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Economia: teoria aos dados

I Economia passou por uma revolução nos últimos 20 anos

I O foco em modelos matemáticos que explicam fenômenos
econômicos passou para o uso de dados na compreensão de
fenômenos e testes das causas

I Poder computacional
I Disponibilidade de dados

I As coisas continuam mudando rapidamente com “big data” e
a incorporação de técnicas de Machine Learning
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fenômenos e testes das causas

I Poder computacional
I Disponibilidade de dados

I As coisas continuam mudando rapidamente com “big data” e
a incorporação de técnicas de Machine Learning



Economia: teoria aos dados

I Economia passou por uma revolução nos últimos 20 anos
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fenômenos e testes das causas

I Poder computacional
I Disponibilidade de dados

I As coisas continuam mudando rapidamente com “big data” e
a incorporação de técnicas de Machine Learning



Revolução Experimental e Avaliação de Poĺıticas

I Diferente de ciências que podem fazer experimentos
controlados em laboratórios, a economia depende de
experimentos que acontecem à nossa volta

I Introdução da ideia de “Experimento Natural” para avaliar
efeito de poĺıticas a partir dos anos 1980

I Experimentos em laboratórios e experimentos na vida real
(cada vez mais comuns)
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Qual é a vantagem Comparativa dos Economistas?

I Técnicas econométricas mais desenvolvidas e sofisticadas do
que as outras ciências sociais (ciência poĺıtica emṕırica, por
exemplo, segue a economia)

I Habilidade de utilizar modelos para entender comportamento
humano

I Queremos saber se uma poĺıtica pública funciona. Mas
também queremos saber por que ela funciona. Como os
agentes econômicos mudam seu comportamento em resposta
a essa poĺıtica?
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exemplo, segue a economia)

I Habilidade de utilizar modelos para entender comportamento
humano
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Exemplos de Perguntas

I Se distribúımos mais recursos para escolas o desempenho de
alunos em provas melhora?

I Se colocamos mais policia na rua reduzimos a criminalidade?

I Se aumentamos a fiscalização sobre recursos públicos
reduzimos a corrupção?



Inferência Causal e o Modelo de Resultados Potenciais

Tratamento em hospitais melhora a saúde das pessoas?

Pensemos em pacientes admitidos na emergência de hospitais.

Primeira maneira de responder a pergunta: comparar estado de saúde
entre pessoas internadas e não internadas.

Estado de saúde médio dos internados será, na média, pior que o dos
internados. Hospitais pioram a saúde?

Provavelmente não. Estas pessoas já eram menos saudáveis antes da
internação.

Problema similar: pessoas que passam por programas de treinamento
para reinserção no mercado de trabalho aumentam seus salários?
Simples comparação diria que programa reduz salário.

Professor Claudio Ferraz (2008) Econometria Aplicada1o semestre 2009 Aula 2 3 / 22
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Simples comparação diria que programa reduz salário.

Professor Claudio Ferraz (2008) Econometria Aplicada1o semestre 2009 Aula 2 3 / 22



Inferência Causal e o Modelo de Resultados Potenciais

Tratamento em hospitais melhora a saúde das pessoas?
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Introdução 

Correlação não implica causalidade 

•  Quando avaliamos um programa, precisamos separar 
correlações de causalidade 

•  Correlação acontece quando duas coisas andam 
juntas. Exemplos 
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Qualidade da educação dos países 

Pontuação média na prova PISA de linguagem 

Consumo de sorvete per capita 
(litros por ano) 

4 Fonte: The Economist 



O que queremos medir? 

•  Com a avaliação de impacto, queremos determinar os 
efeitos causados pelo programa 

•  Para isso, devemos separar o efeito do programa do 
efeito que outras variáveis podem ter nos resultados 
observados 

 

 

11 



O que é impacto? 
 

Resultados que os participantes do 
programa obtêm um tempo depois 

de participar do programa 

Resultados que esses mesmos 
participantes teriam obtido nesse 

mesmo momento no caso hipotético 
de não terem participado do 

programa 

IMPACTO 

Contrafatual 



•  O contrafatual é hipotético: representa o estado que 
aquela população teria experimentado se o programa 
não tivesse sido aplicado 

•  Nunca poderemos observá-lo  

 

O problema da inferência causal 

Impacto do 
programa 

Resultado 
com o 

programa 

Resultado 
sem o 

programa 
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• Problema: Não podemos observar o p
contrafactual

• Solução: Temos que “replicar” ou construir o 
contrafactualcontrafactual



Como construir o contrafactual?Como construir o contrafactual?

• O contrafactual pode ser construído com a ajuda de 
un grupo que não é afetado pela intervenção (grupo
d l d ã )de controle o grupo de comparação)



Como construir o contrafactual?Como construir o contrafactual?

• O contrafactual pode ser construído com a ajuda de 
un grupo que não é afetado pela intervenção (grupo
d l d ã )de controle o grupo de comparação)

• A forma pela qual selecionamos esse grupo é uma
decisão fundamental para o desenho de qualquer
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Como construir o contrafactual?Como construir o contrafactual?

• O contrafactual pode ser construído com a ajuda de 
un grupo que não é afetado pela intervenção (grupo
d l d ã )de controle o grupo de comparação)

• A forma pela qual selecionamos esse grupo é uma
decisão fundamental para o desenho de qualquer
avaluação de impacto

• A idea é seleccionar um grupo que seja exatamente
igual ao grupo de participantes exceto por uma coisa:

sua exposição ao programa que estamos avaliando.



Como medir impacto? 

•  Para poder estimar impacto, precisamos construir um 
contrafatual 

•  Para estimá-lo, precisamos selecionar um grupo de 
comparação que seja igual ao grupo de participantes 
antes da intervenção 

Os diferentes métodos de avaliação de impacto se 
diferenciam em como estimam o contrafatual 
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Métodos de avaliação de  
impacto 



Métodos de avaliação de impacto 

A principal diferença entre os distintos métodos é como se 
estima o contrafatual: como definimos quem forma o 
grupo de controle 

 

 

 

 

 

Métodos não 
experimentais 

•  Antes e depois 
•  Diferença 

simples 

Métodos quasi- 
experimentais 

•  Regressão 
multivariada 

•  Diferenças em 
diferenças 

•  Pareamento 
•  Regressão 

descontínua 

Método 
experimental 

•  Seleção 
aleatorizada 
dos grupos de 
tratamento e 
controle 



Exemplo ilustrativo: 
Capacitações de jovens na Colômbia 
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Capacitações de jovens na Colômbia 

22 

Em 2001, o governo colombiano implementou o 
programa Jovens em Ação 

 

•  Objetivo: fornecer capacitação a jovens para que 
eles encontrassem emprego 

 

•  População-alvo: jovens de 18-25 anos de baixa  
renda 



23 

•  Para medir o impacto, tipicamente escolhemos uma 
variável de interesse (educação, saúde, taxa de 
emprego, etc.) 

 

•  Suponhamos que queremos medir o impacto de 
Jovens em Ação sobre a taxa de emprego juvenil 

•  Como medimos? 

Capacitações de jovens na Colômbia 



Antes e depois 
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Antes e depois 

•  Descrição: mede como os participantes do programa 
mudam ao longo do tempo  

•  Grupo de controle: os mesmos participantes, antes de 
entrar no programa 

•  Premissa: não há fatores relevantes no tempo que 
afetem o resultado além do programa 
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Capacitação de jovens na Colômbia 

Taxa de 
emprego 

47% 

70% 

Tempo 

Concluímos que o 
programa teve um 
efeito positivo de 

50% 
Antes da 

capacitação 
Depois da 

capacitação 

Média	  
Antes	   47%	  
Depois	   70%	  
Diferença 
(p.p.)	   23. p.p.	  

Mudança %	   50%	  



Antes e depois: qual é o impacto? 

IMPACTO 
POSITIVO  

+50% 

CONTRAFATUAL 

2001  
INÍCIO DO 

PROGRAMA 27 

Taxa de 
emprego 

Tempo 

Grupo de 
tratamento 



Diferença simples 
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Diferença simples 

•  Descrição: Mede a diferença entre os participantes e 
não participantes depois do programa  

•  Grupo de Controle: não participantes sobre os quais os 
dados são recolhidos depois do programa 

 

•  Premissa: a única diferença entre os participantes e não 
participantes é o programa. Os dois grupos têm a 
mesma probabilidade de participar antes do início do 
programa 
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Capacitação de jovens na Colômbia 

Média	  
Não 
participaram	   64%	  

Participaram	   70%	  

D i f e r e n ç a 
(p.p.)	     6 p.p.**	  

Aumento 
(Mudança %)	   10%	  

Taxa de 
emprego 

64% 

70% 

Não 
participantes 

 
Participantes 

 

Concluímos que o 
programa teve um impacto 

positivo nos jovens que 
participaram de 10% 
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Diferenças em diferenças 
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Diferenças em diferenças 

Descrição: 

•  Combina o método de antes e depois com o 
método de diferença simples 

•  Compara a mudança no tempo da variável de 
resultado entre o grupo que recebe e o grupo que 
não recebe o programa 

•  Corrige por diferenças pré-existentes nos dois grupos 
(observáveis e não observáveis) 

•  Grupo de controle: não participantes sobre os quais 
os dados são recolhidos antes e depois do 
programa 

 

 



Diferenças em diferenças 
Capacitações de jovens na Colômbia 

47 

70 

42 

64 

0 

20 

40 

60 

80 

Antes de la capacitación Después de la capacitacisón 

Participaron No participaron 

Taxa de 
emprego 

(%) 

A B C D 

Después de la capacitación 

Participaram  Não participaram  

Depois da capacitação Antes da capacitação 



Capacitação de jovens na Colômbia 

D 

 	  
Antes da 

capacitação	  
Depois da 

capacitação	   Diferença	    	  

Participaram	   46.9% (A)	   70.2% (B)	   23.3 p.p	   (B-A)	  

Não participaram	   41.9% (C)	   63.8% (D)	   21.9 p.p	   (D-C)	  

Diferença (p.p.)	   1.4	   (B-A) - (D-C)	  

Aumento (%)	    6.4%	    	  



C
o

n
su

m
o

 

B 

C 

D 

T=0  T=1  Tempo 

Com o  
Programa 

Sem o 
Programa 

A 

Contrafatual 

Impacto =(A-B) – (C-D) 
 

Diferenças em diferenças 
 

R
e

su
lta

d
o

 



Diferenças em diferenças 

•  Descrição: Compara a mudança no tempo da 
variável de resultado entre o grupo que recebe e 
o grupo que não recebe o programa 

•  Grupo de controle: não participantes sobre os 
quais os dados são recolhidos antes e depois do 
programa 

•  Premissa: Assume que, na ausência do programa, 
tendências entre participantes e não 
participantes se manteriam paralelas  
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Pareamento 
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Pareamento 

•  Descrição: para cada unidade de tratamento, se 
busca o melhor “par” de outra população sem 
tratamento 

•  Grupo de controle: para cada participante, se busca 
ao menos um não participante que é idêntico nas 
características selecionadas 

 



Buscamos pares idênticos 

Capacitação de jovens na Colômbia 

Mostra não tratada 
(potenciais controles) 

Tratamento Controle 

Taxa de 
emprego 65% 63,2% 

Diferença + 2,7% 



Pareamento 

•  Descrição: para cada unidade de tratamento, se 
busca o melhor “par” de outra população sem 
tratamento 

•  Grupo de controle: para cada participante, se busca 
ao menos um não participante que é idêntico nas 
características selecionadas 

•  Premissa: as características não selecionadas para o 
pareamento não influenciam nos resultados 



Regressão descontínua 
 

43 



Regressão descontínua 

•  Descrição: Os indivíduos são classificados com base 
em critérios mensuráveis. Uma linha de corte 
determina se uma pessoa é elegível ou não. Se 
comparam as pessoas que estão logo acima e 
abaixo da linha de corte 

 
•  Grupo de controle: as pessoas logo acima ou abaixo 

do ponto de corte e que não são elegíveis 



Capacitação de jovens na Colômbia 

Índice de vulnerabilidade 

Taxa de 
emprego 

Linha 
de corte 

Não elegível 
para 

capacitação 
Elegível para 
capacitação 



Capacitação de jovens na Colômbia 

Índice de vulnerabilidade 

Linha 
de corte 

Sem 
capacitação 

Com capacitação 

Impacto 

Taxa de 
emprego 



Regressão descontínua 

•  Descrição: Os indivíduos são classificados com base em 
critérios mensuráveis. Uma linha de corte determina se uma 
pessoa é elegível ou não. Se comparam as pessoas que 
estão logo acima e abaixo do limite. 

 
•  Grupo de controle: as pessoas logo abaixo do limite (e que 

por isso não recebem o programa) 

•  Premissas: 
−  A linha de corte é um limite estrito de entrada ou 

não no programa 
−  Efetivamente não existem diferenças significativas 

entre as pessoas acima e abaixo do corte 
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Avaliações aleatorizadas 



O que é uma avaliação aleatorizada 

•  A definição do grupo que receberá o tratamento é 
feita por meio de um sorteio. Com isso, encontra-se um 
grupo de controle válido 

•  Objetivo: 

Selecionar um grupo que seja igual ao grupo de 
participantes em todas as dimensões, exceto em 
receber ou não o programa 

50 



Por que aleatorizar? 

•  Uma escolha aleatória bem feita elimina o viés de 
seleção antes que o programa se inicie 

 

 

•  Qualquer diferença observável nos indicadores de 
resultados pode ser atribuída ao programa 
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Na ausência do programa, grupos de tratamento e 
controle são comparáveis  

em variáveis observáveis e não observáveis 

População elegível 

Grupo de 
tratamento 

Grupo de  
controle 



Avaliação aleatorizada 

53 

Fora da 
avaliação 

Amostra da 
avaliação 

Tratamento 

Controle 

Designação 
aleatória 

População 
total 

População 
objetivo 



Premissas 

•  Aleatorização bem feita gera grupos estatisticamente 
idênticos 

•  Isso pode ser comprovado com teste de equilíbrio  

•  Compara as características dos dois grupos na linha de 
base 
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Avaliação aleatorizada 

•  Descrição: Se utiliza um sorteio para designar 
unidades ao grupo de tratamento e ao grupo de 
controle 

•  Grupo de controle: a parte da população elegível 
que, de maneira aleatória, é designada ao grupo 
de controle 

•  Premissas: se respeita o protocolo de designação 
aleatória, e os dois grupos são estatisticamente 
idênticos 

 



As vantagens de uma 
avaliação aleatorizada 



Vantagens 

Se são corretamente desenhadas e implementadas, as 
avaliações experimentais:  

•  Eliminam qualquer viés que poderia vir a ocorrer em 
uma avaliação não experimental 

•  A aleatorização faz com que os grupos sejam 
comparáveis em variáveis observáveis e não 
observáveis 

•  Não é necessário fazer muitas premissas, como nas 
avaliações não experimentais 

•  Os resultados são fáceis de interpretar 

Importante para avaliação de políticas públicas! 

 



Exemplo: Programa Balsakhi 

	  

Case 2: Remedial Education in India
Evaluating the Balsakhi Program

Incorporating random assignment into the program 

Case 2: Remedial Education in India
Evaluating the Balsakhi Program

Incorporating random assignment into the program 



Comparação de métodos de 
avaliação para o Programa Balsakhi 

Método Impacto 

(1) Antes e depois 26.42* 

(2) Diferença simples -5.05* 

(3) Diferenças em diferenças 6.82* 

(4) Regressão multivariada 1.92  

(5) Avaliação aleatorizada 5.87* 

*: Estatisticamente significativo a 5% 



 
 

Efeitos	  das	  Polí.cas	  de	  	  
Responsabilização	  Educacional:	  	  	  

Recursos	  para	  Escolas	  e	  Bônus	  para	  professores	  
	  

	  
Claudio	  Ferraz	  

PUC-‐Rio	  
 

VII Reunião	  ABAVE	  
Brasília,	  Agosto	  2013	  



Responsabilização educacional no Brasil 

§  Informação 

§  A criação da Prova Brasil em 2005, do índice de qualidade 
educacional IDEB em 2007, e sua ampla divulgação de 
resultados, criou um novo sistema de responsabilização 
educacional 

 



Responsabilização educacional no Brasil 

§  Informação 

§  A criação da Prova Brasil em 2005, do índice de qualidade 
educacional IDEB em 2007, e sua ampla divulgação de 
resultados, criou um novo sistema de responsabilização 
educacional 

§  Incentivos 

§  Escolas. No denominado “Compromisso Todos pela 
Educação”, introduzido em 2007, resultados das escolas 
passam a influenciar recursos recebidos pelo governo federal 
(ex. PDDE) 

§  Professores. Em 2008, dois estados (PE e SP) adotam 
sistemas de responsabilização mais “fortes” onde professores 
recebem bônus salarial por desempenho dos alunos 

 



Quais foram os efeitos dessas políticas? 



Quais foram os efeitos dessas políticas? 

§  Costa e Ferraz (2013) 

§  Transferências de recursos, através do Programa 
Dinheiro Direto nas Escolas (PDDE), para escolas que 
cumpriram as metas de melhoria educacional 

§  Ferraz e Bruns (2012) 

§  Resultados de Pagamento de bônus por desempenho 
para professores em escolas em Pernambuco 



Bônus de Recursos para a Escola 

§  O programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) foi criado em 
1995 para dar mais autonomia para as escolas na gestão de 
recursos escolares. 

§  Em 2010 o programa incluia a grande maioria de escolas 
brasileiras, 92% das escolas urbanas (52.141) e 80% das 
escolas rurais (59.452)  

§  Em 2007, escolas que atingem suas metas do IDEB passam 
a receber 50% a mais de recursos 

§  Como são gastos estes recursos adicionais? Premiação para 
as escolas melhora o desempenho dos alunos?  



Impactos da premiação escolar no PDDE 

§  Costa e Ferraz (2013) utilizam uma metodologia de 
regressão discontínua para analisar os efeitos dos recursos 
adicionais nas escolas. 

§  A idéia básica é comparar escolas que não chegaram na 
meta por pouco com escolas que chegaram na meta por 
pouco.,  

§  Quase um experimento natural. Escolas muito parecidas em 
outras dimensões. 

§  Em 2008-2009 média recebida por escola foi de R$15.000, 
aproximadamente R$32 por aluno em escolas de primeiro 
ciclo do EF 



Recursos recebidos 2008-2009 no PDDE 
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Prova Brasil matemática em 2009 

-.4
-.2

0
.2

.4
.6

M
at

h 
Sc

or
e

-2 -1 0 1 2
Forcing Variable-1st Primary Cycle



Prova Brasil português em 2009 
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Taxa de aprovação em 2009 
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Impactos da premiação escolar no PDDE 

§  Recursos gastos principalmente com equipamentos: 
computadores, internet, máquinas de xerox no lugar de 
infraestrutura física. E principalmente equipamentos para 
professores e funcionários. 

§  Porém não encontramos efeitos sobre desempenho dos 
alunos 

 



Bônus para professores em Pernambuco 

§  Em 2007, Pernambuco era um dos estados com pior 
qualidade educacional no Brasil. 

§  O governo estadual introduziu em 2008 um sistema de 
pagamento por desempenho para professores. 

§  Ferraz e Bruns (2012) avaliam os efeitos do novo sistema de 
incentivos sobre o desempenho escolar de alunos do 5o e 9o 
ano em Português e Matemática. 

§  O trabalho usa a estratégia de diferenças-em-diferenças. 
Compara a evolução das escolas de Pernambuco com um 
grupo de comparação feito com escolas do resto do 
Nordeste. 



Bônus por desempenho educacional 

§  Sistema de incentivo grupal– todos os professores e 
funcionários da escola podem ganhar (proporcional a seus 
salários). 

§  Metas por escola. Meta definida em função da melhoria no 
índice de qualidade da educação– IDEPE (similar ao IDEB). 

 

§  Incentivo ao desempenho em provas padronizadas (SAEPE) 
e aumento da taxa de aprovação de alunos no ciclo. 

§  Para receber o bônus, escolas devem atingir pelo menos 
50% da melhoria esperada. 

 

𝐼𝐷𝐸𝑃𝐸𝑠𝑗 = 𝑆𝐸𝐴𝑃𝐸𝑠𝑗 × 𝑇𝑎𝑥𝑎  𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎çã𝑜𝑗  



Bônus por desempenho educacional (cont.) 

§  Cada disciplina (matemática e português) e ano (5o, 9o, 12o) 
tem uma meta. Meta média para a escola: 

 

 

§  Onde π mede a proporção de alunos no ano i. 

§  A melhoria efetiva da escola é calculada como: 

Meta  escola =+𝜋𝑖 .
(𝑀𝑒𝑡𝑎𝑖𝑝 ,08−  𝐼𝐷𝐸𝑃𝐸𝑖𝑝 ,05) + (𝑀𝑒𝑡𝑎𝑖𝑚 ,08−  𝐼𝐷𝐸𝑃𝐸𝑖𝑚 ,05)

2
B

3

𝑖=1

 

Melhoria  escola   =-𝜋𝑖 0
(𝐼𝐷𝐸𝑃𝐸𝑖𝑝,08−  𝐼𝐷𝐸𝑃𝐸𝑖𝑝 ,05) + (𝐼𝐷𝐸𝑃𝐸𝑖𝑚 ,08−  𝐼𝐷𝐸𝑃𝐸𝑖𝑚 ,05)

2
@

3

𝑖=1

 



Metas recebidas pelas escolas em 2008 



Implementação do programa 
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Bônus por desempenho educacional em 2009 
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Distribuição de escolas com Bônus 

2008 2009 2010
Escolas que atingiram 100% da meta 233 550 474
Escolas que atingiram entre 50% e 99% da meta 244 211 176
Escolas que não receberam bonificação 454 183 281
Total professores 16363 29080 27818
BDE médio professores 1661.92 1270.3 1469.58
Escolas 931 944 931



Taxa Aprovação- Pernambuco vs Nordeste 
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Repetência and Abandono- Pernambuco vs Nordeste 
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Prova Brasil Pernambuco vs Nordeste 
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Inauguration of UPP Unit
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Pacified Favelas and Population
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Homicides in Rio de Janeiro

I Pre-Pacification 7,000 people being killed every year
I Police kills more than 1,000 people
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Geographic Distribution of Pacified Favelas
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Arrests in Favelas

Arrests of criminals increase after pacification
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Drug-seizures in Favelas

In part because drugs are still being sold in Favelas after the
pacification
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Gun-seizures in Favelas

But guns are not around anymore => potential negative spillovers to
other regions
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Shootings between gangs in Favelas
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Police killings in Favelas
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Effects on Homicides compared to other municipalities
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Robberies and displacement to other localities
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