinada criança em detrimento de outra.

 » Critérios como ordem de inscrição, por exemplo, 
que buscam capturar grau de interesse, na 
realidade, muitas vezes estão excluindo crianças 
com menor acesso à informação.

Mas por que a aleatorização é capaz de estimar  
o efeito causal do projeto de forma simples  
e sem viés?

A aleatorização é capaz de garantir a semelhança dos 
dois grupos em qualquer característica, observável 
ou não, neutralizando o efeito de todos os demais 
acontecimentos que interferem nas variáveis de 
impacto. 

 » Em particular: 1. Os candidatos do grupo 
de controle e do grupo de tratamento 
manifestaram igual interesse em participar do 
projeto; 2. A seleção dos beneficiários fica isenta 
de informações privilegiadas que os gestores  
do projeto possam ter sobre alguns candidatos.

• Nas situações reais, há presença de muitos fatores 
que interferem na pesquisa e podem fugir do 
controle do pesquisador, pois o ambiente real não  
é criado por ele. Por essa razão, o pesquisador 
precisa se adequar ao ambiente, utilizando técnicas 
para atenuar os efeitos de fatores que atrapalham 
as observações.

• Quando o projeto é implementado pela 
aleatorização, o impacto causal dele é obtido da 
seguinte forma:
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1. Escolhe-se um indicador de impacto desejado.

2. Coleta-se o valor do indicador de impacto 
de cada indivíduo, nos dois grupos, após a 
intervenção.

3. Computa-se a diferença de média entre os dois 
grupos.

IMPACTO
Média do grupo 

de tratamento
 (pós-programa)

Média do grupo 
de controle

 (pós-programa)

• Com a aleatorização, pode ser menos necessário 
coletar informações sobre o perfil dos indivíduos. 
Apenas coleta-se os indicadores de impacto.

• Com a aleatorização, pode ser menos necessário 
coletar a linha de base, ou seja, o valor dos 
indicadores de impacto antes da intervenção.

• Sem aleatorização, inúmeros fatores que interferem 
na pesquisa começam a aparecer e podem fugir do 
controle do avaliador. 

• Todas as técnicas de estimação que estudaremos 
nas próximas aulas têm o objetivo de minimizar o 
viés da avaliação em projeto não aleatorizado. 

 » A confiabilidade da avaliação na ausência da 
aleatorização é sempre reduzida.

• Algumas vezes, mesmo com o sorteio, podemos 
incorrer em alguns problemas técnicos, que 
precisarão ser evitados/considerados/mitigados no 
cálculo do impacto. Vejamos alguns:

1. Não comparecimento – algumas pessoas 
selecionadas para participar não comparecem ou 
desistem no meio do projeto. Isso compromete o 
grupo tratado e os resultados da avaliação.

2. Substituição de projeto – alguns controles 
passam a participar de outro projeto similar. 
Assim, eles deixam de representar o  
contrafactual dos tratados na situação  
de não participarem de nenhum projeto.

3. Atrito – alguns tratados e controles não 
são encontrados no momento da avaliação 
(que sempre é posterior ao projeto), o que 
compromete os resultados.

4. Externalidades – apesar de os controles não  
se beneficiarem diretamente, o projeto pode 
atingi-los indiretamente, seja porque eles alteram 
seu comportamento ao observarem os tratados, 
seja porque o projeto altera o contexto social  
do local onde vivem. 

COMENTÁRIOS FINAIS

• Nesta aula: discutiu-se os conceitos de mensuração e causalidade, a importância do grupo 
controle para a avaliação de impacto, os problemas de seleção. Além disso, vocês aprenderam o 
processo de coleta de informação e sua transformação em base de dados. 

• Próxima aula: conceitos e ferramentas estatísticas que serão usados na avaliação de impacto.

Saiba mais

• Avaliação Econômica de Projetos Sociais, Fundação Itaú Social (Capítulo 3). Disponível em:  
http://www.fundacaoitausocial.org.br/_arquivosestaticos/FIS/pdf/livro_aval_econ.pdf
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Estatística é a ciência de aprendizagem a partir  
de dados.

Trata-se de uma disciplina estratégica, que coleta, 
analisa e interpreta informações numéricas para os 
mais diversos usos. O estatístico planeja e coordena 
o levantamento de dados por meio de questionários, 
entrevistas e medições, com a finalidade de explicar 
fenômenos naturais, econômicos e sociais. 

Plano de Aula

Objetivo:

Explorar conceitos e cálculos estatísticos básicos, 
fundamentais para o entendimento e estimação dos 
impactos de um projeto social.

Temas a serem trabalhados:

• Amostra e Universo.

• Média.

• Variância /Desvio-padrão /Erro-padrão.

• Intervalo de Confiança.

• Teste de Hipótese.

AMOSTRA E UNIVERSO

• Na avaliação de impacto, os grupos de tratamento 
e controle quase sempre englobam apenas uma 
pequena parcela do público-alvo do projeto 
avaliado, por inúmeras razões.

Exemplo: projeto de saúde bucal infantil.

 » Público-alvo: alunos do Ensino Fundamental I 
das escolas do estado de São Paulo.

 » Grupo de tratamento: alunos de 5 escolas 
públicas de Campinas.

 » Grupo de controle: outras 5 escolas de 
Campinas, semelhantes às escolas tratadas.

• A Estatística entra em cena quando é infactível ou 
muito custoso analisar TODO o universo em que se 
insere o projeto social. 

• A estatística nos ajuda a estudar fenômenos de 
uma população inteira a partir de uma “lupa” 
colocada em um pedaço dela – a amostra.

Universo

Amostra

É o conjunto completo da população 
que pretendemos estudar.

É o subconjunto representativo do 
universo, selecionado para o estudo.

• No contexto da avaliação de impacto:

Grupo de 
Tratamento

Amostra

Grupo de 
Controle

Amostra

Público-alvo (Universo)

• A partir de uma amostra representativa, o conjunto 
de técnicas numéricas que integram a Estatística 
nos permite fazer previsões e inferências sobre a 
totalidade do universo estudado.
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• 

Amostra 
representativa

Amostra que contém de forma 
proporcional todas as características 

qualitativas e quantitativas do 
universo (“sem viés”).

A maneira mais simples e confiável de obter uma 
amostra representativa é pela aleatorização.

• Nenhuma amostra representa exatamente o 
universo, portanto, todo cálculo estatístico está 
sujeito a erros.

• Como comentamos na Aula 3, o erro associado aos 
cálculos estatísticos se reduz quando aumentamos 
o tamanho da amostra, ou seja, quando a amostra 
se aproxima do tamanho da população.

• Nesta aula, aprenderemos a realizar alguns 
cálculos estatísticos básicos e a lidar com o erro 
associado a eles. A aprendizagem dessas técnicas e 
conceitos será fundamental para o entendimento e 
interpretação do “produto” da avaliação de impacto! 

Exemplo: quando queremos estudar a intenção 
de voto em uma eleição presidencial, não é viável 
entrevistar todos os eleitores brasileiros.

 » Por isso, os institutos de pesquisa sempre 
coletam uma amostra que represente bem a 
população e usam a Estatística para estimar o 
percentual de votos que será destinado a cada 
candidato.

 » Os institutos de pesquisa trabalham com 
amostras de 2 a 3 mil eleitores e conseguem 
calcular a intenção de voto para toda a 
população!

Universo da 
população

Amostra

MÉDIA AMOSTRAL

Conceito

Média Valor esperado

• A média nos dá ideia, ainda que geral, do perfil 
esperado de uma característica da população.

• Por exemplo, imagine que temos as notas obtidas 
pelos alunos de uma sala de aula. A média das 
notas da sala pode nos dar ideia do desempenho 
esperado para um aluno daquela turma.

Cálculo

• Formalmente, o cálculo da média de uma 
variável pode ser expresso pela seguinte fórmula 
matemática:

2. Cálculo: 
 
 

 
 
 Formalmente, o cálculo da média de uma variável pode ser expresso 

pela seguinte fórmula matemática: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 =   𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛  , onde: 

 

Média Amostral 

Soma de todos os valores 
observados dividida pelo 
número de observações 

Média 

 𝑥𝑥 = variável de interesse 
 𝑛𝑛 = número de observações 
 𝑀𝑀 = 1,… , 𝑛𝑛. 
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Média Amostral 

Soma de todos os valores 
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número de observações 
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 𝑛𝑛 = número de observações 
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Média Amostral 

Soma de todos os valores 
observados dividida pelo 
número de observações 

Média 

 𝑥𝑥 = variável de interesse 
 𝑛𝑛 = número de observações 
 𝑀𝑀 = 1,… , 𝑛𝑛. 
 
 

 = número de observações

2. Cálculo: 
 
 

 
 
 Formalmente, o cálculo da média de uma variável pode ser expresso 

pela seguinte fórmula matemática: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 =   𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
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Média Amostral 

Soma de todos os valores 
observados dividida pelo 
número de observações 

Média 

 𝑥𝑥 = variável de interesse 
 𝑛𝑛 = número de observações 
 𝑀𝑀 = 1,… , 𝑛𝑛. 
 
 

 = 1, …, n

EXEMPLO

• Imagine que queremos estudar o desempenho dos 
alunos de uma escola em matemática.

• Para isso, escolhemos uma amostra aleatória de 20 
alunos dessa escola e aplicamos uma prova.
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• Nesse caso, portanto:

2. Cálculo: 
 
 

 
 
 Formalmente, o cálculo da média de uma variável pode ser expresso 

pela seguinte fórmula matemática: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 =   𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛  , onde: 

 

Média Amostral 

Soma de todos os valores 
observados dividida pelo 
número de observações 

Média 

 𝑥𝑥 = variável de interesse 
 𝑛𝑛 = número de observações 
 𝑀𝑀 = 1,… , 𝑛𝑛. 
 
 

Em que:

2. Cálculo: 
 
 

 
 
 Formalmente, o cálculo da média de uma variável pode ser expresso 

pela seguinte fórmula matemática: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 =   𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛  , onde: 

 

Média Amostral 

Soma de todos os valores 
observados dividida pelo 
número de observações 

Média 

 𝑥𝑥 = variável de interesse 
 𝑛𝑛 = número de observações 
 𝑀𝑀 = 1,… , 𝑛𝑛. 
 
 

 = desempenho em matemática

2. Cálculo: 
 
 

 
 
 Formalmente, o cálculo da média de uma variável pode ser expresso 

pela seguinte fórmula matemática: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 =   𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛  , onde: 

 

Média Amostral 

Soma de todos os valores 
observados dividida pelo 
número de observações 

Média 

 𝑥𝑥 = variável de interesse 
 𝑛𝑛 = número de observações 
 𝑀𝑀 = 1,… , 𝑛𝑛. 
 
 

 = quantidade de alunos na amostra (=20)

2. Cálculo: 
 
 

 
 
 Formalmente, o cálculo da média de uma variável pode ser expresso 

pela seguinte fórmula matemática: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 =   𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛  , onde: 

 

Média Amostral 

Soma de todos os valores 
observados dividida pelo 
número de observações 

Média 

 𝑥𝑥 = variável de interesse 
 𝑛𝑛 = número de observações 
 𝑀𝑀 = 1,… , 𝑛𝑛. 
 
 

 = 1, …, 20 (id do aluno)

• As notas obtidas pelos 20 alunos da amostra foram 
tabuladas e geraram o banco de dados abaixo: 

id_aluno (i) Nota

1 4

2 8

3 8

4 3

5 7

6 7

7 5

8 5

9 5

10 9

11 2

12 9

13 2

14 7

15 4

16 5

17 6

18 5

19 4

20 4

• Imputando os valores na fórmula:  

 As notas obtidas pelos 20 alunos da amostra 
foram tabuladas e geraram o banco de dados 
ao lado. 
 

 Imputando os valores na fórmula: 
 

𝑥𝑥 = (4 + 8 + 8 + ... + 4+ 4) 
20 = 5,45 

 
 Ou seja, em média, os alunos dessa amostra 

tiveram nota 5,45 na prova de matemática. 

Média Amostral id_aluno (i) Nota 
1 4 
2 8 
3 8 
4 3 
5 7 
6 7 
7 5 
8 5 
9 5 
10 9 
11 2 
12 9 
13 2 
14 7 
15 4 
16 5 
17 6 
18 5 
19 4 
20 4 

• Em média, os alunos dessa amostra tiveram nota 
5,45 na prova de matemática.

• Imagine agora que esse procedimento foi realizado 
em duas escolas diferentes, obtendo-se o banco de 
dados abaixo:

Escola 1 Escola 2

id_aluno (i) Nota id_aluno (i) Nota

1 8 21 6

2 7 22 5

3 8 23 6

4 10 24 6

5 8 25 5

6 7 26 5

7 1 27 5

8 1 28 5

9 1 29 5

10 7 30 6

11 10 31 5

12 1 32 6

13 3 33 5

14 0 34 5

15 1 35 6

16 4 36 5

17 4 37 6

18 9 38 5

19 10 39 6

20 9 40 6

• Calculando a nota média das duas amostras 
chegamos ao mesmo valor obtido anteriormente: 
5,45.

• Considerando apenas a média, as duas amostras 
seriam consideradas iguais em termos de 
desempenho em matemática, apesar de serem 
claramente diferentes: na Escola 1 todos os alunos 
têm notas distantes de 5,45, enquanto que na 
Escola 2 todas as notas estão próximas de 5,45.
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Conclusões

• Se a nota média calculada for de 8,0, podemos 
esperar que a população (alunos da escola) seja, em 
geral, formada por alunos de melhor desempenho 
do que se a nota média for de 2,0. 

• A média (sozinha) não nos dá informações sobre o 
desempenho de um aluno específico, apenas sobre 
o conjunto de alunos da amostra (e da população, 
se a amostra for representativa).

• A média (sozinha) não nos dá informações sobre a 
variação do desempenho dos alunos, nem sobre 
quantos alunos estão acima ou abaixo dela.

VARIÂNCIA E  
DESVIO-PADRÃO 
AMOSTRAL

Conceito

Variância É uma medida de dispersão dos 
valores de uma variável.

• A partir da variância, temos ideia de como 
os valores observados se distribuem entre os 
indivíduos da amostra.

• A variância é a medida do “quão longe” em geral os 
valores de uma variável se encontram da sua média. 

Desvio-padrão É a raiz quadrada 
da variância amostral.

• Muitos cálculos estatísticos utilizam o  
desvio-padrão ao invés da variância amostral.

• O desvio-padrão é sempre obtido a partir da 
variância, por meio de uma conta matemática 
simples, e não envolve conceitos e entendimentos 
adicionais: o desvio-padrão é a raiz quadrada  
da variância.

Cálculo

• Formalmente, o cálculo da variância de uma 
variável pode ser expresso pela seguinte fórmula 
matemática:

2. Cálculo: 
 

 Formalmente, o cálculo da variância de uma variável pode ser expresso 
pela seguinte fórmula matemática: 
 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑥𝑥 = 𝑠𝑠2 =   [(𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥 )2]𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛−1  ,       onde: 

 
 Já o desvio-padrão é calculado por: 

 

DP 𝑥𝑥 = 𝑠𝑠 = 𝑠𝑠2 =   [(𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥 )2]𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛−1  
 

 𝑥𝑥 = variável de interesse 
 𝑛𝑛 = número de 

observações 
 𝑖𝑖 = 1,… , 𝑛𝑛. 

  
 
 
 

Variância e Desvio-Padrão Amostral 

 

Em que:

2. Cálculo: 
 
 

 
 
 Formalmente, o cálculo da média de uma variável pode ser expresso 

pela seguinte fórmula matemática: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 =   𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛  , onde: 

 

Média Amostral 

Soma de todos os valores 
observados dividida pelo 
número de observações 

Média 

 𝑥𝑥 = variável de interesse 
 𝑛𝑛 = número de observações 
 𝑀𝑀 = 1,… , 𝑛𝑛. 
 
 

 = variável de interesse

2. Cálculo: 
 
 

 
 
 Formalmente, o cálculo da média de uma variável pode ser expresso 

pela seguinte fórmula matemática: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 =   𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛  , onde: 

 

Média Amostral 

Soma de todos os valores 
observados dividida pelo 
número de observações 

Média 

 𝑥𝑥 = variável de interesse 
 𝑛𝑛 = número de observações 
 𝑀𝑀 = 1,… , 𝑛𝑛. 
 
 

 = número de observações

2. Cálculo: 
 
 

 
 
 Formalmente, o cálculo da média de uma variável pode ser expresso 

pela seguinte fórmula matemática: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 =   𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛  , onde: 

 

Média Amostral 

Soma de todos os valores 
observados dividida pelo 
número de observações 

Média 

 𝑥𝑥 = variável de interesse 
 𝑛𝑛 = número de observações 
 𝑀𝑀 = 1,… , 𝑛𝑛. 
 
 

 = 1, …, n
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• Já o desvio-padrão, consiste em:

2. Cálculo: 
 

 Formalmente, o cálculo da variância de uma variável pode ser expresso 
pela seguinte fórmula matemática: 
 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑥𝑥 = 𝑠𝑠2 =   [(𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥 )2]𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛−1  ,       onde: 

 
 Já o desvio-padrão é calculado por: 

 

DP 𝑥𝑥 = 𝑠𝑠 = 𝑠𝑠2 =   [(𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥 )2]𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛−1  
 

 𝑥𝑥 = variável de interesse 
 𝑛𝑛 = número de 

observações 
 𝑖𝑖 = 1,… , 𝑛𝑛. 

  
 
 
 

Variância e Desvio-Padrão Amostral 

EXEMPLO

• Voltando ao exemplo anterior e aplicando a fórmula 
da variância aos dados das duas amostras abaixo, 
temos:

Escola 1 Escola 2

id_aluno (i) Nota id_aluno (i) Nota

1 8 21 6

2 7 22 5

3 8 23 6

4 10 24 6

5 8 25 5

6 7 26 5

7 1 27 5

8 1 28 5

9 1 29 5

10 7 30 6

11 10 31 5

12 1 32 6

13 3 33 5

14 0 34 5

15 1 35 6

16 4 36 5

17 4 37 6

18 9 38 5

19 10 39 6

20 9 40 6

Var (Escola 1) = 

3. Exemplo: 
 

 Voltando ao exemplo anterior e aplicando 
a fórmula da variância aos dados das duas 
amostras ao lado, temos: 
 

Var(escola 1) = (8−5,45)2+ … +(9−5,45)2

20−1 = 13,3 
 

Var(escola 2) = (6−5,45)2+ … +(6−5,45)2

20−1 = 0,26 

 
 DP(escola 1) = 3,6 e DP(escola 2) = 0,51 

 
 

 

Variância e Desvio-Padrão 
Amostral 

Escola 1 
id_aluno 

(i) Nota 
1 8 
2 7 
3 8 
4 10 
5 8 
6 7 
7 1 
8 1 
9 1 
10 7 
11 10 
12 1 
13 3 
14 0 
15 1 
16 4 
17 4 
18 9 
19 10 
20 9 

Escola 2 
id_aluno 

(i) Nota  
21 6 
22 5 
23 6 
24 6 
25 5 
26 5 
27 5 
28 5 
29 5 
30 6 
31 5 
32 6 
33 5 
34 5 
35 6 
36 5 
37 6 
38 5 
39 6 
40 6 

Var (Escola 2) = 

3. Exemplo: 
 

 Voltando ao exemplo anterior e aplicando 
a fórmula da variância aos dados das duas 
amostras ao lado, temos: 
 

Var(escola 1) = (8−5,45)2+ … +(9−5,45)2

20−1 = 13,3 
 

Var(escola 2) = (6−5,45)2+ … +(6−5,45)2

20−1 = 0,26 

 
 DP(escola 1) = 3,6 e DP(escola 2) = 0,51 

 
 

 

Variância e Desvio-Padrão 
Amostral 

Escola 1 
id_aluno 

(i) Nota 
1 8 
2 7 
3 8 
4 10 
5 8 
6 7 
7 1 
8 1 
9 1 
10 7 
11 10 
12 1 
13 3 
14 0 
15 1 
16 4 
17 4 
18 9 
19 10 
20 9 

Escola 2 
id_aluno 

(i) Nota  
21 6 
22 5 
23 6 
24 6 
25 5 
26 5 
27 5 
28 5 
29 5 
30 6 
31 5 
32 6 
33 5 
34 5 
35 6 
36 5 
37 6 
38 5 
39 6 
40 6 

DP (Escola 1) = 3,6

DP (Escola 2) = 0,51

Dados espalhados = variância grande

Dados concentrados = variância pequena

Escola 2
15

10

5

0
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Nota de matemática
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5

0
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Nota de matemática

Escola 1

Média 
= 5,45

Média 
= 5,45

 » Dados espalhados = variância grande 
Dados espalhados = variância grande

Dados concentrados = variância pequena

Escola 2
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0
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Nota de matemática

Escola 1

Média 
= 5,45

Média 
= 5,45

 » Dados concentrados = variância pequena

• Como esperado, a Escola 1 do exemplo possui 
variância maior (há muitos alunos longe da 
média), e a Escola 2 possui variância menor  
(há muitos alunos perto da média).

Conclusões

• Quanto menor a variância (ou desvio-padrão), 
maior é a confiança de que o valor a ser observado 
será próximo da média.

• Podemos entender a variância como medida 
complementar à média, no sentido de que ambas 
nos ajudam a descrever uma amostra (e uma 
população) em dimensões diferentes. A variância  
é a medida da precisão da média. 
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ERRO-PADRÃO DA MÉDIA 
AMOSTRAL

Conceito

• A média, a variância e o desvio-padrão que 
calculamos até aqui são referentes a uma 
amostra de 20 alunos em cada escola, sorteados 
aleatoriamente.

• Perceba que, se sortearmos uma nova amostra de 
20 alunos, é de se esperar que os valores obtidos 
sejam ligeiramente diferentes.

Escola 1

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 Amostra 5

8 1 0 1 5

7 7 5 7 8

8 10 7 10 1

10 1 4 1 7

8 3 8 3 10

7 0 7 0 4

1 7 1 7 9

1 8 5 8 10

1 10 1 10 9

7 8 7 9 1

10 7 10 1 5

1 1 1 4 1

3 1 8 4 7

0 1 7 7 10

1 7 3 8 1

4 8 10 10 3

4 8 1 8 4

9 8 7 1 1

10 9 10 1 7

9 9 1 1 10

Escola 1

Amostra Média

1 5,45

2 5,70

3 5,15

4 5,05

5 5,65

• Há muitas amostras (representativas) possíveis 
para o mesmo universo ou população. 

• Se analisarmos diferentes amostras que são 
representativas da mesma população, é de se 
esperar que a média de todas elas sejam próximas, 
e que se aproximem da média populacional.

• Ainda assim, as amostras serão compostas por 
indivíduos diferentes e, portanto, é inevitável que 
os valores calculados sejam diferentes, ou seja,  
cada amostra apresentará sua própria média.

• Retomando o exercício anterior, podemos, para a 
Escola 1, por exemplo, repetir o cálculo da média 
para cinco amostras diferentes:

Calculando a média de cada coluna,  
é possível obter uma nova base de dados 
e calcular sua média e desvio-padrão.
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• A média de cada amostra sorteada é uma estimativa 
da média da população, cuja precisão depende da 
dispersão da população (que reflete na variância 
da amostra) e do tamanho da amostra.

 » Perceba que se, ao invés de 20 alunos em cada 
amostra, utilizássemos 50, os valores da tabela 
anterior seriam mais próximos!

Erro-padrão

É uma estimativa do desvio-padrão 
da distribuição das médias de 

amostras com o mesmo tamanho 
obtidas da mesma população.

• O erro-padrão é a medida da incerteza associada  
à estimativa da média na população.

• O erro-padrão da estimativa diminui com o 
aumento do tamanho da amostra, refletindo o 
aumento de precisão da estimativa.

Cálculo

• Na prática, não precisamos utilizar várias amostras 
para estimar o desvio-padrão da distribuição das 
médias amostrais.

• O erro-padrão é obtido a partir de uma única 
amostra, utilizando a seguinte fórmula matemática:

2. Cálculo: 
 

 Na prática, não precisamos utilizar várias amostras para estimar o 
desvio-padrão da distribuição das médias amostrais. 
 

 O erro-padrão é obtido a partir de uma única amostra, utilizando a 
seguinte fórmula matemática: 
 

𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑥𝑥 ) =  𝑠𝑠
𝑛𝑛  ,      onde: 

 

 s = desvio-padrão da amostra 
 𝑛𝑛 = número de observações da 
amostra  
 
 
 

Erro-Padrão da Média Amostral 

Em que:

2. Cálculo: 
 

 Na prática, não precisamos utilizar várias amostras para estimar o 
desvio-padrão da distribuição das médias amostrais. 
 

 O erro-padrão é obtido a partir de uma única amostra, utilizando a 
seguinte fórmula matemática: 
 

𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑥𝑥 ) =  𝑠𝑠
𝑛𝑛  ,      onde: 

 

 s = desvio-padrão da amostra 
 𝑛𝑛 = número de observações da 
amostra  
 
 
 

Erro-Padrão da Média Amostral 

 = desvio-padrão da amostra

2. Cálculo: 
 

 Na prática, não precisamos utilizar várias amostras para estimar o 
desvio-padrão da distribuição das médias amostrais. 
 

 O erro-padrão é obtido a partir de uma única amostra, utilizando a 
seguinte fórmula matemática: 
 

𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑥𝑥 ) =  𝑠𝑠
𝑛𝑛  ,      onde: 

 

 s = desvio-padrão da amostra 
 𝑛𝑛 = número de observações da 
amostra  
 
 
 

Erro-Padrão da Média Amostral 

 = número de observações da amostra

EXEMPLO

• Voltando ao exemplo anterior e aplicando a fórmula 
do erro-padrão:

EP (Escola 1) =  

3. Exemplo: 
 

 Voltando ao exemplo anterior e aplicando 
a fórmula do erro padrão: 
 

EP(escola 1) = 3,6
20 = 0,80 

 
 

EP(escola 2) = 0,51
20 = 0,11 

 

 

Erro Padrão da Média 
Amostral 

id_aluno 
(i) 

Nota 
(escola 1) 

1 8 
2 7 
3 8 
4 10 
5 8 
6 7 
7 1 
8 1 
9 1 
10 7 
11 10 
12 1 
13 3 
14 0 
15 1 
16 4 
17 4 
18 9 
19 10 
20 9 

id_aluno 
(i) 

Nota 
(escola 2) 

21 6 
22 5 
23 6 
24 6 
25 5 
26 5 
27 5 
28 5 
29 5 
30 6 
31 5 
32 6 
33 5 
34 5 
35 6 
36 5 
37 6 
38 5 
39 6 
40 6 

EP (Escola 2) =

• Como já sabíamos, a média da amostra da Escola 1  
é menos precisa (maior variância) e, portanto, 
apresenta erro-padrão maior do que a média  
da amostra da Escola 2.

Conclusões

• Veja que o erro-padrão depende do desvio-padrão 
e do tamanho da amostra, de modo que, quanto 
maior a amostra, menor o erro-padrão e maior  
a precisão da média.

Escola 1 Escola 2

id_aluno (i) Nota id_aluno (i) Nota

1 8 21 6

2 7 22 5

3 8 23 6

4 10 24 6

5 8 25 5

6 7 26 5

7 1 27 5

8 1 28 5

9 1 29 5

10 7 30 6

11 10 31 5

12 1 32 6

13 3 33 5

14 0 34 5

15 1 35 6

16 4 36 5

17 4 37 6

18 9 38 5

19 10 39 6

20 9 40 6
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Pesquisa Eleitoral – Situação 1

 » Os intervalos não coincidem!

• Nesse cenário, a imprecisão estatística não 
nos impede de afirmar, com 95% de confiança 
(“probabilidade”), que o Candidato B está a  
frente do Candidato A.

Agora, vejamos a seguinte situação: 

Candidato A

 » Estimação pontual: 47% dos votos.

 » Margem de erro: 4 p.p. para mais ou para menos 
(com 95% de confiança).

 » Intervalo de confiança: com 95% de confiança, 
o Candidato A receberá entre 43% e 51% dos 
votos.

Candidato B

 » Estimação pontual: 53% dos votos.

 » Margem de erro: 4 p.p. para mais ou para menos 
(com 95% de confiança).

 » Intervalo de confiança: com 95% de confiança, 
o Candidato B receberá entre 49% e 57% dos 
votos.

ESTIMATIVAS – INTUIÇÃO

• No mundo da Estatística, nunca poderemos fazer 
afirmações com 100% de certeza, fala-se sempre 
em eventos que possuem alta probabilidade de 
ocorrerem (“confiança”).

• Devido à imprecisão decorrente do uso de 
uma amostra, os valores gerados pelos cálculos 
estatísticos serão sempre estimativas. 

• As estimações estatísticas estão sempre associadas 
ao intervalo de confiança: estima-se o valor 
pontual e a margem de erro para o número 
calculado.

No caso da pesquisa eleitoral 
temos, por exemplo:

Candidato A

 » Estimação pontual: 40% dos votos.

 » Margem de erro: 2 p.p. para mais ou para menos 
(com 95% de confiança).

 » Intervalo de confiança: com 95% de confiança, 
o Candidato A receberá entre 38% e 42% dos 
votos.

Candidato B

 » Estimação pontual: 60% dos votos.

 » Margem de erro: 2 p.p. para mais ou para menos 
(com 95% de confiança).

 » Intervalo de confiança: com 95% de confiança, 
o Candidato B receberá entre 58% e 62% dos 
votos.
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Pesquisa Eleitoral – Situação 2

Intervalo de 
con�ança

Intervalo de 
con�ança

 » Os intervalos coincidem!

• Nesse cenário, apesar da estimativa pontual do 
Candidato B ser maior, os candidatos estão 
estatisticamente empatados.

Analogamente, no caso de um 
projeto de capacitação profissional:

 » Estimação pontual do impacto: aumento de 
R$ 100,00 (em média) no salário mensal do 
beneficiário.

 » Margem de erro: R$ 40,00 para mais ou para 
menos (com 95% de confiança).

 » Intervalo de confiança: com 95% de confiança,  
o projeto gera, em média, entre R$ 60,00  
e R$ 140,00 de aumento no salário mensal  
do beneficiário.

Impacto Estimado

250
200
150
100
50
0

-50

R$

Capacitação Pro�ssional
Situação 1

Intervalo de 
con�ança

 » O intervalo de confiança não contém o zero!

• Nesse cenário, podemos afirmar que o projeto 
social tem impacto positivo sobre seus 
beneficiários.

Agora, vejamos a seguinte situação: 

 » Estimação pontual do impacto: aumento de 
R$ 100,00 (em média) no salário mensal do 
beneficiário.

 » Margem de erro: R$ 110,00 para mais ou para 
menos (com 95% de confiança).

 » Intervalo de confiança: com 95% de confiança, 
o projeto gera, em média, entre R$ -10,00 
(redução do salário mensal do beneficiário) 
e R$ 210,00 (aumento do salário mensal do 
beneficiário).

Impacto Estimado

250
200
150
100
50
0

-50

R$
Capacitação Pro�ssional

Situação 2

Intervalo de 
con�ança

 » O intervalo de confiança contém o zero!

• Apesar da estimação pontual ser positiva, não  
é possível afirmar que o projeto social é diferente  
de zero. Dizemos que o impacto é 
estatisticamente nulo.
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ESTIMATIVAS – PRÁTICA

• Todos os cálculos apresentados até aqui (média, 
variância e desvio-padrão) podem ser computados 
de forma rápida e simples com o auxílio do pacote de 
análise de dados Excel (que servirá para todo o curso).

Instalação do Excel 2010

1. Clique em Arquivo > Opções > Suplementos.

2. Na janela, na parte de baixo, em Gerenciar 
selecione Suplementos do Excel e clique em Ir.

3. Na próxima janela, selecione Ferramentas de 
Análise e clique em OK.

4. Vá até a guia Dados e verifique se em cima no 
canto direito aparece o botão Análise de Dados.

5. Pronto!

Mãos à obra

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

2. Na janela que aparece, clique em Estatística 
descritiva > OK.

3. Na nova janela, em Intervalo de dados selecione 
as células de todas as variáveis que queremos 
descrever (incluindo os seus títulos).

4. Clique em Rótulos na primeira linha.

5. Clique em Resumo estatístico.

6. Clique OK.

7. Pronto! O Excel exibirá uma nova planilha com as 
estatísticas desejadas (e mais algumas que não 
vamos estudar aqui).

Amostra 1 Amostra 2

Nota Menino Idade Nota Menino Idade
8 1 10 6 0 11
7 1 10 5 0 10
8 1 10 6 0 13

10 0 11 6 1 12
8 0 10 5 1 11
7 1 10 5 0 11
1 0 11 5 1 13
1 1 10 5 0 11
1 0 11 5 1 13
7 0 11 6 1 13
9 0 10 5 1 11
1 0 10 6 1 10
3 1 10 5 0 10
0 1 10 5 0 10
1 0 12 6 1 13
4 1 12 5 0 13
5 0 10 6 1 13
9 1 10 5 0 11

10 0 10 6 1 10
9 1 11 6 0 12

EXEMPLO
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• Para um banco de dados contendo a nota, a idade  
e o sexo (menino=1) dos alunos de cada amostra,  
o Excel exibirá o seguinte resultado:

Amostra 1 Amostra 2

Nota Menino Idade Nota Menino Idade

Média 5,45 0,50 10,45 5,45 0,50 11,55

Erro-padrão 0,80 0,11 0,15 0,11 0,11 0,28

Mediana 7,00 0,50 10,00 5,00 0,50 11,00

Modo 1,00 1,00 10,00 5,00 0,00 13,00

Desvio-padrão 3,58 0,51 0,69 0,51 0,51 1,23

Variância da amostra 12,79 0,26 0,47 0,26 0,26 1,52

Curtose -1,61 -2,24 0,54 -2,18 -2,24 -1,66

Assimetria -0,30 0,00 1,28 0,22 0,00 0,06

Intervalo 10,00 1,00 2,00 1,00 1,00 3,00

Mínimo 0,00 0,00 10,00 5,00 0,00 10,00

Máximo 10,00 1,00 12,00 6,00 1,00 13,00

Soma 109,00 10,00 209,00 109,00 10,00 231,00

Contagem 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
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INTERVALO DE 
CONFIANÇA

Conceito

• A partir das estatísticas que vimos até aqui, 
conseguimos descrever algumas características  
de banco de dados. Vamos agora utilizar esses 
cálculos para construir o que chamamos  
de intervalo de confiança. 

Intervalo 
de con�ança

É o conjunto de valores que a 
média de uma variável pode assumir 

com certa probabilidade.

• No caso da média populacional, ao invés de  
estimá-la por um único valor – a média amostral 
(estimativa pontual) – , é dado um intervalo  
de estimativas prováveis.

• Quanto maior a probabilidade do intervalo de 
confiança de fato conter a média populacional, 
maior ele precisará ser.

• É possível escolher e construir um intervalo de 
confiança com qualquer probabilidade desejada, 
mas, usualmente, utiliza-se 95%.

 » Isso significa que, se sortearmos 100 amostras 
aleatórias daquela população, 95 delas terá 
média dentro do intervalo construído.

• Essa probabilidade do intervalo “ser verdadeiro” 
é determinada pelo chamado coeficiente de 
confiança. Para determinado coeficiente de 
confiança escolhido pelo analista, obtém-se um 
valor crítico da distribuição Normal, utilizado para  
o cálculo do intervalo de confiança.

• O coeficiente de confiança é obtido pela 
Distribuição Normal e, para 95%, é igual a 1,96 
(para outros valores, veja o anexo ao final  
desta aula).

Cálculo

• Para construir o intervalo de confiança da média 
populacional, precisamos dos seguintes elementos:

1. Estimativa pontual da média amostral (x).

2. Erro-padrão da amostra (EP).

3. Coeficiente de confiança (Z).

• Em seguida, aplica-se a seguinte fórmula 
matemática:

IC = [x – z * EP; x + z * EP]

Em que:

z * EP = Margem de erro

• Para 95% de confiança:

IC = [x – 1,96 * EP; x + 1,96 * EP]

margem de erro

• Ou seja:

Margem 
de erro

É o erro-padrão da 
média multiplicado pelo 
coe�ciente de con�ança.

• O limite superior do intervalo de confiança é 
obtido somando a margem de erro à estimativa 
pontual da média.

• O limite inferior do intervalo de confiança é 
obtido subtraindo a margem de erro da estimativa 
pontual da mídia.
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EXEMPLO

• Vamos calcular o intervalo de confiança com  
95% de probabilidade, para as duas amostras  
do exercício anterior.

Escola 1:

x = 5,45

EP = 0,80

IC = [5,45 – 1,96 * 0,80 ; 5,45 + 1,96 * 0,80]

IC = [3,88 ; 7,02]

 » Com 95% de “chance” a nota média dos alunos 
da Escola 1 na prova de matemática está entre 
3,88 e 7,02.

Escola 2:

x = 5,45

EP = 0,11

IC = [5,45 – 1,96 * 0,11 ; 5,45 + 1,96 * 0,11]

IC = [5,23 ; 5,67]

 » Com 95% de “chance” a nota média dos alunos 
da Escola 2 na prova de matemática está entre 
5,23 e 5,67.

• Margem de erro:

 » Escola 1 = 0,22 ponto na prova.

 » Escola 2 = 1,57 ponto na prova.

Conclusões

• Quanto menor a margem de erro, menor  
o intervalo de confiança (maior precisão  
da estimativa pontual da média).

• Quanto menor a variação observada na amostra, 
menor o intervalo de confiança (maior precisão 
da estimativa pontual da média). 

• Veja que isso se verifica no exemplo estudado.  
As notas na amostra da Escola 1 variam tanto 
que fica “difícil” inferir o resultado da escola como 
um todo. Já na Escola 2, as notas são muito mais 
estáveis, e, por isso, é mais “fácil” fazer uma previsão 
para o total de alunos.
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TESTE DE HIPÓTESE

• Além de estimar características da população, 
as ferramentas estatísticas que vimos até aqui 
nos permitem testar hipóteses sobre o universo 
estudado. 

Hipótese

É a a�rmação sobre uma população. 
Desejamos saber se ela é ou não 

contrariada pelos resultados obtidos 
para amostra dessa população.

• A partir da média de amostra podemos testar 
hipóteses sobre a média da população. 

• Geralmente, estamos interessados em dois tipos de 
testes:

1. Se a média de uma população é diferente de 
algum valor. 

2. Se a média de duas populações são diferentes.

• No caso da amostra de alunos que fizeram uma 
prova de matemática, podemos estar interessados 
em saber se o desempenho médio da escola é 
diferente de 6,0; ou se o desempenho médio de 
duas escolas é diferente. 

• Novamente, não poderemos aceitar ou refutar uma 
hipótese com 100% de certeza. Esse julgamento 
sempre estará associado à probabilidade. Em geral, 
esse nível de confiança estatístico é fixado em 95%. 

EXEMPLO A

• No exercício anterior, verificamos que ambas as 
amostras possuíam média igual a 5,45 na prova de 
matemática. Essa nota média não é igual a 6,0, mas 
é próxima. Para cada escola, podemos testar se, 
com 95% de “certeza”, é possível afirmar que a nota 
média da escola é estatisticamente diferente de 6,0.

• Voltando aos intervalos de confiança que 
calculamos antes, podemos testar essa hipótese 
apenas verificando se o valor 6,0 está dentro  
ou fora do IC:

Escola 1: IC = [3,88 ; 7,02]

Escola 2: IC = [5,23 ; 5,67]

• Veja que no intervalo de confiança da Escola 1 a 
nota 6,0 está contida, mas na Escola 2, o valor 6,0 
está acima do limite superior do intervalo (5,67).

• Nesse caso, afirmarmos que:

1. Com 95% de probabilidade, não é possível  
dizer que o desempenho médio da Escola 1  
é diferente de 6,0. O teste é inconclusivo.

2. Com 95% de probabilidade, o desempenho 
médio da Escola 2 é diferente de 6,0.

• Apesar das estimações pontuais para as duas 
escolas ser a mesma (5,45), a estimativa para a 
Escola 1 é muito imprecisa, e, por isso, não pode  
ser diferenciada de 6,0 estatisticamente. 

EXEMPLO B

• Podemos ainda verificar se o desempenho médio 
das nossas duas escolas pode ser considerado 
diferente do desempenho médio de uma terceira 
escola que tem as seguintes características:

Escola 3: 

Estimativa pontual (x) = 4,5

IC = [4,0 ; 5,0] (com 95% de probabilidade)

Para facilitar a execução desse teste, podemos usar 
um procedimento aproximado que é similar ao do 
exemplo A e funciona bem na maioria dos casos1.

1Veja BUSSAB e MORETTIN (2003) para entender o procedimento preciso de como testar essa hipótese.
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• Nota-se que a média da Escola 1 (5,67) não está 
contida no IC da Escola 3, mas a média da Escola 3 
(4,5) está contida no IC da Escola 1.

• Por outro lado, nota-se que a média da Escola 2 
(5,67) não está contida no IC da Escola 3 e que a 
média da Escola 3 (4,5) também não está contida 
no IC da Escola 2.

• Nesse caso, afirmarmos que:

1. Com 95% de probabilidade, não é possível 
dizer que o desempenho médio da Escola 1 é 
diferente do desempenho médio da Escola 3.  
O teste é inconclusivo.

2. Com 95% de probabilidade, o desempenho 
médio da Escola 2 é diferente do desempenho 
médio da Escola 3.

Na avaliação de impacto

• No contexto da avaliação de impacto, os testes de 
hipóteses são fundamentais em dois momentos:

1. Para escolher um grupo de controle adequado

• Uma vez escolhido o grupo de controle, podemos 
testar se ele é estatisticamente igual ao grupo de 
controle em características relevantes (ex.: renda, 
idade, etc.) antes do programa.

• Assim, conseguimos dizer, estatisticamente, se o 
grupo de controle que escolhemos é um bom 
contrafactual para o grupo de tratamento.

• Descobrir se tratados e controles são parecidos ou 
não é o primeiro passo para qualquer avaliação 
de impacto, pois será determinante na escolha do 
método a ser aplicado.

• Como veremos com cuidado na próxima aula, se os 
grupos de tratamento e controle forem parecidos 
(em caso de aleatorização, por exemplo), podemos 
calcular o impacto do programa de forma mais 
simples.

• Mas, se detectarmos diferenças entre os dois 
grupos, precisaremos levar essas diferenças em 
conta para estimar o impacto do programa. 

2. Para inferir se o projeto gera impacto em seus 
beneficiários

• A partir de um grupo de controle adequado, 
estamos interessados em testar se a média do 
indicador de impacto do grupo de tratamento é 
diferente da média do indicador de impacto do 
grupo de controle, depois do programa.

• Analogamente, queremos testar se é possível 
afirmar que a diferença entre a média do indicador 
de impacto do grupo de tratamento e do grupo de 
controle é estatisticamente diferente de zero. 

• Se essa hipótese for verdadeira, dizemos que o 
projeto tem impacto.

Testando diferenças entre médias 
na prática

• Novamente, podemos usar o suplemento de 
análise de dados Excel para construir intervalos  
de confiança:

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

2. Na janela que aparece, clique em Estatística 
descritiva > OK.

3. Na nova janela, em Intervalo de dados selecione 
as células de todas as variáveis que queremos 
descrever (incluindo os seus títulos).

4. Clique em Rótulos na primeira linha.

5. Clique em Nível de confiabilidade p/ média.

6. Clique OK.
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• Retomando a mesma base de dados que 
apresentamos no exemplo da página 47 e seguindo 
o passo a passo da página anterior, obtemos:

Amostra 1 Amostra 2

Nota 1 Menino 1 Idade 1 Nota 2 Menino 2 Idade 2
Nível de confiança (95%) 1,67 0,24 0,32 0,24 0,24 0,58

 » O Excel reporta a margem de erro, ou seja, o 
valor que devemos somar e subtrair da média 
para criar o intervalo de confiança.

• Fazendo as contas:

Amostra 1 Amostra 2

Nota Menino Idade Nota Menino Idade
Média 5,45 0,5 10,45 5,45 0,5 11,55

Intervalo de confiança [3,78 ; 7,12] [0,26 ; 0,74] [10,13 ; 10,77] [5,21 ; 5,69] [0,26 ; 0,74] [10,97 ; 12,13]

 » A partir dos intervalos de confiança, podemos 
testar se as duas turmas têm características 
diferentes. 

• Comparando as médias e os ICs das duas amostras, 
não podemos afirmar, com 95% de “certeza” que as 
escolas são estatisticamente diferentes em termos 
de nota e de sexo do alunos.

COMENTÁRIOS FINAIS

• Nesta aula: aprendemos alguns conceitos fundamentais de Estatística e como aplicá-los  
na prática. Vimos também o uso dessas ferramentas no contexto da avaliação econômica  
de projetos sociais.

• Próxima aula: métodos para estimar o impacto causal de um projeto social.

Saiba mais

Estatística Básica (Bussab e Morettin, 2003): 

• Capítulo 3 (seções 3.1 e 3.2). 

• Capítulo 11 (seção 11.6).

• Capítulo 12 (seções 12.1 a 12.6).

• Já em relação à idade média dos alunos, podemos 
dizer que as escolas são estatisticamente diferentes 
entre si, com 95% de confiança.
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Z 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

3,9 99,990% 99,990% 99,992% 99,992% 99,992% 99,992% 99,992% 99,992% 99,994% 99,994%

3,8 99,986% 99,986% 99,986% 99,988% 99,988% 99,988% 99,988% 99,990% 99,990% 99,990%

3,7 99,978% 99,980% 99,980% 99,980% 99,982% 99,982% 99,984% 99,984% 99,984% 99,984%

3,6 99,968% 99,970% 99,970% 99,972% 99,972% 99,974% 99,974% 99,976% 99,976% 99,978%

3,5 99,954% 99,956% 99,956% 99,958% 99,960% 99,962% 99,962% 99,964% 99,966% 99,966%

3,4 99,932% 99,936% 99,938% 99,940% 99,942% 99,944% 99,946% 99,948% 99,950% 99,952%

3,3 99,904% 99,906% 99,910% 99,914% 99,916% 99,920% 99,922% 99,924% 99,928% 99,930%

3,2 99,862% 99,868% 99,872% 99,876% 99,880% 99,884% 99,888% 99,892% 99,896% 99,900%

3,1 99,806% 99,812% 99,820% 99,826% 99,832% 99,836% 99,842% 99,848% 99,852% 99,858%

3,0 99,730% 99,738% 99,748% 99,756% 99,764% 99,772% 99,778% 99,786% 99,794% 98,800%

2,9 99,626% 99,638% 99,650% 99,662% 99,672% 99,682% 99,692% 99,702% 99,712% 99,722%

2,8 99,488% 99,504% 99,520% 99,534% 99,548% 99,562% 99,576% 99,590% 99,602% 99,614%

2,7 99,306% 99,328% 99,348% 99,366% 99,386% 99,404% 99,422% 99,440% 99,456% 99,472%

2,6 99,068% 99,094% 99,120% 99,146% 99,170% 99,196% 99,218% 99,242% 99,264% 99,286%

2,5 98,785% 98,792% 98,826% 98,860% 98,892% 98,922% 98,954% 98,984% 99012% 99,040%

2,4 98,360% 98,404% 98,448% 98,490% 98,532% 98,572% 98,610% 98,648% 98,686% 98,722%

2,3 97,856% 97,912% 97,966% 98,020% 98,072% 98,122% 98,172% 98,222% 98,268% 98,316%

2,2 97,220% 97,290% 97,358% 97,426% 97,490% 97,556% 97,618% 97,680% 97,740% 97,798%

2,1 96,428% 96,514% 96,600% 96,682% 96,764% 96,844% 96,922% 97,000% 97,074% 97,148%

2,0 95,450% 95,556% 95,662% 95,764% 95,866% 95,964% 96,060% 96,154% 96,248% 96,338%

1,9 94,256% 94,386% 94,514% 94,640% 94,762% 94,882% 95,000% 95,116% 95,230% 95,340%

1,8 92,814% 92,970% 93,124% 93,276% 93,424% 93,568% 93,712% 93,852% 93,990% 94,124%

1,7 91,088% 91,274% 91,456% 91,638% 91,814% 91,988% 92,160% 92,328% 92,492% 92,654%

1,6 89,040% 89,260% 89,476% 89,690% 89,900% 90,106% 90,308% 90,508% 90,704% 90,898%

1,5 86,638% 86,896% 87,150% 87,398% 87,644% 87,886% 88,124% 88,358% 88,590% 88,816%

1,4 83,848% 84,146% 84,440% 84,728% 85,014% 85,294% 85,572% 85,844% 86,112% 86,378%

1,3 80,640% 80,980% 81,316% 81,648% 81,976% 82,298% 82,618% 82,932% 83,242% 83,548%

1,2 76,986% 77,372% 77,754% 78,130% 78,502% 78,870% 79,234% 79,592% 79,946% 80,296%

1,1 72,868% 73,300% 73,728% 74,152% 74,572% 74,986% 75,396% 75,800% 76,200% 76,596%

ANEXO

Tabela Z – Distribuição Normal Padrão
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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.

Plano de Aula

Objetivo:

Discutir diferentes formas de, com o uso da 
econometria, estimar o impacto de um projeto.

Temas a serem trabalhados:

• Modelos Experimentais x Não Experimentais.

• Técnicas de Estimação.

• Regressão Simples.

• Regressão Múltipla.

• Diferenças em Diferenças.

MÉTODO EXPERIMENTAL

• Quando os grupos de tratamento e controle 
puderem ser escolhidos de forma aleatorizada, 
dizemos que a avaliação de impacto pode ser 
realizada pelo método experimental.

• Como já discutimos na Aula 3, a aleatorização, 
quando realizada de maneira correta e com 
número suficiente de beneficiários, garante que 
não haja viés, pois temos certeza da igualdade dos 
dois grupos em todas as características relevantes 
para a avaliação (observáveis ou não).

• Assim, o método experimental será sempre 
aquele em que teremos maior segurança de que o 
impacto estimado é confiável/fidedigno/crível.

• 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... Isso já aprendemos!

EXEMPLO

• Dos 40 inscritos (elegíveis) em um programa de 
capacitação profissional, 20 foram sorteados para 
participar. 

• 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.
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• 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:

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

Grupo de Tratamento:

x = 2.668,10

EP = 234,26

IC = [2.228,94 ; 3.147,26]

Grupo de Controle:

x = 2.455,65

EP = 162,69

IC = [2.136,77 ; 2.774,53]

 » A média do grupo de controle é menor (ponto 
estimado), mas está contida no intervalo do 
grupo de tratamento.

• Conclusão: não é possível afirmar que o programa 
gerou impacto no salário dos participantes 1 ano 
após o término na 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.

• Atenção: em alguns casos, a interpretação dos 
resultados pode ser oposta, pois quanto menor o 
valor do indicador, melhor. 

Exemplo: taxa de abandono, número de mortes, 
etc.

Outra forma de calcular:

• Dentro da classe dos modelos da econometria, a 
estimação de impacto no método experimental 
pode ser realizada por meio de regressão simples.

• Na prática, a regressão simples é uma forma 
mais rápida e direta de fazer esse teste. E as duas 
maneiras são matematicamente idênticas.

• No contexto dos modelos aleatorizados:

Teste de igualdade 
de médias Regressão simples
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REGRESSÃO SIMPLES

Regressão

Procedimento estatístico que nos 
permite quanti�car 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 dependente do modelo 
sempre será um indicador de impacto, e a variável 
independente do modelo sempre será o indicador 
de participação no programa.

• O modelo de regressão simples, usado no método 
experimental, é usualmente escrito da seguinte 
maneira:

y = a + b * x + e

Constante

Indicador 
de impacto

Participação 
no programa

Termo de erro 
do modelo

Fator que indica a 
relação entre x e y

• Perceba que tanto y quanto x são variáveis 
conhecidas (coletadas pelo analista). O desafio da 
regressão será estimar os parâmetros a e b.

• Vamos descrever o que cada uma dessas três letras 
representa:

a – é a constante do modelo. Na prática, ela vai 
representar a média do indicador de impacto para 
o grupo controle. 

Exemplo: no caso do programa de capacitação, 
será o salário médio dos indivíduos que não 
participam.

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.

Exemplo: no caso do programa de capacitação, 
será a diferença salarial média entre os indivíduos 
que participam e os que não participam da 
intervenção.

e – é o termo de erro do modelo, e ele sempre 
estará presente. Inclui todas as características que 
afetam o indicador de impacto escolhido, que não 
foram consideradas no modelo.

Exemplo: no caso do programa de capacitação, 
esse termo poderia incluir a escolaridade dos 
indivíduos ou a participação em outros programas 
de qualificação profissional.

• Basicamente, a regressão simples atribui aos 
parâmetros “a” e “b” os valores que minimizam  
o erro associado ao modelo.

• Na presença da aleatorização (método 
experimental), é possível provar matematicamente 
que a regressão simples é a forma mais eficiente 
de estimar o impacto do programa (e, como 
comentamos, ela será idêntica ao teste de 
igualdade de médias).

• Não vamos nos aprofundar no mecanismo 
matemático que está por trás dos modelos de 
regressão. Na sequência, vamos apenas aprender 
como aplicá-la e interpretá-la no Excel.

EXEMPLO

• Primeiro, vamos entender como dispor a base de 
dados.

• Para estimar, 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). 

• É muito fácil construir. Basta colocar o número 1 
para todos os tratados e o número 0 para todos os 
controles. Esse tipo de variável indicativa e binária é 
chamada de dummy.
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• Depois disso, basta “empilhar” os dados dos dois 
grupos. 

• Realizando esse procedimento na base de dados 
do exemplo anterior, chegamos ao resultado abaixo. 

• 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

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 seu título).

4. Em Intervalo X de entrada, selecione a coluna da 
dummy de tratamento (incluindo seu título).

5. Clique em Rótulos.

6. Clique OK.

7. Pronto! O Excel exibirá uma nova planilha com as 
estimações desejadas.
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A planilha gerada pelo Excel tem esse formato:

• E as informações que nos interessam são:

––

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 SQ MQ F F de significação

Regressão 1 540330         540330       0,664221    0, 420153

Resíduo 38 30912214        813479,3

Total 39 31452544

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor-P 95,0% inferiores 95,0% superiores Inferiores 95,0% Superior 95,0%

Interseção 2455,65 201,6779             12,1761           1,1E-14 2047,374           2863,926 809,8388 2863,926

Variável X 1 232,45             285,2156               0,814998          0,420153 -344,939           809,8388 -344,939           809,8388

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 
con�ança máximo”

• O termo de erro no modelo (e) não é reportado na 
tabela. Ele poderia ser calculado, mas, na prática, 
não nos trará informações adicionais.

• A estimativa pontual do impacto (b) reportada pelo 
Excel deve ser interpretada da seguinte forma:

 » Graças ao programa, os beneficiários 
apresentam, em média, aumento de  
R$ 502,25 no seu salário, um ano após  
o fim da intervenção.
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Com isso, já posso dizer então que o programa 
tem impacto positivo?

Não. Agora que temos a estimativa pontual do 
impacto, precisamos verificar se, com o nível de 
confiança desejado, esse diferencial no salário dos 
participantes pode ser considerado diferente de zero 
estatisticamente.

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

• Informalmente:

Valor-P
1 – O nível de con�ança “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% 

• 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, obtemos 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.

• Assim, não é possível dizer que o programa teve 
impacto (essa é a mesma conclusão do teste de 
diferença de médias).

• 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 pode ocorrer, 
precisaremos adotar um modelo de regressão 
múltipla.

• Basicamente, a regressão múltipla é uma 
extensão do modelo de regressão simples em 
que poderemos “eliminar” o viés gerado pelas 
características do público-alvo que conseguimos 
observar. Isso ficará mais claro nas próximas 
páginas.
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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.

• De acordo com o desenho do projeto e a 
disponibilidade de dados, poderemos utilizar um 
método mais/menos eficaz, que conseguirá corrigir 
mais/menos o viés gerado e, assim, resultar em 
uma estimativa mais/menos confiável do impacto 
da intervenção.

• O primeiro passo quando temos uma seleção não 
aleatória é escolher um grupo controle o 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 média (ou regressão simples)  
do indicador de impacto dos dois grupos  
pós-intervenção indicará, erroneamente, que  
o projeto não teve impacto ou que o impacto  
foi menor do que o real.

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! 

Antes
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Tratamento x Controle:

Tratamento Controle

7 17 12 17

 » Impacto = -5?!

• 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.

• Dentro da classe dos modelos da econometria, a 
estimação de impacto no método não experimental 
pode ser realizada por meio da regressão múltipla.

• Veremos a seguir 2 modelos diferentes para estimar 
o impacto de um projeto social não experimental:

1. Modelo de Regressão Múltipla (é o modelo  
mais básico e tradicional, e que, portanto, leva  
o mesmo nome da classe de modelos).

2. Modelo de Diferenças em Diferenças 
(tecnicamente, também pertence à classe  
de modelos de regressão múltipla).

• Esses são dois dos modelos mais conhecidos e 
utilizados na avaliação de projetos não experimentais.

• Assim como na regressão simples, não discutiremos 
o cálculo matemático implícito em cada modelo.

• Nos deteremos a entender a intuição por trás de cada 
um deles e o contexto mais adequado para aplicá-los.

• Como veremos mais adiante, é fácil obter essas 
estimações com a ajuda do Excel.
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REGRESSÃO MÚLTIPLA 
(TRADICIONAL)

• 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 essa 
relação.

• Na Regressão Múltipla Tradicional, é possível 
estabelecer a relação entre indicador de impacto 
e a participação no programa controlado por 
diferentes características que possam afetar o 
indicador escolhido.

• Essa regressão consegue isolar/decompor o efeito 
de cada variável independente incluída no modelo. 
Ou seja, somos capazes de estimar a parcela da 
variação de y (indicador de impacto) que pode ser 
atribuída a cada variável independente (x). 

Além da dummy de tratamento, quais variáveis 
quero incluir no modelo?

As características dos indivíduos que não são  
iguais nos grupos de tratamento e controle, mas 
deveriam ser.

E quais são elas?

As características que influenciam no indicador 
de impacto e na participação do programa, 
simultaneamente. 

 » As demais variáveis independentes que são 
incluídas na regressão são também chamadas 
de variáveis de controle.

Exemplo: programa de capacitação profissional.

 » Indicador de impacto: salário.

 » Característica a ser incluída: escolaridade.

 » Afeta o indicador de impacto? Sim. Quanto mais 
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 um nível de escolaridade mínimo.

Por que preciso incluir essas variáveis?

Porque, caso contrário, a influência dessas variáveis 
ficam “misturadas” com o efeito causal do programa.

Exemplo: programa de capacitação profissional.

 » Variável relevante omitida: escolaridade.

 » Impacto do tratamento: R$ 500,00 (impacto do 
tratamento). 

 » Impacto da diferença de escolaridade entre os 
grupos: - R$ 700,00.

 » Impacto estimado: 500,00 + (–700,00) = –200,00.

Queremos calcular o impacto do programa “limpo” da 
influência desses demais fatores.

E em que momento devo coletar essas informações?

O ideal é coletar as variáveis de controle no momento 
imediatamente anterior à intervenção (por exemplo, 
no ato da inscrição no programa).

• A intuição disso vem do fato de que queremos 
indivíduos idênticos no momento da formação dos 
grupos de controle e tratamento. 

• Quando coletadas muito antes ou muito depois da 
seleção, as variáveis de controle podem ter sofrido 
influência do tratamento ou de outros fatores.
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• Para algumas variáveis, como raça, idade, entre 
outras, não precisamos ter essa preocupação, pois 
os valores são estáveis ao longo do tempo.

• O modelo de Regressão Múltipla é usualmente 
escrito da seguinte forma:

y = a + b1 *  x1 + b2 *  x2 + b3 *  x3 + e

Constante

Indicador 
de impacto

Participação 
no programa

Variáveis que 
se relacionam 

com x1 e y

Termo de erro
do modelo

Fatores que indicam a 
relação entre cada x e y

• A princípio, é possível incluir tantas variáveis 
independentes quanto julgarmos necessário.

Exemplo: programa de capacitação profissional.

y = a + b1 *  x1 + b2 *  x2 + e

Constante

Salário após
1 ano do programa

Dummy de
tratamento

Fator que expressa
a relação entre

escolaridade e salário

Escolaridade

Estimativa pontual do impacto 
do programa, “limpo” 

do efeito da escolaridade
Termo de erro

do modelo

• A Regressão Múltipla é apenas capaz de “limpar”/ 
“expurgar” o efeito das variáveis relevantes que são 
observáveis, para as quais fomos capazes de coletar 
os dados.

• Quando não é possível incluir todas as variáveis 
relevantes no modelo, a estimativa de impacto será 
viesada e não poderá ser considerada causal.

• Quanto mais características relevantes estão 
omitidas, maior será o viés.

• É comum não possuírmos dados para alguma 
característica que sabemos ser importante. 
Ela pode ser não observável, como motivação, 
interesse, inteligência, etc.

• Assim, note que é muito difícil defender a ideia de 
que fomos capazes de incluir todas as variáveis 
relevantes. 

• Por esse motivo, o método não experimental 
(estimado pela Regressão Múltipla Tradicional) nunca 

será tão confiável quanto o método experimental, em 
que temos certeza da ausência de viés.

• Por outro lado, quando uma determinada 
característica afeta apenas o indicador de impacto 
ou apenas a participação no programa (mas não 
ambos), ela não precisa ser incluída. Sua omissão 
não gera viés.

• A regressão simples (modelo experimental) pode 
ser entendida com um caso particular do modelo 
de regressão múltipla. 

• No exemplo do programa de capacitação 
profissional, a escolaridade sempre influencia 
o indicador de impacto (salário), mas, se os 
participantes foram escolhidos por sorteio, a 
escolaridade não influencia o tratamento e, por isso, 
não precisa ser considerada no modelo. 

 » Isso será verdade para qualquer variável, 
observável ou não! Nenhuma delas será 
relacionada com o sorteio.

EXEMPLO

• Vamos agora calcular o impacto do programa de 
capacitação profissional pela Regressão Múltipla 
Tradicional, considerando que:

1. A seleção para o programa foi não aleatória.

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

3. Esse foi o único critério de seleção e, portanto,  
é a única variável relevante.

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

• De forma análoga a do modelo de regressão 
simples, podemos utilizar o Excel para realizar  
a estimação.

• Precisaremos agora de uma terceira coluna de 
dados, como mostrado ao lado.
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• 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 15

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

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.
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DIFERENÇAS  
EM DIFERENÇAS

• Podemos incrementar a regressão múltipla quando 
dispomos do valor dos indicadores de impacto e 
das variáveis de controle no 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 é poder expurgar 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 mais precisão, pois é como 
se incluíssemos muito mais variáveis explicativas.

• Na presença da linha de base, podemos dividir 
nossa amostra em quatro grupos: grupo de 
controle antes da intervenção (A), grupo de 
controle depois da intervenção (B), grupo de 
tratamento antes da intervenção (C) e grupo de 
tratamento depois da intervenção (D). De forma 
esquemática:

Antes Depois Diferença

Controle A B B - A

Tratamento C D D - C

Diferença C - A D - B (B-A) - (D-C)

 » Daí o nome Diferenças em Diferenças.

• A-B e C-D 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. 

• 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:

y = a + b1 * d1 + b2 * d2 + b3 * d1 * d2

+ b3 * x3 + e

Constante

Indicador
de impacto

Outros fatores
que variam
no tempo

Termo de
erro do
modelo

Coe�ciente que
indica o impacto

do programa

Dummy que indica
tratamento (=1) ou

controle (=0)

Dummy que indica
o período antes (=0)

após (=1) a intervenção

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 3.163 1.982 19 2.218 3.312

10 2.161 3.217 20 2.449 2.664
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Grupo de Controle:

Média do salário antes (A) = R$ 2.146,50 
Média do salário depois (B) = R$ 2.464,80  
B – A = R$ 318,30

Grupo de Tratamento:

Média do salário antes (C) = R$ 2.291,50 
Média do salário depois (D) = 3.124,70 
D – C = R$ 833,20

• Graficamente:

Antes

3.500

3.000

2.500

2.000
Depois

Tratamento x Controle

B-A

D-C

Tratamento

Controle

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

• Nossa estimativa pontual sugere 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 (pelo teste de hipótese).

• Estimando esse impacto em forma de modelo de 
regressão, podemos novamente utilizar o Excel  
(e usar o valor-p para verificar a significância).

Primeiramente, 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)

D1 x D2

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
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• Realizando o mesmo passo a passo do Excel para a 
Regressão Múltipla, obtemos:

Coe�cientes 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

 » Ou seja, exatamente o mesmo resultado.

• Confiança máxima = 1-0,38 = 62%.

• A estimativa não é diferente de zero com 95%  
de confiança.

 » Nossa amostra é muito pequena.

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. Assim, o ideal é que o processo de avaliação possa contar com o 
apoio de um especialista.

• Próxima aula: o conceito de análise de retorno econômico.

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/PDF/BES_Diferen%C3%A7asemDiferen%C3%A7as.pdf
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

“Não existe essa coisa de almoço grátis.”

Milton Friedman 
Vencedor do Prêmo Nobel de Econômia em 1976

Plano de Aula

Objetivo:

Entender o propósito da realização da Análise de 
Retorno Econômico, o que ela significa na prática  
e quais são os cálculos/conceitos envolvidos.

Temas a serem trabalhados:

• Monetização.

• Custo Econômico.

• Construção de Cenários.

• Análise Custo-Benefício.

• Análise Razão Custo-Efetividade.

Retorno Econômico

• Uma vez concluída a avaliação de impacto, 
conseguimos dimensionar as transformações 
geradas por um projeto social de forma objetiva, 
por meio de números “relativamente” precisos.

• No entanto, será que:

1. O impacto gerado compensa os custos de 
implementação do projeto?

2. O projeto é eficiente quando comparado a outras 
iniciativas semelhantes?

3. Esse valor atribuído ao projeto é muito ou 
pouco?

• A análise de retorno econômico procura:

1. Qualificar os resultados da avaliação de impacto.

2. Dar significado palpável aos valores estimados.

3. Situá-lo dentro do contexto econômico relevante 
da região onde o projeto acontece.

• Mesmo que a avaliação de impacto consiga 
documentar efeitos positivos e significantes 
estatisticamente, esse resultado pode não significar 
o sucesso do projeto, quando confrontados os 
custos e os benefícios gerados para a sociedade.
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1. Avaliação de Impacto 2. Análise de Retorno Econômico

A análise de impacto, 
feita por modelos de 

regressão quanti�cam o 
benefício gerado pelo 

projeto.

Monetização (cálculo do benefício)
+

Cômputo do custo econômico 
do projeto

+
Criação de “cenários econômicos”
Análise de E�ciência/Viabilidade 

do projeto

• A partir da análise de retorno econômico, 
conseguimos:

1. Estabelecer o grau de pertinência, idoneidade, 
efetividade, eficiência e eficácia do projeto.

2. Identificar as razões dos êxitos e dos fracassos.

3. Embasar o processo de tomada de decisão para 
melhorar e/ou modificar o projeto.

4. Reportar resultados confiáveis e interpretáveis a 
financiadores, beneficiários e sociedade.

MONETIZAÇÃO

• Para que seja possível comparar os custos e 
os benefícios (impactos) de um projeto social, 
precisamos expressar ambos com a mesma 
unidade de medida.

• Para isso, procura-se tangibilizar o impacto da 
intervenção em termos de valor monetário 
(dinheiro).

Monetizar Ato de transformar/ 
traduzir algo em dinheiro.

• O dinheiro é uma unidade de medida atrativa, pois 
é suficientemente genérica, além de ser a forma 
usual de contabilizar custos.

• A monetização é um exercício de simplificação/ 
reducionismo e certamente apresentará restrições/
limitações. 

• Não existe uma única maneira de monetizar o 
impacto de um projeto – é necessário definir a 
estratégia caso a caso.

• A qualidade do cálculo de retorno econômico 
dependerá essencialmente das hipóteses 
escolhidas no exercício de monetização do 
impacto.

Benefício Valor monetário do impacto.

• Às vezes, nem todos os benefícios do programa 
poderão ser monetizados, assim como nem 
todos os benefícios poderão ser traduzimos em 
indicadores de impacto (ex.: “cidadania”, ganhos 
coletivos para a sociedade, etc.).

 » Em geral, os ganhos gerados pelo projeto são 
subestimados, ou seja, os benefícios são muito 
maiores do que os indicadores quantitativos 
conseguem captar!
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Exemplo: projeto de capacitação profissional.

 » Indicador de Impacto: salário dos participantes.

 » Benefício (sugestões de monetização): o 
indicador de impacto já é estimado em valor 
monetário (renda). Não é necessária nenhuma 
transformação nesse caso (ex.: benefício =  
R$ 200,00/mês por beneficiário).

• Quando o(s) indicador(es) de impacto são de 
natureza não monetária, precisaremos fazer 
hipóteses que permitam monetizá-lo.

• Essas hipóteses variam de projeto para projeto 
e exigem conhecimentos sobre o indicador de 
impacto e o contexto no qual está sendo utilizado.

Quanto a mudança causada no indicador 
economiza/proporciona ganhos (em termos 
monetários) para a sociedade? 

Para tentar responder adequadamente a essa 
pergunta, muitas vezes recorremos à literatura sobre  
o tema: estudos, reportagens, estatísticas oficiais, etc.

Exemplo: projeto para redução da criminalidade.

 » Indicador de Impacto: número de homicídios.

 » Benefício (sugestões de monetização): é 
possível estimar os rendimentos futuros 
que a vítima deixará de receber. Essa é uma 
forma de quantificar o custo da morte para a 
sociedade. A fonte dessa estimativa da renda 
será determinante na qualidade da análise de 
retorno econômico.

Exemplo: projeto de preservação ambiental de área 
de manancial.

 » Indicador de Impacto: número de árvores/m2  
e índice de qualidade da água.

 » Benefício (sugestões de monetização): é 
possível calcular a economia com a redução 
do número de vítimas de enchentes/ 
deslizamentos e de doenças decorrentes do 
consumo de água contaminada. Nesse caso,  
o benefício será a soma desses dois efeitos. 

• Quanto mais completa for a monetização, mais 
realista será a análise de retorno econômico.

• Outra questão a ser considerada na estimativa do 
benefício é a sua duração.

• Algumas vezes o benefício perdura por toda a vida 
do beneficiário (ex.: recuperação de dependentes 
químicos); ou mesmo por séculos (ex.: projetos de 
reflorestamento).

• Outras vezes, os benefícios são grandes logo após a 
implementação e reduzem-se ao longo do tempo 
(ex.: campanhas de prevenção a epidemias); e há 
projetos em que o benefício não é imediato (ex.: 
reforço escolar).

 » Aqui, novamente, a hipótese mais adequada 
deverá ser definida caso a caso.
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CUSTO ECONÔMICO

• Todo projeto social consome recursos, mesmo que 
alguns sejam menos evidentes (ex.: tempo de um 
voluntário, uso de um prédio, etc.).

• Para realizar análises de retorno econômico, 
precisamos contabilizar o chamado Custo 
Econômico do projeto, que é a soma do Custo 
Contábil e do Custo de Oportunidade. 

Custo 
Econômico

Custo de 
Oportunidade

Custo 
Contábil

• O Custo Econômico deve incluir todos os custos do 
projeto, financeiros ou não.

Custo Contábil

Custo Contábil
É o custo advindo da contabilidade 

do projeto, ou seja, tudo que foi 
efetivamente desembolsado/gasto.

• São exemplos de Custos Contábeis:

 » A remuneração de professor ou secretária.

 » O gasto com energia elétrica. 

 » A compra de material de escritório.

• O Custo Contábil de um projeto social pode ser 
arcado por diferentes atores: pela gestão direta do 
programa, pelo setor público (por meio de editais, 
repasses e incentivos fiscais), por um financiador 
externo, via doações, etc. 

• Independentemente da forma como é financiado, o 
Custo Contábil deve ser considerado integralmente.

 » Lembre-se: quem investe em projeto social 
deixa de aplicar esse dinheiro em outro tipo de 
empreendimento (ou mesmo em projeto social 
diferente).

$$$

Projeto Social$$$
Aplicação Financeira, 
Empreendedorismo, 
outro Projeto Social.

Custo de Oportunidade

• Mesmo incluindo todos os custos monetários do 
projeto, o Custo Contábil deixa de contabilizar um 
recurso fundamental de qualquer empreendimento 
– o tempo das pessoas e dos ativos! 

Exemplo: caso não se dedicasse ao projeto social, 
um voluntário poderia estar trabalhando em uma 
atividade remunerada ou, ainda, passeando com  
sua família.

Exemplo: caso não fosse usado no projeto social, um 
computador poderia estar sendo utilizado para outra 
atividade (remunerada ou não) ou, ainda, vendido e 
transformado em dinheiro.

• Quando empregamos recurso (pessoas, 
equipamentos, etc.) em uma atividade específica, 
ele fica “imobilizado”, ou seja, não é possível 
utilizá-lo, simultaneamente, para nenhuma outra 
finalidade.

• Assim, ao escolher determinada atividade, estamos 
abrindo mão de outras possibilidades e, em última 
análise, deixando de ganhar dinheiro com elas.

• Além dos Custos Contábeis, o Custo Econômico 
também deve incluir esses custos implícitos 
que estão embutidos no projeto – o Custo de 
Oportunidade.
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 » Todos incorremos em Custos de Oportunidade, 
o tempo todo.

Custo de 
Oportunidade

É o valor dos usos alternativos
 dos recursos empregados 

em uma atividade.

• Alguns desses usos alternativos implicam valor 
monetário, outros não (lazer, descanso, etc.). 

• Entretanto, na teoria econômica, o valor monetário 
da “melhor opção alternativa” de um ativo é sempre 
equivalente ao seu preço de mercado.

• O preço de mercado do tempo das pessoas é a 
remuneração do seu trabalho.

Exemplo: salário/hora do voluntário no mercado 
de trabalho.

• O preço de mercado dos demais ativos (bens de 
capital) é o valor do seu aluguel.

Exemplo: o custo de oportunidade de um 
prédio próprio é o valor do aluguel de um 
estabelecimento similar na mesma região.

Custo Contábil
É o custo advindo da contabilidade 

do projeto, ou seja, tudo que foi 
efetivamente desembolsado/gasto.

• Uma segunda maneira de computar o custo  
de oportunidade dos bens de capital é 
transformando-os em dinheiro.

 » O preço de mercado (aluguel) do dinheiro é a 
taxa de juros da economia.

Exemplo: um prédio próprio usado para o projeto 
poderia ser vendido por R$ 500.000,00; e esse 
dinheiro, aplicado à taxa de juros de 10% a.a.  
Logo, o custo de oportunidade do prédio  
é de R$ 50.000,00 por ano.

• A taxa de juros mais adequada (curto prazo, longo 
prazo, Selic, poupança, após impostos ou não, etc.) 
deve ser decidida caso a caso, de acordo com a 
natureza do projeto e do ativo.

• O custo de oportunidade dos participantes do 
projeto também precisam ser incluídos.

Exemplo: os participantes de projeto em período 
integral estão deixando de trabalhar em alguma 
atividade remunerada.

• Entretanto, os custos implícitos só devem ser 
incluídos como custo de oportunidade caso, na 
presença do projeto, ele seja diferente do custo que 
estaria embutido na atividade alternativa. 

Exemplo: os participantes e voluntários de um 
projeto teriam que almoçar de qualquer maneira. 
Se considerarmos que o custo do almoço não varia 
devido ao projeto, esse custo não deve ser incluído.
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Custo Contábil ou Custo de Oportunidade?

Custos Contábil Oportunidade

Material de divulgação X  

Ocupação de prédio próprio X

Aluguel de prédio X

Alimentação (proveniente de doações) X

Salário de funcionários X

Tempo de voluntários X

Encargos trabalhistas X

Dias perdidos de trabalho (do participante) X

Gastos com transporte X

Uso de praça pública X

Internet X

Reforma de sala X

Uma impressora X X

Papel e tinta usado para impressões X

Custo “babá” X
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CENÁRIOS ECONÔMICOS

• Tanto o benefício quanto o custo econômico 
de um projeto envolvem incertezas, isto é, sua 
magnitude e/ou sua duração pode variar para mais 
ou para menos de acordo com acontecimentos 
futuros sobre os quais não temos controle. 

Exemplo: a economia está desaquecida, e a 
empregabilidade esperada para os participantes 
de um curso técnico de mecânica é de 60%. 
Entretanto, há interesse de uma fábrica de 
automóveis em se instalar na cidade, o que pode 
fazer essa taxa subir para até 90%.

Cenários
Gama de resultados futuros 

possíveis, de acordo com o quadro 
atual e os prospectos.

• Ao invés de tentar mostrar um retrato exato do 
futuro, a análise de cenários é um método de 
projeção que apresenta diferentes alternativas 
possíveis do que poderá ser encontrado adiante.

• Os cenários são projetados para permitir melhor 
tomada de decisões, a partir da análise dos 
resultados possíveis e suas implicações. 

• Esse tipo de análise é muito útil nos casos em que 
as expectativas para o futuro são muito variáveis/
dúbias/divergentes e, portanto, difíceis de serem 
transformadas em uma previsão única.

• Em geral, é apropriado construir três cenários 
diferentes:

 » Otimista – o melhor resultado que acredita-se 
ser possível observar.

Exemplo: 90% de empregabilidade, por 10 anos.

 » Realista – é um resultado intermediário e, em 
geral, mais provável de ocorrer.

Exemplo: 75% de empregabilidade, por 7 anos.

 » Pessimista – o resultado mínimo que acredita-se 
ser possível observar. 

Exemplo: 60% de empregabilidade, por 5 anos.

• Um número muito grande de cenários pode fazer 
com que a análise torne-se não muito clara – use 
com parcimônia. 

• Busque informação qualificada: os diferentes 
cenários devem emergir de informações estatísticas 
confiáveis ou da opinião de especialistas na área. 

• A coerência dos parâmetros e hipóteses utilizadas 
farão toda a diferença: os cenários projetados 
precisam ser factíveis para que efetivamente 
contribuam para o planejamento da instituição.
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ANÁLISE  
CUSTO-BENEFÍCIO

• Uma vez computados os custos e os benefícios de 
um projeto, ambos em medida monetária e nos 
cenários apropriados, podemos compará-los.

• O termo Análise Custo-Benefício (ACB) é usado 
para denominar uma diversidade de técnicas 
que buscam fornecer parâmetros para estudar 
a viabilidade econômica de um projeto e a 
conveniência de sua execução, em comparação 
com as demais alternativas possíveis. 

• Vejamos duas formas simples e bastante eficazes  
de criar esses parâmetros de análise: 

Impacto Econômico
 Líquido

Razão
 Benefício-Custo

Custo 
Econômico

Custo 
Econômico

Benefício

Benefício

Como interpretar cada um deles?

O programa é considerado economicamente viável 
se os benefícios totais excederem seus custos totais.

Impacto Econômico
 Líquido

Razão
 Benefício-Custo

Custo 
Econômico

Custo 
Econômico

Benefício

Benefício » Nesse caso, o Impacto Econômico Líquido deve 
ser positivo.Impacto Econômico
 Líquido

Razão
 Benefício-Custo

Custo 
Econômico

Custo 
Econômico

Benefício

Benefício

 » Aqui, a razão benefício-custo deve exceder a 
unidade. 

E como isso pode ser usado para escolher entre 
diferentes projetos?

Basta usar o mesmo parâmetro em todos eles. Um 
projeto pode ser considerado mais eficiente quanto 

maior o Impacto Econômico Líquido ou quanto maior 
a Razão Benefício-Custo.

O que significa dizer que um projeto não é viável 
do ponto de vista econômico?

Se o Impacto Econômico Líquido é negativo ou se a 
Razão Benefício-Custo é menor do que 1 (um), isso 
quer dizer que se vendêssemos ou alugássemos 
todos os ativos aplicados no projeto (trabalho e 
capital) e dividíssemos o valor arrecado entre os seus 
beneficiários, o impacto positivo gerado seria maior do 
que aquele causado pelo projeto em si! 

EXEMPLO A

“Um começo mais saudável: o efeito de transferências 
condicionadas de renda na mortalidade neonatal e 
infantil no México rural” (BARHAM, 2007).

 » Intervenção: transferência condicionada de 
renda.

 » Benefício

1.  Variáveis 
de Impacto

Número de mortes evitadas 
(mortes evitadas: 4.119).

2. Monetização Cálculo do valor  
de uma vida estatística.

3. Cenário
o VVE calculado para o México  

pode variar entre US$ 0,53 e  
US$ 1,5 milhões.

 » Custo econômico

1.  Fontes  
de custos

Gastos administrativos, com pessoal, 
rendimento financeiro alternativo.

2. Cenário
Custos contábeis + Custo de 

Oportunidade = US$ 1.722 milhões 
(cenário único).



78

 » Impacto Econômico Líquido

Cenário Otimista:

US$ 6.226 mi
(Benefício)

IEL=
US$ 4.504 mi

US$ 1.772 mi
(custo)

US$ 2.191
(Benefício) IEL=US$ 469 miUS$ 1.722 mi

(custo)

Cenário Pessimista:

US$ 6.226 mi
(Benefício)

IEL=
US$ 4.504 mi

US$ 1.772 mi
(custo)

US$ 2.191
(Benefício) IEL=US$ 469 miUS$ 1.722 mi

(custo)

 » Razão Benefício-Custo

Cenário Otimista:

US$ 6.226 mi
(Benefício) RBC=3,62

US$ 1.722 mi
(custo)

US$ 2.191 mi
(Benefício) RBC=1,27

US$ 1.722 mi
(custo)

Cenário Pessimista:

US$ 6.226 mi
(Benefício) RBC=3,62

US$ 1.722 mi
(custo)

US$ 2.191 mi
(Benefício) RBC=1,27

US$ 1.722 mi
(custo)

EXEMPLO B

“Impacto Econômico de uma Gripe Pandêmica nos 
EUA: prioridades de intervenção” (MELTZER, COX e 
FUKUDA, 1999).

 » Intervenção: vacinação preventiva.

 » Benefício

1.  Variáveis 
de Impacto

Doentes não hospitalizados; 
Hospitalizações; Mortes 

(em média: evita-se US$ 350 mil  
por infecção evitada).

2. Monetização

Gastos/perdas evitados:  
Diretos – medicamentos, visitas 
médicas, exames, internações; 

Indiretos – dias de trabalho perdidos, 
perda de rendimentos  

(em caso de morte).

3. Cenário Taxa de infecção pode variar entre 
15% e 35% do total da população.

 » Custo econômico2

1.  Fontes  
de custos

Gastos com pessoal, logística, material 
de vacinação e efeitos colaterais.

2. Cenário
Custos contábeis + Custo de 

Oportunidade = US$ 12,5 bilhões  
a US$ 18,5 bilhões.

 » Impacto Econômico Líquido

Cenário Otimista:

US$ 52,5 bi
(Benefício) IEL=US$ 34 bi

US$ 18,5 bi
(custo)

US$ 122,5 bi
(Benefício)

US$ 12,5 bi
(custo) IEL=US$ 110 bi

Cenário Pessimista:

US$ 52,5 bi
(Benefício) IEL=US$ 34 bi

US$ 18,5 bi
(custo)

US$ 122,5 bi
(Benefício)

US$ 12,5 bi
(custo) IEL=US$ 110 bi

 » Razão Benefício-Custo

Cenário Otimista:

US$ 52,5 bi
(Benefício) RBC=2,84US$18,5 bi

(custo)

US$ 122,5 bi
(Benefício)

RBC=9,8US$ 12,5 bi
(custo)

Cenário Pessimista:

US$ 52,5 bi
(Benefício) RBC=2,84US$18,5 bi

(custo)

US$ 122,5 bi
(Benefício)

RBC=9,8US$ 12,5 bi
(custo)

2 Considerou-se a vacinação de 1 milhão de pessoas (valores adaptados para fins didáticos).
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RAZÃO 
CUSTO-EFETIVIDADE

• Em alguns casos, a monetização do impacto de um 
projeto social pode ser muito complexa, exigindo 
hipóteses frágeis ou muito distantes da realidade.

• Assim, quando não é possível/pertinente calcular o 
benefício de um projeto, a Razão Custo-Efetividade 
(RCE) é uma alternativa para relacionar o impacto 
gerado e seus custos.

• A RCE não permite avaliar a viabilidade econômica 
do projeto, apenas comparar a eficiência de 
diferentes intervenções (que tenham o mesmo 
indicador de impacto).

• Por esse motivo, sempre que for razoável realizar a 
ACB, ela será preferível à RCE.

ACB RCE

Se as hipóteses de monetização 
forem muito frágeis.

X

Se for importante somar todos os 
benefícios em uma medida única.

X

Se for importante avaliar a trajetória 
futura dos benefícios.

X

Se for necessário comparar dois 
projetos com métodos diferentes e 
objetivos iguais.

X X

Se for necessário comparar dois 
projetos com métodos e objetivos 
diferentes.

X

• A RCE mensura o custo em unidades monetárias de 
uma unidade (não monetária) de impacto.

Razão 
Custo-Efetividade

Impacto não 
MonetárioCusto Econômico

• Quanto maior a RCE de um projeto, menos 
eficiente ele é.

• Um projeto pode ter mais de uma RCE, uma para 
cada indicador de impacto.

Exemplo: “Programa Escola Integrada de Belo Horizonte” 
(FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL e CEDEPLAR, 2008).

 » Intervenção: educação integral – aumento da 
carga horária e diversificação do currículo.

Alguns impactos verificados:

 » Aumento no hábito de leitura (medido em 
horas): 33%.

 » Aumento de participação em atividades culturais 
e esportivas (medido em eventos): 35%.

 » Aumento do hábito de lavar as mãos (medido 
em eventos): 8%.

Como monetizar esses efeitos?

 » Podemos optar pela RCE. 

Sua Vez!

Exercício A: aprimoramento do serviço  
de atendimento ao público (call center).

 » Custo Econômico: R$ 12.000,00.

 » Impacto: 250 (número de avaliações positivas 
do atendimento).

1. Qual é o valor da RCE? 

2. Como interpretar esse valor?

Em média, é necessário um investimento de R$ 48 para que ocorra 

uma nova avaliação positiva. 

Exercício B: projeto de divulgação e incentivo  
do teatro para jovens. 

 » Custo Econômico: R$ 100,00.

 » Participantes: 200 jovens.
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 » Impacto: na média, cada participante foi 2 vezes 
ao teatro devido ao programa.

1. Qual é o valor da RCE? 

2. Como interpretar esse valor?

Em média, é necessário investimento de R$ 0,25 para que um jovem 

assista a uma peça de teatro.

COMENTÁRIOS FINAIS

• Nesta aula: estudamos o conceito de Retorno Econômico e vimos como ele pode ser útil para 
muitos tipos de atividades, e não apenas para aquelas com expectativa de lucro. Aprendemos a 
transformar o impacto de um projeto em benefício monetário e a calcular o seu custo econômico, 
dados diferentes cenários econômicos. A partir desses elementos, vimos duas maneiras de analisar 
a eficiência do projeto: a Análise Custo-Benefício e a Razão Custo-Efetividade.

• Próxima aula: o conceito de análise de retorno econômico.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Análise de Retorno Econômico está mais próxima de 
ser uma arte do que uma ciência.

Você não precisa de um diploma na área para realizar 
um trabalho de alto nível; a disposição para pensar 
em possibilidades, pesquisar e analisar informações 
podem contar muito mais.

Plano de Aula

Objetivo:

Aprender a calcular diferentes indicadores de retorno 
econômico na prática. 

Temas a serem trabalhados:

• Fluxo de Caixa.

• Valor Presente.

• Indicadores de Retorno Econômico:

 » Impacto Econômico Líquido/ Valor Presente 
Líquido.

 » Razão Benefício-Custo.

 » Taxa Interna de Retorno.

 » Razão Custo-Efetividade.

FLUXO DE CAIXA

• Na última aula, aprendemos a elencar os custos e 
benefícios relevantes para a avaliação econômica 
do programa e vimos que eles podem perdurar 
por diferentes períodos de tempo e variar em 
magnitude. 

• Nesse sentido, a construção de um fluxo de caixa é 
uma estratégia para organizar essas informações.

Fluxo de caixa
Instrumento de gestão financeira que

 projeta para períodos futuros, 
todas as entradas e as saídas de recursos.

• No contexto da Análise de Retorno Econômico, 
podemos primeiro construir um fluxo de caixa para 
os benefícios e outro para os custos do projeto:

1. Fluxo de Benefícios: é a série de valores 
monetários dos benefícios (“entradas” do projeto) 
ao longo do tempo.

2. Fluxo de Custos: é a série de valores monetários 
dos custos totais (“saídas” do projeto) ao longo 
do tempo.

 » Por fim, confronta-se esses dois fluxos.

• O que isso significa na prática?

EXEMPLO A 

• Projeto de capacitação profissional:

 » Duração: 1 ano.

 » Beneficiários: 500 meninas com 15 anos de 
idade e com ensino fundamental completo.

 » Impacto estimado (média por beneficiário): 
conquista do 1º emprego para 300 dessas 
garotas. Com isso, estima-se aumento da renda 
em R$ 500,00/mês durante o primeiro ano após 
o término do projeto e R$ 200,00/mês nos dois 
anos seguintes.
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 » Benefício total no cenário realista: 

Mês (t) 13 ao 24 = R$ 500,00 X 300 = R$ 150.000,00

Mês (t) 25 ao 48 = R$ 200,00 X 300 = R$ 60.000,00

 » Fluxo de Benefícios (cenário realista):

Realização 
do projeto

1o ano (pós-projeto): 
Benefício máximo

2o e 3o anos (pós-projeto): 
Benefício é reduzido

A partir do 4º ano
(pós-projeto): 
benefício se exaure.

0 0 150.000 150.000 60.000 60.000 0

t=1 t=12 t=13 t=24 t=25 t=48 t=49 tempo (mês)

 » Custo total (contábeis + oportunidade) no 
cenário realista: 

R$ 20.000,00 no primeiro mês de implementação 
(t=1) e R$ 3.000,00/mês no restante do período de 
realização (t=2 a t=12).

 » Fluxo de Custos (cenário realista):

t=1

20.000 3.000 3.000 0

t=2 t=12 t=13 tempo (ano)

Não há custos 
após o término da 

realização do projeto.

 » Fluxo de Caixa do Projeto (cenário realista):

t=1        t=2        t=12        t=13        t=24        t=25        t=48        tempo (mês)

150.000

20.000 3.000 3.000

150.000 60.000 60.000

EXEMPLO B 

• Projeto de incentivo ao ingresso (e conclusão) no 
ensino superior: 

 » Duração: 3 anos.

 » Beneficiários: 2.000 jovens de escolas públicas 
de ensino médio.

 » Impacto médio estimado: um a cada cinco 
jovens participantes conclui o ensino superior 
devido ao projeto. 

 » Benefício total no cenário realista:  
ano (t) 8 ao 38 = 2.000/5 x R$ 30.000,00 =  
R$ 12.000.000,00 (R$ 30.000,00 é o diferencial 
médio anual de salário estimado para um 
indivíduo com diploma de ensino superior  
em relação a um indivíduo sem diploma).

 » Fluxo de Benefícios (cenário realista):

Realização 
do projeto

Jovem cursa o 
ensino superior.

Jovem usufrui os benefícios ao 
longo de sua vida produtiva.

Considerou-se que o 
benefício se exaure 
após a aposentadoria.

0 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0

t=1 t=3 t=4 t=7 t=8 t=38 t=39 tempo (ano)

 » Custo total (contábeis + oportunidade) no 
cenário realista: 

R$ 5.000.000,00/ano durante a implementação e  
R$ 20.000,00 x 400 = R$ 8.000.000,00 nos 4 anos 
seguintes.

 » Fluxo de Custos (cenário realista):

t=1

5.000.000 5.000.000 8.000.000 8.000.000 0

t=3 t=4 t=7 t=8 tempo (ano)

R$ 20.000,00/ano é o custo de oportunidade do jovem 
em frequentar a faculdade ao invés de trabalhar.
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 » “Fluxo de Caixa do Projeto” (cenário realista):

tempo (ano)t=1 t=3 t=4 t=7 t=8 t=38

12.000.000

5.000.000 5.000.000 8.000.0008.000.000

12.000.000

• Na prática, é simples construir um fluxo de caixa no 
Excel:

Tempo Benefício Custo Líquido

1 0 200 -200

2 400 100 300

3 400 0 400

4 400 0 400

- - - -

- - - -

- - - -

 » “Líquido” é a coluna “benefícios” subtraída da 
coluna “custos”, ou seja, o “benefício líquido” em 
cada instante de tempo.

VALOR PRESENTE

• Na Análise de Retorno Econômico, queremos, 
essencialmente, verificar se estamos “produzindo” 
mais do que gastando.

• Olhando apenas para o fluxo de caixa, entretanto, 
esse diagnóstico não fica evidente.

• Isso ocorre pois as “entradas” e “saídas” do projeto 
estão distribuídas em momentos diferentes ao 
longo do tempo, o que impede uma leitura 
objetiva.

• Para solucionar esse impasse, procura-se 
transformar o fluxo de benefícios e o fluxo de 
custos do projeto, que são elementos dinâmicos, 
em valores únicos, mas representativos de todo 
o fluxo de valores.

• A ideia é poder analisar custos e benefícios  
de forma agregada e no mesmo instante  
do tempo.

• Para isso, porém, não podemos simplesmente 
somar todos os valores do fluxo e compará-los.

 » Receber R$ 100,00 hoje é diferente de receber  
R$ 100,00 daqui a um ano, você não acha? 

• Para que qualquer indivíduo concorde em adiar  
o acesso a um recurso financeiro, é preciso  
oferecer-lhe um “prêmio” por isso – o juros. 

• Pense em uma aplicação na poupança. Você 
deposita um valor hoje e espera receber um 
montante maior no futuro. O valor dessa 
remuneração é definido pela taxa de juros da 
economia e varia ao longo do tempo e de acordo 
com a natureza do investimento (curto/longo 
prazo, maior/menor risco, etc.).
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• A taxa de juros vigente pode se referir ao período 
de um ano, um mês ou a outro um período 
qualquer.

Exemplo:  10% ao ano; 
0,68 % ao mês; 
3 % no trimestre.

• Se a taxa de juros for de 10% ao ano, por exemplo, 
R$ 100,00 hoje valerá: 100,00 x 1,1 = R$ 110,00 um 
ano depois.

• Analogamente, R$ 100,00 daqui a um ano, vale 
apenas: 100,00/1,1 = R$ 90,91 hoje. 

 » Nessa situação, a taxa de juros é também 
chamada de taxa de desconto.

• Podemos aplicar esse raciocínio a cada “entrada” e 
a cada “saída” do fluxo de caixa de um projeto, para 
trazê-los a valor presente.

 » A princípio, poderíamos escolher qualquer 
momento do tempo para comparar os 
custos e os benefícios do projeto, mas 
convencionalmente utiliza-se o instante inicial 
do projeto, ou seja, t=0.

Valor presente
É o montante (em dinheiro), 

no instante inicial, que equivale a todos 
os valores de um fluxo financeiro.

• O cálculo do valor presente é um artifício para 
contabilizar todos os valores do fluxo de caixa  
no mesmo instante do tempo. 

• Quando todos esses valores são trazidos para a 
mesma data, a comparação entre eles torna-se 
válida.

• O primeiro passo do cálculo do valor presente do 
fluxo de caixa é definir a taxa de desconto a ser 
utilizada.

Como definir a taxa de desconto 
mais adequada para o fluxo de 
caixa de um projeto social?

Não há um critério único. Pode-se usar a taxa de juros 
da poupança, a Selic ou a taxa de juros de mercado 
para um investimento com a mesma duração dos 
custos e benefícios do programa. 

(Obs.: se os custos do projeto ocorrem ao longo de  
1 ano, usa-se a taxa de juros de investimento com 
duração de 1 ano; se os benefícios do projeto ocorrem 
ao longo de 20 anos de projeto, usa-se a taxa de juros  
de investimento com duração de 20 anos).

• Além disso, as periodicidades do fluxo de caixa e da 
taxa de juros têm que ser iguais.

Exemplo: se o fluxo de caixa é anual, a taxa tem de ser 
anual; se o fluxo de caixa é mensal, a taxa tem de ser 
mensal.

• Qualquer taxa de juros pode ser adaptada para a 
periodicidade desejada. 

Exemplo: a taxa de juros da poupança é de cerca  
de 0,5% ao mês, o que equivale a aproximadamente 
8% ao ano. 

• Uma vez definida a taxa de juros mais adequada, o 
valor presente de um montante qualquer no futuro 
é obtido pela seguinte equação matemática:

Valor Presente 
 

 Uma vez definida a taxa de juros mais adequada, o valor presente de 
um montante qualquer no futuro é obtido através da seguinte 
equação matemática: 
 

𝑃𝑃 = 𝐹𝐹𝑡𝑡
(1+𝑖𝑖)𝑡𝑡  , onde: 

  
 P = valor presente – é o que queremos saber 
 F = valor futuro – é o valor monetário real da entrada ou da saída do 

fluxo 
t = número de períodos de tempo (dias, meses, anos) 
i = taxa de desconto escolhida (ex.: 10% = 0,1). 

 

Em que: 

Valor Presente 
 

 Uma vez definida a taxa de juros mais adequada, o valor presente de 
um montante qualquer no futuro é obtido através da seguinte 
equação matemática: 
 

𝑃𝑃 = 𝐹𝐹𝑡𝑡
(1+𝑖𝑖)𝑡𝑡  , onde: 

  
 P = valor presente – é o que queremos saber 
 F = valor futuro – é o valor monetário real da entrada ou da saída do 

fluxo 
t = número de períodos de tempo (dias, meses, anos) 
i = taxa de desconto escolhida (ex.: 10% = 0,1). 

 

 = valor presente (é o que queremos saber).

Valor Presente 
 

 Uma vez definida a taxa de juros mais adequada, o valor presente de 
um montante qualquer no futuro é obtido através da seguinte 
equação matemática: 
 

𝑃𝑃 = 𝐹𝐹𝑡𝑡
(1+𝑖𝑖)𝑡𝑡  , onde: 

  
 P = valor presente – é o que queremos saber 
 F = valor futuro – é o valor monetário real da entrada ou da saída do 

fluxo 
t = número de períodos de tempo (dias, meses, anos) 
i = taxa de desconto escolhida (ex.: 10% = 0,1). 

 

 = valor futuro (é o valor monetário real da entrada 
ou da saída do fluxo).

Valor Presente 
 

 Uma vez definida a taxa de juros mais adequada, o valor presente de 
um montante qualquer no futuro é obtido através da seguinte 
equação matemática: 
 

𝑃𝑃 = 𝐹𝐹𝑡𝑡
(1+𝑖𝑖)𝑡𝑡  , onde: 

  
 P = valor presente – é o que queremos saber 
 F = valor futuro – é o valor monetário real da entrada ou da saída do 

fluxo 
t = número de períodos de tempo (dias, meses, anos) 
i = taxa de desconto escolhida (ex.: 10% = 0,1). 

 

 = número de períodos de tempo (dias, meses, anos, 
dependendo do contexto), a partir do instante inicial, 
até que a entrada ou a saída ocorra.

Valor Presente 
 

 Uma vez definida a taxa de juros mais adequada, o valor presente de 
um montante qualquer no futuro é obtido através da seguinte 
equação matemática: 
 

𝑃𝑃 = 𝐹𝐹𝑡𝑡
(1+𝑖𝑖)𝑡𝑡  , onde: 

  
 P = valor presente – é o que queremos saber 
 F = valor futuro – é o valor monetário real da entrada ou da saída do 

fluxo 
t = número de períodos de tempo (dias, meses, anos) 
i = taxa de desconto escolhida (ex.: 10% = 0,1). 

 

 = taxa de desconto escolhida (ex.: 10% = 0,1).
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• Podemos usar a taxa de juros da poupança, que é 
invariante em relação à duração do investimento, 
para calcular o valor presente dos fluxos de caixa 
dos exemplos A e B.

EXEMPLO A

 » Fluxo de Custos:

t = 1: 
F = 20.000 
i = 0,005 (0,5% ao mês)

Indicadores de Retorno Econômico 
 

 Vamos usar a taxa de juros da poupança, que é invariante em relação 
à duração do investimento, para calcular o valor presente dos fluxos 
de caixa dos exemplos 1 e 2. 
 
Exemplo 1: 
 
 Fluxo de Custos: 

𝑡𝑡 = 1:      𝐹𝐹 = 20.000
  𝑖𝑖 = 0,005 (0,5% ao mês) 

 
 
 

 P= 20.000
(1+0,005)1 = 19.900,50   

 t = 2:  
F = 3.000 
i = 0,005 (0,5% ao mês)

Indicadores de Retorno Econômico 

𝑡𝑡 = 2:      𝐹𝐹 = 3.000
  𝑖𝑖 = 0,005 (0,5% ao mês) 

. 

. 

. 
 

𝑡𝑡 = 12:   𝐹𝐹 = 3.000
  𝑖𝑖 = 0,005 (0,5% ao mês) 

 
 

 

 P= 3.000
(1+0,005)2 = 2.970,22   

 

 P= 3.000
(1+0,005)12 = 2.825,72   

 

t = 12:  
F = 3.000 
i = 0,005 (0,5% ao mês)

Indicadores de Retorno Econômico 

𝑡𝑡 = 2:      𝐹𝐹 = 3.000
  𝑖𝑖 = 0,005 (0,5% ao mês) 

. 

. 

. 
 

𝑡𝑡 = 12:   𝐹𝐹 = 3.000
  𝑖𝑖 = 0,005 (0,5% ao mês) 

 
 

 

 P= 3.000
(1+0,005)2 = 2.970,22   

 

 P= 3.000
(1+0,005)12 = 2.825,72   

 • Após o cálculo do valor equivalente de cada saída 
em t=0, podemos somá-los para obter o custo 
econômico total do projeto em valor presente:

Custo (valor presente) = 19.900,50 + 2.970,22 + 
2955,47 + 2.940,74 + 2.926,11 + 2.911,55 + 2.897,07 + 
2.882,66 + 2.868,31 + 2.854,04 + 2.839,84 + 2.825,72 = 
R$ 51.772,22

 » Fluxo de Benefícios:

t = 13: 
F = 150.000 
i = 0,005 (0,5% ao mês)

Indicadores de Retorno Econômico 
 
 Fluxo de Benefícios: 

𝑡𝑡 = 13:      𝐹𝐹 = 150.000
     𝑖𝑖 = 0,005 (0,5% ao mês) 

. 

. 

. 
 

𝑡𝑡 = 24:   𝐹𝐹 = 150.000
  𝑖𝑖 = 0,005 (0,5% ao mês) 

 
 

 P= 150.000
(1+0,005)13 = 140.582,89   

 

 P= 150.000
(1+0,005)24 = 133.077,85   

 

t = 24:  
F = 150.000 
i = 0,005 (0,5% ao mês)

Indicadores de Retorno Econômico 
 
 Fluxo de Benefícios: 

𝑡𝑡 = 13:      𝐹𝐹 = 150.000
     𝑖𝑖 = 0,005 (0,5% ao mês) 

. 

. 

. 
 

𝑡𝑡 = 24:   𝐹𝐹 = 150.000
  𝑖𝑖 = 0,005 (0,5% ao mês) 

 
 

 P= 150.000
(1+0,005)13 = 140.582,89   

 

 P= 150.000
(1+0,005)24 = 133.077,85   

 
t = 25:  
F = 60.000 
i = 0,005 (0,5% ao mês)

Indicadores de Retorno Econômico 
 

𝑡𝑡 = 13:      𝐹𝐹 = 60.000
     𝑖𝑖 = 0,005 (0,5% ao mês) 

. 

. 

. 
𝑡𝑡 = 24:   𝐹𝐹 = 60.000

  𝑖𝑖 = 0,005 (0,5% ao mês) 
 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝐵𝐵 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐵𝐵𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑣𝑣𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝐵𝐵 = 140.582,89 47.225,90
 

=R$2.842.637,22 
 

 P= 60.000
(1+0,005)25 = 52.966,31   

 

 P= 60.000
(1+0,005)48 = 47.225,90   

 

t = 48:  
F = 60.000 
i = 0,005 (0,5% ao mês)

Indicadores de Retorno Econômico 
 

𝑡𝑡 = 13:      𝐹𝐹 = 60.000
     𝑖𝑖 = 0,005 (0,5% ao mês) 

. 

. 

. 
𝑡𝑡 = 24:   𝐹𝐹 = 60.000

  𝑖𝑖 = 0,005 (0,5% ao mês) 
 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝐵𝐵 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐵𝐵𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑣𝑣𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝐵𝐵 = 140.582,89 47.225,90
 

=R$2.842.637,22 
 

 P= 60.000
(1+0,005)25 = 52.966,31   

 

 P= 60.000
(1+0,005)48 = 47.225,90   

 Benefício (valor presente) = 140.582,89 + ... + 47.225,90 
= R$ 2.842.637,22

• Esse cálculo pode ser mais facilmente realizado 
com o auxílio da função VPL do Excel.

Mãos à obra

1. Com o fluxo de caixa aberto, selecione uma 
célula em branco, clique no botão inserir função 
(fx) e escolha VPL.

2. Insira no campo Taxa a taxa de juros (desconto) 
escolhida (ex.: 0,5% ou 8%).

3. Clique no campo Valor 1 e selecione a coluna 
“custos” OU a coluna “benefícios” do fluxo de 
caixa.

4. Deixe o campo Valor 2 em branco.

5. Pressione OK.

• Aplicando esse procedimento ao exemplo B  
(pág. 83), com taxa de desconto de 8%, obtemos:

 » Custo Total (valor presente) = R$ 33.919.669,51

 » Benefício Total (valor presente) =  
R$ 79.469.987,20
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INDICADORES DE 
RETORNO ECONÔMICO

• Uma vez calculado o Custo Econômico e o 
Benefício Total do projeto em valor presente, 
podemos então avaliar objetivamente a eficácia  
do projeto.

• Para isso, basta aplicarmos o indicador que 
julgarmos o mais adequado (ou alguns deles) a 
cada situação.

• Os diversos indicadores de retorno econômico 
são apenas formas diferentes de verificar a mesma 
informação: se os benefícios do projeto superam 
os seus custos. As respostas serão equivalentes, 
independentemente da abordagem escolhida.

• Vamos aprender a calcular 4 dos indicadores de 
retorno econômico mais utilizados:

1. Impacto Econômico Líquido/Valor Presente 
Líquido.

2. Razão Benefício-Custo.

3. Razão Custo-Efetividade.

4. Taxa Interna de Retorno.

Exemplo A: projeto de capacitação profissional.

 » Impacto: 300 garotas conquistaram o  
1º emprego.

 » Valor presente do benefício total:  
R$ 2.842.637,22.

 » Valor presente do custo econômico:  
R$ 51.772,22.

Exemplo B: projeto de incentivo ao ingresso  
(e conclusão) no ensino superior.

 » Impacto: 400 jovens concluíram o ensino 
superior.

 » Valor presente do benefício total:  
R$ 79.469.987,20.

 » Valor presente do custo econômico:  
R$ 33.919.669,51.

• Vamos agora estudar alguns indicadores de retorno 
econômico e calculá-los para os exemplos A e B.

1. Impacto Econômico Líquido (IEL) 

Impacto
 Econômico Custo EconômicoBenefício

Exemplo A: 2.842.637,22 – 51.772,22 = R$ 2.790.865,00

Exemplo B: 79.469.987,20 – 33.919.669,51 =  
R$ 45.550.317,69

• O Impacto Econômico Líquido é equivalente ao 
do Valor Presente Líquido (VPL), muito famoso na 
área de finanças. Como o nome sugere, podemos 
interpretar essa métrica como o valor presente dos 
benefícios do projeto social líquido de seus custos 
econômicos.

• Desse ponto de vista, podemos calcular o indicador 
sob outra ótica: ao invés de trazer os benefícios e os 
custos do projeto a valor presente separadamente 
e, por último, subtraí-los, podemos primeiro  
subtraí-los período a período e, por último, calcular 
o valor presente.

• Na prática, isso equivale a calcular o valor presente 
(com a mesma taxa de desconto) da coluna 
“líquido” do fluxo de caixa construído no Excel.
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SUA VEZ!

Construa o fluxo de caixa dos dois exemplos anteriores 
e verifique que o VLP obtido é idêntico ao Retorno 
Econômico Líquido que já calculamos.

2. Razão Benefício-Custo (RBC)

Razão 
Benefício-Custo Custo EconômicoBenefício

Exemplo A: 2.842.637,22 / 51.772,22 = 54,91

Exemplo B: 79.469.987,20 / 33.919.669,51 = 2,34

3. Razão Custo-Efetividade (RCE) 

Razão 
Custo-Efetividade Custo Econômico Impacto não 

Monetário

 » Para os casos em que se julga infactível 
monetizar o impacto.

Exemplo A: 51.772,22 / 300 = R$ 172,57 
(valor gasto para que 1 garota conquiste  
o 1º emprego)

Exemplo B: 79.469.987,20 / 400 = R$ 84.799,17 
(valor gasto para que 1 jovem conclua a faculdade)

4. Taxa Interna de Retorno (TIR)

Taxa Interna 
de Retorno

É a taxa de juros (desconto) que
 iguala o valor presente das
 entradas com o das saídas.

• A TIR mede a rentabilidade do projeto – é um 
percentual. 

• Algebricamente, a TIR nada mais é do que a taxa 
de juros i do cálculo do valor presente quando 
igualamos a fórmula do valor presente a zero:

Indicadores de Retorno Econômico 
 

 
 Algebricamente, a TIR nada mais é do que a taxa de juros i do cálculo 

do valor presente quando igualamos a fórmula do valor presente a 
zero: 
 
 

  𝐹𝐹𝑡𝑡
(1+𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇)𝑡𝑡 = 0

𝑇𝑇
𝑡𝑡=1   

 
  
 Ou seja, ao invés de imputar o i  e calcular o P, agora imputamos 

P=0 e calculamos o i  (= TIR). 

• Ao invés de imputar o i e calcular o P, agora 
imputamos P=0 e calculamos o i (= TIR).

• Resolver a equação anterior é um processo muito 
complexo para ser realizado “à mão”, mas é muito 
simples obtê-la a partir de um fluxo de caixa 
construído no Excel.

Mãos à obra

1. Com o fluxo de caixa aberto, selecione uma 
célula em branco, clique no botão inserir função 
(fx) e escolha TIR.

2. Clique no campo valores e selecione a coluna 
“líquido” do fluxo de caixa.

3. Deixe o campo estimativa em branco.

4. Pressione OK.

• Realizando esse procedimento ao fluxo de caixa 
dos exemplos A e B, temos:

Exemplo A: TIR = 29%  
Exemplo B: TIR = 16% 

• Um projeto é considerado economicamente viável 
caso a TIR supere o rendimento esperado para os 
investimentos alternativos possíveis, ou seja a taxa 
de juros (definida adequadamente) da economia.

 » Quanto maior a TIR, maior o retorno econômico 
do projeto.

• É também possível comparar a TIR de diferentes 
projetos sociais para verificar sua eficiência relativa. 

 » Lembre-se de que, para qualquer indicador de 
retorno, essa comparação só será válida para 
projetos com o mesmo objetivo e público-alvo: 
é injusto comparar a TIR de um projeto para 
idoso com a TIR de um projeto para crianças.
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O que podemos concluir sobre a viabilidade 
econômica e a eficiência dos dois exemplos que 
estudamos ao longo desta aula?

Exemplo A: projeto de capacitação profissional.

 » IEL ou VPL: R$ 2.790.865,00

 » RBC: 54,91

 » RCE: R$ 172,57

 » TIR: 29%

Exemplo B: projeto de incentivo ao ingresso  
e conclusão no ensino superior.

 » IEL ou VPL: R$ 45.550.317,69

 » RBC: 2,34

 » RCE: R$ 84.799,17

 » TIR: 16%

COMENTÁRIOS FINAIS

• Nesta aula: aprendemos a calcular e a interpretar diferentes indicadores de retorno econômico,  
a partir do valor presente dos benefícios e dos custos de um projeto social.

• Próxima aula: discussão dos trabalhos individuais e “treino” para a apresentação final.

• Ambos os projetos podem ser considerados 
economicamente viáveis.

• Considerando que os dois projetos são destinados 
a adolescentes da mesma faixa etária e visam a 
elevar a renda futura dos beneficiários, o exemplo 
A mostrou-se mais eficiente. Ou seja, se ambas as 
intervenções forem opções possíveis e excludentes, 
o projeto de capacitação profissional será preferível. 

 » Mas, será que o aumento de renda para  
o indivíduo que conclui o ensino superior  
é o único benefício desse programa para  
a sociedade?

Saiba Mais

• HAZZAN, Samuel, e José Nicolau POMPEO. Matemática financeira. Saraiva, 2007. Capítulos 1, 2, 4 e 6.








