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O que é o J-PAL? 
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É um centro de pesquisa sem fins lucrativos, fundado  
no MIT (Massachussetts Institute of Technology), que  

busca reduzir a pobreza criando evidência rigorosa  

sobre políticas e programas sociais que funcionam.  

 
A rede de 145 professores afiliados do J-PAL mede  

o impacto de programas por meio de avaliações  

aleatorizadas, e os resultados aprendidos são  

utilizados para influenciar políticas públicas.  
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Na América Latina, o escritório do J-PAL 

se encontra na Pontifícia Universidade 

Católica do Chile, e temos presença no 

Brasil, no Peru, no México e  

na República Dominicana.  



Como o J-PAL trabalha? 
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+ 

Realiza avaliações 

de impacto e gera 

evidência rigorosa 

do que funciona 

PESQUISA CAPACITAÇÃO 

Desenvolve 

capacidades sobre 

como gerar e usar 

evidência rigorosa 

Promove evidência 

para que ela seja 

usada em decisões 

de políticas públicas  

POLÍTICAS PÚBLICAS 

+ 

As três áreas de atuação do J-PAL 
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No J-PAL, acreditamos que: 

BOAS IDEIAS 
Programas sociais 

CONHECIMENTO 
Evidência de qualidade + = 

IMPACTO 
Melhoria de vida 

substantiva dos 

cidadãos 



Para analisar o impacto de 

programas sociais, usamos 

avaliações aleatorizadas 
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Quando um programa tem mais beneficiários do que 

vagas, construímos grupos comparáveis por meio de sorteio  

População elegível 

Grupo de 

tratamento 

Grupo de  

controle 

Diferenças entre os dois grupos após a intervenção  

podem ser atribuídas ao programa 



Estabelecer causalidade implica saber 

o que teria acontecido sem a inovação 

Início da intervenção 

 

 

Tempo 

Pontuação em 

matemática 

Entrega de 

laptops 



A situação dos beneficiários pode  

ter melhorado... 

IMPACTO 

POSITIVO 

Pontuação em 

matemática 

Entrega dos 

laptops 

Início da intervenção 

 

 

Tempo 



… ou piorado. 

Início da intervenção 

 

 

Tempo 

IMPACTO 

NEGATIVO 

Pontuação em 

matemática 

Entrega dos 

laptos 



Avaliações experimentais em medicina 

250.804 em 200 países 

Avaliações experimentais em políticas públicas 

implementadas por pesquisadores do J-PAL 

844 em 80 países 



A importância de se gerar  

e usar evidência rigorosa 



Por que avaliar? 

1. Melhorar a efetividade de programas 
Gerar informação sobre o desenho ou reformulação de 
programa para melhorar desempenho ou resultados 

 

2. Tornar o gasto público mais eficiente 
Informar gestores sobre uso eficiente de recursos e 
contribuição do programa para a resolução de problemas 

 

3. Responder perguntas de relevância  
geral em políticas públicas 

Gerar bens públicos, contribuindo para o conhecimento  
em ciências sociais e economia 
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Tipos de uso de evidência 

• Uso direto (instrumental) 

– Tomada de decisões 

 

• Uso conceitual 

– Forma de pensar sobre um tema 

 

• Uso persuasivo 

– Argumentar mudanças ou validar status quo 
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Referência: Rossi, 2012 



O desafio de se usar evidência 

em políticas públicas 



Obstáculos para a incorporação da 

evidência em políticas públicas 

Governos dispostos a 
integrar evidência 

rigorosa no processo 
de tomada de 

decisão, mas sem 
saber como fazê-lo 

Pouca definição 
dos processos de 

aprendizagem 

Ambiente político 
pouco propício 

Avaliar = Auditar 

Pouco recurso 
destinado à 

inovação 

Pouco uso de 
avaliações 
existentes 
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O desafio de usar evidência 

• Há um crescimento dramático no número de 

avaliações de impacto nos últimos 20 anos 

• Mas é pouco provável que exista uma avaliação de 

impacto em um contexto exatamente igual ao nosso 

contexto local, de um programa exatamente igual ao 

que queremos introduzir 

• Subutilizamos o potencial das avaliações existentes se 

aprendemos apenas sobre o programa e o contexto 

específico em que ele foi avaliado 

• A evidência de um estudo é apenas parte do quebra-

cabeça. Temos que ponderar sobre a importância da 

evidência que temos como base e ajustar prioridades 



Institucionalización del 

aprendizaje Ciclo de Aprendizado 

Escalar o que 
funciona 

Incorporar 
aprendizados 

Diagnóstico  

de um  
problema 

Desenho de 

intervenção e 
avalliação 

Implementação 
de intervenção 

e avaliação 

Análise 

Evidência para a 
tomada de decisão 

Evidência nos ajuda a tomar decisões 



Exemplos 



Programa Um Laptop Por Aluno 
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Avaliação mostrou que só a tecnologia não  

é suficiente para aumentar aprendizado 
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Cobertura de mídia sobre microcrédito - 2000 

24 
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Cobertura de mídia sobre microcrédito - 2010 



O que avaliações mostraram 

26 http://www.poverty-action.org/sites/default/files/publications/Where-Credit-is-Due_web.pdf 

Avaliações mostram que microcrédito não tem grande impacto 

sobre a pobreza, mas pode dar maior liberdade a famílias  



Programas de aumento da frequência escolar 

Uniformes 

Escolares 

Novas 

escolas 

Bolsas de 

estudo  

Livros 

gratuitos 

Melhorias em 

saúde 

Informação 

sobre retornos 
em salários no 

futuro 

Transferências 

monetárias 
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O que avaliações na África mostraram 
Anos adicionais de educação por US$ 100 investidos 

Source: J-PAL Student Participation CEA 

8 meses 2 meses 0 meses 
12 ½ 

años 

28 

Uniformes 

Escolares 

Bolsas de 
estudo 

Livros 
gratuitos 

Melhorias em 

saúde 
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E foi expandido o programa mais efetivo 
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A Deworm the World Initiative tratou 90 milhões de  
crianças no Quênia e na Índia nos últimos anos 
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