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Definição

Exercício voltado para verificar a premissa básica de “eficiência
dos recursos públicos e, quando necessário, identificar

possibilidades de aperfeiçoamento da ação estatal”

Função
I Implementação e

Aperfeiçoamento
(avaliação
formativa);

I Tomada de decisão
sobre adoção ou
expansão;

Requistos
I Abordagem alinhada

com a execução;
I Metodologia

amplamente testada;
I Diagnósticos

negativos
terminativos;
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Avaliação de Resultados

Definição
“A avaliação de resultados estuda de forma exploratória os

indicadores de resultados e impactos esperados com a política.”
(IPEA, 2018: 215).

Componentes
I Métodos de coletas
I Indicadores de

performance;
I Indicadores de

Satisfação;

Importante
I Resultados

(Outcomes);
I Impacto (Impcats);
I Resultado dos

resultados;
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Avaliações

Resultado
“Baseia-se na observação dos indicadores quantitativos, ou no

uso de metodologias quantitativas exploratórias, e no
levantamento de percepção dos resultados da política.” (IPEA,

2018: 215).

Impactos
“ Já a avaliação de impacto no uso de metodologias estatísticas

mais sofisticadas e hipóteses sobre o comportamento dos
beneficiários da política e dos não beneficiários que servirão de

grupo de controle,” (IPEA, 2018: 215).
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Avaliação de Resultados

Componentes
1. Identificação dos

resultados;
2. Planejamento da

avaliação;
3. Definição da coleta;
4. Recomendações;

1) Identificação do Problema
I Teoria do Programa;
I Insumos;
I Processos;
I Resultados;
I Impactos;

“A análise do modelo lógico permite identificar as hipóteses, os
riscos, as lacunas, os resultados esperados e as informações da

política que precisam ser coletadas” (IPEA, 2018: 217).
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Avaliação de Resultados

2) Planejamento da Avaliação

“Avaliação pretendida seja realista em termos de orçamento e
viabilidade, levando em consideração fatores como

disponibilidade de dados e restrições de tempo.” (IPEA, 2018:
218).

Questões
1. Quais são os resultados

da política?
2. Os objetivos da política

foram cumpridos?

Referências (benchmarks)
I Tempo - em série

temporal;
I Espaço - na distirbuição

espacial;
I Unidade - com outras

semelhantes;
6/51



Avaliação de Resultados

3) Coleta de Informação
“A técnica a ser escolhida depende do contexto – das perguntas

a serem respondidas e da abrangência da resposta esperada.”
(IPEA, 2018: 220).

Método
1. Observações

Naturais;
2. Estudos de Caso;
3. Pesquisas (surveys);

Observações Naturais
I Visita do Avaliador;
I Descreve (Política,

Ambiente e Individuos);
I Ex. Estudo Etnográficos;
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Avaliação de Resultados

Estudos de Caso

“Coletam informações de um número limitado de unidades ou
situações específicas que o avaliador antecipa que serão
reveladores para análise da política” (IPEA, 2018: 220)

Indicação
1. Limitação de informação;
2. Não objetiva generalizar;
3. Visa aprofundar;
4. Casos complexos;

Observações Naturais
“A principal vantagem
dessa técnica é permitir
que o avaliador busque

uma análise aprofundada
do caso analisado”
(IPEA, 2018: 220).
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Avaliação de Resultados

Pesquisas (surveys)
“ Técnica para coleta de dados primários para compor uma

amostra representativa, extraída de uma população mais
ampla.”(IPEA, 2018: 21).

Componentes
1. Amostragem

probabilística;
2. Questionário;

Tipos
I Pesquisas Transversais;
I Pesquisas de Painel;

“Uma das vantagens dessa técnica é que a coleta de informações
é realizada anonimamente, de modo que os participantes podem

responder de forma mais sincera,” (IPEA, 2018: 221).
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Avaliação de Resultados

3) Métodos de Avaliação
“Após a coleta dos dados, é possível realizar a análise e a

interpretação dos resultados, o que pode ser feito de maneira
quantitativa ou qualitativa.”(IPEA, 2018: 222).

Quantitativo
I Numérico;
I Conclusivo;
I Descrivo/Inferencial;

Vantagens
I Facilta: Análise;
I Comparação;
I Sumarização;

Qualitativo
I Contextual;
I Exploratório;
I Compreensivo;

Vantagens
I interpretaivo/aberto;
I Aprofunda;
I Detalha;
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Avaliação de Resultados

Observações:
Embora os métodos tenham objetivos e instrumentos distintos,

eles são altamente complementares para estabelecer o
diagnóstico do sucesso da intervenção.

A abordagem quantitativa estabelece conclusões gerais
mensuráveis, enquanto a abordagem qualitativa fornece o
contexto detalhado da intervenção.”(IPEA, 2018: 223).
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Avaliação de Resultados

Recomendações
I “As conclusões das análises buscam revelar o que se pode

afirmar sobre sucesso da política e por que essas afirmações
podem ser estabelecidas”;

I “As evidências são os dados, os fatos e os resultados dos
indicadores relacionados às questões de avaliação”;

I “Avaliações de resultados não têm como objetivo examinar
se as metas alcançadas impactaram o público-alvo’;”
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Avaliação de Impacto
Definição

A avaliação de impacto busca quantificar os efeitos causais da
política.

“ É por meio da avaliação de impacto que verificamos se de fato
a política está gerando os resultados e impactos esperados.”

(IPEA, 2018: 236).
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Avaliação de Impacto

Recomendações
I Desenho antes da

implementação;
I Executada via

projetos pilotos;
I Domínio da

estatística (R ou
Stata);

Importante
I Correlação vs.

Causalidade;
I Omissão de

variáveis;
I Viés de Seleção;
I Controle e

Contrafactual;

Viés de Seleção
“Ocorre quando determinada(s) característica(s) afeta(m) tanto
a seleção dos beneficiários quanto os indicadores dos resultados

esperados” (IPEA, 2018: 239);
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Avaliação de Impacto

Contrafactual
A condição contrária ao contexto real. O que teria acontecido
caso não houvesse ocorrido (normalmente não é diretamente

observável);

Desafios
1. Seleção da dependente;
2. Disponibilidade dos dados;
3. Causas concorrentes;

Validades
I Interna

(Causalidade);
I Externa

(Generalização);

“O papel da avaliação de impacto será o de isolar o resultado
que é devido à política da consequência de eventos simultâneos.”

(IPEA, 2018: 239).
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Avaliação de Impacto

Formas Ingênuas:
1. Antes e Depois (mesmo grupo);
2. Comparação de gupos (Autoselecionados);

Antes e Depois
I Hipótese: na ausência de intervenção o efeito não se

registraria;
I Contrafacutal: o próprio grupo tratado;
I Suposição: as demias causas permaneceram constante;
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Avaliação de Impacto
Representação
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Avaliação de Impacto

Diferença simples
I Hipótese: o impacto é a diferença entre os grupos;
I Contrafacutal: o grupo não tratado escolhido;
I Suposição: não existem diferenças prévias relevantes;

“desconsidera-se que pelo menos uma parte dessas
características (especialmente as não observáveis) pode explicar
as diferenças de resultados entre os grupos.” (IPEA, 2018: 242).
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Avaliação de Impacto

Métodos
I Experimentais - baseado na aletoriazação da participação

(referência);
I Não-Experimentais - estabelece hipóteses para construção

dos grupos;

Não-Experimentais
I Diferença em diferenças;
I Controle sintético;
I Pareamento;
I Regressão discontínua;
I Series temporais interrompidas;
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Avaliação de impacto

Questões
I O problema foi

resolvido?
I O programa

funcionou?

Desafios
I Relação de causalidade

(política e resultado);
I Mensuração dos efetios

importantes;
I Efeitos quantitativos;
I Percepção dos beneficiários;

Abordagens
1. Identificação da mudança de indicadores de resultados;
2. Identificação da leitura dos envolvidos na política

(beneficiários e implementadores);

23/51



Avaliação de impacto
“A abordagem quantitativa identifica o impacto e a abordagem
qualitativa explica como e por quê. (DOMINGOS E BATISTA,

2017: 2).
Quantitativo
I Experimentos;
I Quase-experimentos:
I Pareamento;
I Diferença-em-diferença;
I Regressão descontínua;

Qualitativos
I Técnicas

etnográficas;
I Entrevista em

profundidade;
I Grupos focais;

Abordagens
“Qual é o desenho da avaliação a partir da perspectiva

qualitativa e quais as técnicas utilizadas?” (DOMINGOS E
BATISTA, 2017: 14).
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Técnicas Qualitativas

Foco
I Qualidade da mudança;
I Percepção de

implementação;
I Valores e significados;
I Padrões de significação;

Componentes
I Particular;
I Poucos casos;
I Não representativos;
I Contexto e conteúdo

da percepçaõ;

Pesquisa Qualitativa
“uma abordagem naturalistica e interpretativa, preocupada com
entender o significado que as pessoas atribuem aos fenômenos

(ações, decisões, crenças, valores, etc.) (...)” (RITCHIE E
LEWIS, 2003:03).
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Técnicas Qualitativas

Importância
1. Reconstruir a política (parte dos atores);
2. Identificar impactos diferentes sobre diferentes grupos;
3. Analisar dimensões não diretamente observáveis;
4. Explicar diferenças de performance das políticas;

1) Técnica: Observação

“Descrições de campo de atividades, comportamentos, ações,
conversas, interações interpessoais, processos organizacionais ou
comunitários ou qualquer outro aspecto da experiência humana

observável.” (PATTON, 2002: 04)
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Técnicas Qualitativas
Objetivo - Imersão direta na cultura de um grupo.

Etapas conjuntas
1. Técnicas de coleta (observação);
2. Forma de análise (Etnografia);
3. Teoria subjacente (cultura);

Tipos
1. Participante: observador é funcional no grupo;
2. Não Participante: observador não é funcional no grupo;

1) Pressuposto:

A maneira mais adequada de entender um povo/comunidade é
conviver, observar, fazer perguntas e ter experiências.
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Técnicas Qualitativas
“a observação sistemática e rigorosa envolve muito mais do que
simplesmente estar presente e olhar ao redor” (PATTON, 2002:

15).
Elementos

1. Análise e descrição do espaço fiísico;
2. Desenvolvimento de relações com os observados;
3. Observação de comportamentos;
4. Reflexões ponderadas pelo tempo (naturalização);

Foco em PP
1. Como os instrumentos interagem com a cultura local;
2. Como a implementação varia de acordo com traços da

comunidade;
3. Como os efeitos variam de acordo com traços da

comunidade;

Pesquisa Qualitativa
“uma abordagem naturalistica e interpretativa, preocupada com
entender o significado que as pessoas atribuem aos fenômenos

(ações, decisões, crenças, valores, etc.) (...)” (RITCHIE E
LEWIS, 2003:03).
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Técnicas Qualitativas

2) Entrevistas em profundidade e grupos focais

Perguntas abertas e sondagens voltadas para produzir
“respostas aprofundadas sobre as experiências, percepções,

opiniões, sentimentos e conhecimentos das pessoas.” (PATTON,
2002: 4).

Foco
I Palavra do participante;
I Interpretação do entrevistado;
I Compreender o mundo dos

respondentes;
I Crenças, valores e motivações;

Pressuposto
A percepção que as

pessoas têm da realidade
se constitui na realidade

objetiva delas.
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Entrevistas
Tipos
1) Semiestruturada - estabelece tópicos predefinidos;
2) Não estruturada - sem predefinição, liberadade máxima para
o entrevistado.

Importa
I Relação de confiança;
I Tópico-guia coeso;
I Progressão lógica plausível;
I Preparo e Treino;

Amostra
I Mapeamento de

percepções;
I Entrevistas coletivas;

Grupo Focal
A entrevista coletiva tem sua origem na pesquisa de marketing

depois evoluiu para o grupo focal.
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Grupo Focal
Mais que a soma de entrevistas individuais; o grupo é diferentes
da somas de suas partes (DOMINGOS E BATISTA, 2017: 17).

Foco
I Discussão;
I Deliberação;
I Atitudes, opiniões e

comportamentos;
I Consensos e divergências;

Elementos
I Moderador;
I Observadores;
I Participantes;
I Controle das

discussões;

Críticas
1) Subjetividade; 2) Especificidade dos resultados; 3) Ausência
de regularidades/generalização; 4) Dificuldade de replicação;
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Técnicas Quantitativas
Formas Ingênuas
1. Antes e Depois (mesmo grupo);
2. Comparação de gupos (Autoselecionados);

Antes e Depois
I Hipótese: na ausência de intervenção o efeito não se

registraria;
I Contrafacutal: o próprio grupo tratado;
I Suposição: as demias causas permaneceram constante;

Diferença simples
I Hipótese: o impacto é a diferença entre os grupos;
I Contrafacutal: o grupo não tratado escolhido;
I Suposição: não existem diferenças prévias relevantes;
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Técnicas Quantitativas

Principal Falha - Contrafactual implausível;

Contrafactual - o que teria acontecido caso o tratamento não
tivesse sido ministrado;

Método Adequado
Comparar como os indivíduos subemtidos ao tratamento se
sairam com como eles se sairiam caso não tivessem sofrido o

tratamento (Glennerster e Takavarasha, 2013).

Formas de Aproximação
I Experimentos controlados;
I Quasi-Experimentos;
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Experimentos Controlados

Padrão Ouro - participantes são distribuídos aleatoriamente em
dois grupos (Tratamento e controle);
Randomização
I Probabildiade igual para todos;
I Características semelhantes na média;
I Grupos equivalentes;
I Não existem diferenças sistemáticas;

Consequência
I Necessita informações prévias sobre o grupos;
I Precisa implementação direcionada;
I Capaz de isolar o efeito do tratamento;
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Não Experimental
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Experimental
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Experimentos Controlados

Estatisticamente
I Teste de diferença entre as médias dos grupos;
I Regressão com VD de interesse;
I VI binária (1 tratamento e 0 controle);

Problemas
I Compliance - individuos de tratamento não tratados e de

controles tratados;
I Attrition - saída de indivíduos do grupo de tratamento;
I Spillovers - tratamento “transborda” para o controle;
I Tamanho da amostra;
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Tamanho da Amostra
I Importa para: detcção do tamanho do efeito;
I Risco do erro de tipo I (Falso positivo);
I Risco do erro de tipo II (Falso negativo);

O que fazer quando o experimento não é possível?
1) Cortar os pulsos e desistir de tudo;
2) “emular” o grupo controle ou contrafactual;

Estratégias
I Pareamento;
I Diferença em diferenças;
I Controle sintético;
I Regressão discontínua;
I Series temporais interrompidas; 38/51



Pareamento
Consiste na construção de grupos de comparação usando

características observáveis. Adeia é ultizar um conjunto de
informações sobre os indivíduos para construir grupos

“balanceados” (DOMINGOS E BATISTA, 2017).
Foco - semelhança
I Grupo de partcipantes;
I Grupo de não participantes;
I Diferença: tratamento;

Desafio
I Característica relevantes;
I Pareamento exato;
I Observações exatamente

iguais;

Saída
I Propensão;
I Propensity Score

Matching (PSM);
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Pareamento
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Pareamento
Como Funciona

“Os indivíduos semelhantes – um participante e outro (ou
outros) não participante da política – são pareados de acordo

com a “propensão” de participar.” (DOMINGOS E BATISTA,
2017: 09).

“Os indivíduos não são iguais, mas são semelhantes o suficiente
para fazer a comparação e identificar o efeto da política”

(DOMINGOS E BATISTA, 2017: 09).

Pressupostos
I Fatores não observáveis não afetam a participação;
I Existe uma região comum relativamente grande;
I Existe sobreposição entre os valores de propensão;
I Existem observações idênticas participando e não

participando; 41/51



Propensity Score Matching (PSM)
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Pareamento

Técnicas Estatística
I Regressão Logística;
I Probabilidade de participar;

Variáveis Independentes
1. Relacionadas a variável de resultado (covariadas);
2. características individuais das observações;
3. Não podem ser indicadores de resultado;
4. Não podem ser afetadas pelo tratamento;

“A aplicação desse método depende da riqueza de informações
predeterminadas disponíveis ao avaliador tanto para agentes

tratados como para não tratados.” (IPEA, 2018:251).
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Pareamento

Sequência
I Estimação do valores preditos;
I Identificação da região comum;
I Região de sobreposião entre os grupos;
I Impacto é a diferença entre os grupos;

Críticas
I Desbalanceamento entre unidades pareadas;
I O resultado precisa ser repetido até um número adequado;
I O pareamento pode acabar aumentado o viés;
I Solução: Coarsened Exact Matching (CEM);
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Diferença em Diferença
Estimação do efeito a partir de uma dupla diferença: 1) entre a

média do indicador antes e depois do tratamento e para 2)
grupos de tratamento e controle.

Vantagens
I Lida com viéses não observáveis fixos no tempo;
I Tantos os de seleção da política quanto os de resultado;
I A segunda diferença é calculada “livremente”;
I Não exige conhecimento sobre esses fatores;

Hipótese: “grupo de controle representa o que teria ocorrido
com o grupo de tratamento após a política, caso não tivesse

sido tratado.”(IPEA, 2018:247).

Requisíto: “indicador de resultado para o grupo de controle tem
tendência semelhante à de que o grupo de tratamento teria

pós-programa na ausência da intervenção.” 45/51



Diferença em Diferença
Verificação parcial: análise da trajetória do indicador de

resultado pregressa ao programa.
Positivo: trajetórias semelhantes para os dois grupos.

Ex. capacitação de práticas gerenciais e produtividade média
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Diferença em Diferença
Ex. capacitação de práticas gerenciais e produtividade média
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Diferença em Diferença
Ex. capacitação de práticas gerenciais e produtividade média

Resultados
1. Existe uma dupla diferença entre as observações (Tab. 1);
2. A trajetória do grupo de controle e tratamento são

semelhantes antes da intervenção;
3. As trajetórias começam a se diferenciar após o tratamento;
4. Essa diferença é o impacto da tratamento (diferença em

relação ao contrafactual);

Técnicas Estatística
1) Regressão linear com dummies para tempo (0 antes e 1

dopis) e tratamento (0 controle e 1 tratamento);
2) Caso haja violação da semelhança de trajetoria anterior ao

tratamento: Propensity Score Matching (PSM);
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Combinação de Métodos

“A maioria dos avaliadores agora concorda que nenhum método
ou abordagem é sempre apropriado.”(Worthen, Sanders e

Fitzpatrick, 1997: 342).

Vantagens da Combinação
I Aumenta validade;
I Aumenta compreensividade;
I Descoberta de fatores

inesperados;
I Aumenta a diversidade;

Estratégia
I Sobreposição de

estratégias;
I Igualdade entre as

estratégias;
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Multimétodo
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