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Editorial 

A Organização Pan-Americana da Saúde orienta seus esforços para colaboração 

técnica entre países e seus parceiros; busca ainda promover estilos de vida saudáveis 

e, prevenir os problemas de saúde típicos do desenvolvimento e da urbanização, como 

as violências.  Desta forma, compreendendo que a violência apresenta-se como um 

importante e crescente problema de saúde pública em todo o mundo, e que, as suas 

conseqüências para indivíduos, famílias e, comunidades, no curto e longo prazo, causam 

grandes prejuízos para o desenvolvimento social e econômico de todo o planeta, a 

OPAS vem apoiando publicações que disseminam experiências bem sucedidas em torno 

da prevenção da violência e, oferecem ferramentas teóricas e práticas para o 

enfrentamento do problema. 

Assim, apresentamos este documento, como parte de um esforço conjunto da 

OPAS/OMS no Brasil e da UFMG, por meio da estratégia de cooperação técnica da 

OPAS/OMS, a qual permitiu a elaboração de um Manual para Avaliação de Programas e 

Projetos de Prevenção a Violência, direcionado aos gestores no nível local, gestores de 

organizações não governamentais e lideranças comunitárias, aos quais oferece 

informações e conceitos para aumentar o conhecimento e o interesse em programas 

de prevenção da violência e sua avaliação. Esperamos que esse documento seja 

utilizado como linha de base para o monitoramento e avaliação de projetos e 

programas que busquem compreender o progresso e o impacto das intervenções para 

promoção de uma cultura de paz.                                      

                                 Diego Victoria 

Representante da Organização Pan-Americana da Saúde 

/Organização Mundial da Saúde no Brasil 



 

 

Prefácio 

 

Sabe-se que existem no Brasil inúmeros programas e projetos de iniciativa do governo 

federal,  governos estaduais e municipais, Organizações Não Governamentais - ONG, 

empresas privadas e instituições religiosas que buscam a prevenção da violência. Em 

sua maioria essas iniciativas têm como campo de atuação as comunidades e como 

população alvo crianças e jovens. Muitos outros projetos são voltados para a 

prevenção da violência contra a mulher, contra o idoso, o abuso e exploração sexual de 

crianças e adolescentes, a violência no trabalho, violência no trânsito, violência na 

escola etc.  

 

A inexistência de cadastros fidedignos desses programas e projetos impede que 

saibamos o número exato de iniciativas dessa natureza em curso no país, assim como o 

montante de recursos nelas investido. Menos ainda podemos dizer sobre a efetividade 

dessas práticas, uma vez que poucas são avaliadas e, quando isso ocorre, nem sempre 

os resultados são tornados públicos. 

 

Para se ter uma idéia, em 2005, através de documento intitulado Perfil das Práticas 

Cadastradas no Observatório Democrático de Práticas de Prevenção à Violência e 

Criminalidade no Brasil, o Ministério da Justiça apresentou as características básicas 

de 168 práticas de prevenção cadastradas no Observatório até maio de 2005 

(Ministério da Justiça, 2005). Deste total, apenas metade das práticas cadastradas 

tinha sido submetida a algum tipo de avaliação. Detalhes sobre o tipo de avaliação e 

sobre os seus achados não foram publicados, impedindo que os interessados no tema 

saibam o que, no nosso meio, tem sido realizado com sucesso, ou quais práticas tem 

mostrado resultados insatisfatórios. 

 

 



 

 

A não realização sistemática de avaliação decorre da falta de tradição nessa prática 

na área de programas de prevenção a violência, do desconhecimento das metodologias 

avaliativas, da crença de que é muito difícil e caro avaliar e, de que não podemos nos 

dar ao luxo de gastar dinheiro com isso. Outros acreditam que os fatos falam por si 

mesmo e que se um programa dá certo, seremos todos capazes de ver isso. 

Experiências internacionais na gestão e avaliação de programas de prevenção a 

violência contradizem essas crenças (Sherman, 1997) e nos mostram que a avaliação é 

fundamental para a boa gestão de recursos e implementação de boas práticas.  

 

É nesse contexto, que apresentamos o Manual de Avaliação de Programas de 

Prevenção a Violência. Seu objetivo é sensibilizar, aumentar o conhecimento, e o 

interesse em avaliação.  Visa ainda, estimular os formuladores e gestores de 

programas de prevenção a violência a planejarem, orçarem e executarem avaliações 

dos programas e projetos que estão sob suas responsabilidades.  

 

Este Manual fornece informações de natureza conceitual e operacional que facilitam a 

compreensão dos princípios que orientam a prática avaliativa e os modelos mais 

importantes de avaliação. Este conhecimento favorece a apreciação crítica dos 

programas e projetos, o diálogo entre gestores de programas, usuários, financiadores 

e avaliadores. 

 

Por fim, queremos destacar que diversas pessoas foram fundamentais na elaboração 

deste Manual, contribuindo com críticas e sugestões. A elas somos muito gratas.  Em 

especial,    gostaríamos    de agradecer    ao  Dr. Gustavo    Bergonzoli   que durante sua  
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passagem pela OPAS – Brasil forneceu forte apoio e incentivo para realização deste 

Manual. Coerentes com nossas convicções, apresentamos nesse texto apenas exemplos 

de experiências já avaliadas. Nesse sentido, devemos agradecimentos à Polícia Militar 

de Minas Gerais e a Secretaria de Defesa Social do Estado de Minas Gerais pela cessão  

 

das informações sobre o programa Proerd e o Fica Vivo utilizados como exemplos. 

Agradecemos ainda, a Fundação Itaú Social e ao Banco Itaú Social pela oportunidade 

concedida a uma das autoras de participar do programa de "Avaliação Econômica de 

Projetos Sociais", o que proporcionou o contato com o amplo material didático e 

forneceu embasamento prático sem o qual seria impossível a confecção deste Manual. 

 

As Autoras 
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Capítulo I 

O problema da Violência no nosso meio  

 

A violência é hoje um dos maiores problemas sociais do mundo, afetando não só os 

países em desenvolvimento, mas também países desenvolvidos. A World Health 

Organization (WHO) em relatório de 2004 mostra que considerando todas as mortes 

ocorridas nos países membros no ano de 2002, a violência foi a 21ª causa-morte. No 

caso dos homens a violência é a 16ª causa de morte. Para os países em 

desenvolvimento do continente americano a violência é a 4ª causa de morte. Nos  

Estados Unidos da América o homicídio é a 14ª causa de morte como um todo, sendo a 

2ª principal causa entre a população  com idade entre 15 e 24 anos daquele país. 

 

Esta “doença social” incide principalmente em homens jovens, o que imputa perda 

econômica para a sociedade muito maior do que doenças que atingem indivíduos com 

idade mais avançada. A World Health Organization (WHO) no relatório de 2002, 

mostra que, no ano de 2000, ocorreram 8,8 homicídios por cem mil habitantes nos 

países membros. A taxa de homicídio por cem mil habitantes de homens é cerca de 

três vezes a das mulheres (13,6 e 4,0 respectivamente). Além disto, a taxa de 

homicídio de homens jovens (entre 15 e 29 anos) é de 19,4 enquanto que das mulheres 

nesta mesma faixa etária é de 4,4 por cem mil habitantes. O relatório mostra que os 

países em desenvolvimento do continente Americano são os que mais sofrem com a 

violência.  A taxa de homicídio por cem mil habitantes desse grupo de países é de 27,5 

atingindo para os homens entre 15 e 29 anos o valor 89,7 por 100.000 habitantes.  
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No Brasil, a violência apresenta padrões alarmantes. Em 2007 o país apresentou uma 

taxa de 25,2 homicídios por cem mil habitantes. Esses eventos atingiram 

principalmente os jovens que, apesar de representarem 18,6% da população em 2007,  

foram responsáveis por 36,6% dos homicídios  naquele ano (Waiselfisz, 2010).   

 

As estatísticas apresentadas retratam apenas o número de pessoas que foram 

assassinadas não dimensionando o número, certamente maior, daqueles que não sendo 

vitimados de forma fatal, sofreram agravos e apresentam as seqüelas físicas, mentais 

e os estigmas sociais da violência. Waters et al. (2005) estimaram que para cada 

jovem (indivíduo entre 10 a 20 anos) assassinado, 20 a 40 vítimas não fatais 

receberam assistência médica, o que permite visualizar um panorama assustador do 

número real de pessoas atingidas.  Dados provenientes dos países desenvolvidos 

indicam que para cada pessoa assassinada 30 foram hospitalizadas por lesões não 

fatais e aproximadamente 300 foram atendidas em serviços de pronto atendimento e 

liberadas (World Health Organization, 2005). 

 

Mais nebuloso, mas certamente não menos grave, são os números referentes ao abuso 

e violência sexual contra crianças e adolescentes, a violência contra mulheres e 

crianças dentro do ambiente doméstico, a violência contra o idoso, a violência na 

escola, o assédio moral no trabalho, a violência de motivação racial/étnica e sexual e 

outras formas de violência, cuja ocorrência está a vista de todos, mas  cujos registros 

oficiais são precários.  

 

O problema adquiriu tal magnitude que a Quadragésima Nona Assembléia Mundial de 

Saúde realizada em 1996, declarou que a violência é um grande e crescente   problema  
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de saúde pública no mundo (Resolução WHO 49.25) e conclamou os Estados Membros 

da WHO a avaliarem os problemas de violência em seu território e comunicá-los à 

organização. Além disto, a WHO passou a realizar campanhas de saúde pública em 

torno do problema e a disseminar recomendações para programas de prevenção à 

violência em todo o mundo.   

 

No Brasil, no campo das políticas de saúde destaca-se a Portaria Nº 737 do Ministério 

da Saúde de 16 de maio de 2001 que estabeleceu a Política Nacional de Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e Violências.  A proposta da política está fundada no 

conceito constitucional de saúde que abrange as questões relativas a estilos de vida e 

aos condicionantes sociais, históricos e ambientais nos quais está imersa a sociedade 

brasileira.  

 

A primeira diretriz da política é a promoção da adoção de comportamentos e de 

ambientes seguros e saudáveis, através de “ampla mobilização da sociedade em geral, 

e da mídia em particular, para a importância dos acidentes e das violências, bem como 

o reforço das ações intersetoriais relacionadas ao tema”.  Para isto, sugere 

estratégias como a dos Municípios Saudáveis, Prefeito Amigo da Criança, Escolas 

“Promotoras de Saúde”, a divulgação técnica dos dados sobre acidentes e violências, o 

apoio à realização de seminários, oficinas de trabalho e estudos.  

 

O texto legal trata da necessidade de desenvolver “a co-responsabilidade do cidadão 

incluindo a participação na reivindicação, nas proposições e no acompanhamento desta 

política, e na promoção de ambientes seguros e comportamentos saudáveis 

relacionados à prevenção de acidentes e de violências e de seus fatores de risco, como  
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uso de drogas e álcool, armas de fogo, a não observância de regras de segurança e as                   

relações interpessoais conflituosas. As medidas nesse sentido considerarão tanto, os 

ambientes domésticos, de lazer de trabalho e de trânsito, quanto aqueles em que se 

desenvolvem os processos de convivência social”. O Ministério da Saúde recomenda 

ainda que as ações de prevenção estejam incorporadas em todos os programas, planos 

e projetos de atenção à grupos específicos da população e temas de saúde. 

  

A segunda diretriz trata do monitoramento dos acidentes e violências incluindo a 

capacitação e a mobilização dos profissionais de saúde que atuam em todos os níveis 

de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), visto que, a melhoria da qualidade 

da informação é considerada prioritária.  

 

A terceira diretriz trata da sistematização, ampliação e consolidação do atendimento 

pré-hospitalar de forma a reduzir a mortalidade dos eventos violentos, através da 

estimulo a organização e à implantação de serviços de atenção pré-hospitalar. Também 

inclui o estabelecimento de normas técnicas, padronização de equipamentos e veículos 

para transporte de vítimas e formação de recursos humanos. 

 

A quarta diretriz, diz respeito à assistência interdisciplinar e intersetorial às vítimas 

de acidentes e de violências através da estruturação e organização da rede de 

serviços do SUS, de forma que esta possa diagnosticar e tratar de forma adequada. 

São recomendados ainda: atendimento específico para mulheres vítimas de violência, 

atividades voltadas para reeducação de agressores, redes de apoio para o 

atendimento como: abrigos e unidades que atendam o aborto legal e reabilitação física 

e  psicológica  das   vítimas  de   violência.  A   portaria   prevê   a   avaliação das ações  
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executadas. 

 

Em consonância com a Portaria Nº 737 do Ministério da Saúde, instituições públicas, 

acadêmicas e organizações da sociedade civil tem se engajado nos esforços para 

reduzir à violência através da implementação de programas e projetos de prevenção 

que buscam enfrentar as causas e interferir na engrenagem que a estimula e favorece.   

 

Embora existam inúmeras iniciativas de prevenção sob a gestão de agências públicas 

(da esfera da saúde, educação, justiça, ação social etc.), associações comunitárias, 

organizações não governamentais, religiosas, desportivas e empresariais, infelizmente, 

não existe no Brasil a tradição de avaliação dessas experiências.  

 

As informações geradas pelas avaliações dos programas nos permitem aperfeiçoar as 

concepções teóricas sobre o fenômeno da violência e orientar a aplicação de nossos 

recursos. Elas possibilitam a identificação do que funciona, em quais circunstâncias, 

para qual clientela e com qual custo. A avaliação das experiências de prevenção 

fornece à sociedade o conhecimento de experiências bem sucedidas, que podem ser 

replicadas (Cárdia, 2005). 

 

Neste contexto, este manual pretende ser um guia simples que informa e orienta 

formuladores e gestores de programas e projetos de prevenção a violência dos 

princípios e dos  modelos avaliativos mais importantes. 
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Capítulo II 

 

O que é avaliar? 

 

A avaliação faz parte de nossa vida. Avaliamos a todo o momento o mérito, a 

pertinência, os custos, a relevância, a eficácia e eficiência do que fazemos, do que os 

governos fazem, do que a direção do clube de futebol de nosso coração faz.  Portanto, 

avaliar, constitui uma prática rotineira, ainda que realizada informal e intuitivamente. 

O capítulo primeiro da Bíblia, o Gênesis, conta que Deus concluindo seu trabalho de 

criação dos céus, da terra e de todas as criaturas, ao final do sexto dia, contemplou 

sua obra e avaliou que tudo que fizera era muito bom.  Talvez este tenha sido o início 

da avaliação. Da passagem bíblica, tiramos ainda outra lição. Avaliar significa, também, 

emitir um juízo de valor. 

 

Como nem sempre contamos com boas informações para avaliar, nossos julgamentos às 

vezes são equivocados e resultam em escolhas ruins. Se, escolhas pessoais 

fundamentadas em avaliações equivocadas ou em falta de avaliação resultam em perda 

de dinheiro, tempo e energia, imagine as repercussões na comunidade e, na sociedade 

como um todo, da aplicação de recursos humanos, tempo e dinheiro em projetos e 

programas que não são capazes de atingir seus objetivos. 

 

 

Avaliar é preciso!  

 

Mas, o significa avaliar? Existem vários conceitos científicos de avaliação.  Para  
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Minayo (2004), avaliar é um processo sistemático de fazer perguntas sobre o mérito e 

a relevância de determinada proposta ou programa, e a forma como esta proposta ou 

programa é implementada, comparando a realidade com um padrão almejado. Para 

Contandriopoulos et al. (2001), avaliar consiste fundamentalmente em fazer um 

julgamento de valor a respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um de seus 

componentes, com o objetivo de ajudar na tomada de decisões. Este julgamento pode 

ser resultado da aplicação de critérios e normas ou da utilização de um procedimento 

científico (pesquisa avaliativa).  

 

De uma maneira geral, avaliar implica na coleta cuidadosa de informações sobre um 

programa ou projeto, de forma a auxiliar o processo de tomada de decisões dos seus 

gestores. A literatura especializada diferencia mais de 35 tipos de avaliação, tais 

como as avaliações de acesso ao gasto público, avaliações de retorno econômico, 

avaliações de meta-análise, avaliações de sustentabilidade e acessibilidade, avaliações 

de reconstrução histórica, avaliações de impacto, entre outras. Cada tipo vai de 

encontro à necessidade dos interessados no programa, ou seja, o modelo de avaliação 

adotado vai depender do que os interessados no programa (stakeholders) querem 

saber a respeito do mesmo. O importante é que estes interessados tenham clareza 

das informações que necessitam para decidir os rumos e destinos do programa 

(Mcamara, 2009).  

 

Por que avaliar? 

“ O que conta, é o que funciona” 

Tony Blair 

A frase  acima  atribuída   ao   ex-primeiro   ministro   inglês, Tony   Blair   teria   sido  
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pronunciada por ocasião das discussões do orçamento de £250 milhões de libras para 

o Programa de Redução de Crimes e Violências iniciado em 1998 na Grã-Bretanha. Esta 

frase dá uma idéia da preocupação do governo inglês com as políticas “cientificamente 

orientadas”, as quais exigem a organização de evidências para determinar prioridades 

e distribuição de recursos. Naquele ano, 10% do orçamento geral, ou seja, £25 

milhões de libras foram destinados às atividades de avaliação e monitoramento dos 

programas de prevenção ao crime e violência. 

 

A tendência da gestão e prática orientada pela evidência do que funciona e a qual 

custo, vem crescendo no nosso meio, gerando a necessidade de avaliações para 

atender aos seguintes propósitos:  

1- Proporcionar às entidades governamentais e à sociedade civil, meios de 

aprender, às custa das experiências passadas. 

2- Melhorar a prestação de serviços, o planejamento e o emprego de recursos. 

3- Demonstrar os resultados às partes interessadas (financiadores, clientes, 

gestores, trabalhadores etc.) proporcionando maior transparência às ações.  

4- Determinar o impacto de um programa. 

5- Retro-alimentar o programa de informações para facilitar seu gerenciamento. 

6- Obter orientações para modificações nos recursos e processos. 

7- Esclarecer a lógica de operação do programa. 

8- Auxiliar no desenvolvimento do programa pela identificação de necessidades 

dos usuários, das áreas e dos recursos que podem ser utilizados na 

implementação das ações em novas áreas. 

9- Fornecer descrições dos contextos nos quais os programas funcionam. 

10- Fornecer descrições da natureza dos seus usuários, recursos, e os processos  
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de intervenção utilizados na implementação do programa. 

11-  Identificação dos mecanismos ou processos causais, por meio dos quais o 

resultado do programa é atingido. 

12- Compreender, verificar ou aumentar os resultados e impactos de um programa. 

13- Verificar se as ações planejadas estão sendo realmente implementadas. 

14- Refletir sobre os objetivos e metas do programa e como verificar se foram 

atingidos.  

15- Produzir comparações entre programas e decidir qual deve ser mantido. 

16- Examinar programas efetivos para replicação em outros locais. 

17- Favorecer o aprendizado e a disseminação do conhecimento nas organizações: a 

avaliação amplia o conhecimento dos gestores e de suas equipes e, cria 

oportunidades de reflexão para os envolvidos na construção coletiva de 

soluções.   

18- Verificar se o gestor está executando de fato o que acha que está 

executando: muitos planos quando colocados em prática são modificados de tal 

forma que alteram a proposta original. A avaliação permite verificar se isto 

está ocorrendo. 

19- Produzir dados ou verificar resultados que podem ser utilizados para a 

divulgação do programa e de seus serviços na comunidade ( Mc Namara, 2009;                  

 Ministério do Planejamento, Banco Mundial, 2004, Marino 2003). 
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Quando avaliar? 

A avaliação pode e deve ser realizada em todos os estágios do projeto ou programa. 

Mesmo antes da implantação do programa pode ocorrer a sua avaliação. Neste caso 

denominamos de avaliação ex-ante. Quando a avaliação ocorre durante a 

implementação do programa ou ao seu termino, denominamos de avaliação ex-post. 

Para cada um destes momentos existem várias metodologias ou tipos específicos de 

avaliação. 

 

A avaliação ex-ante é realizada antes que o programa seja implementado, objetivando 

fornecer elementos que permitam ao gestor decidir se o programa deve ser oferecido 

a uma determinada clientela. Neste sentido, deve descrever bem a população alvo do 

ponto de vista de suas necessidades, seu contexto político, social, econômico e 

cultural, tentando projetar os possíveis impactos da implementação do programa sobre 

esta população e comparar custos e benefícios da iniciativa com alternativas 

disponíveis. 

 

A avaliação ex-post é realizada nos programas/projetos em andamento ou, concluídos. 

O objetivo é verificar se os componentes do programa/projeto são apropriados aos 

fins da iniciativa ou, determinar em que medida o programa/projeto atinge seus 

objetivos. Visa ainda identificar os efeitos do programa/projeto. 

 

Tipos de Avaliação segundo o objeto 

Existe um grande número de tipos de avaliação que podem ser utilizados. A escolha de 

qual tipo utilizar dependerá da fase na qual o programa se encontra (planejamento, 

implementação,  execução)  e  das  perguntas  que  os gestores querem responder (por  
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exemplo, as ações propostas estão sendo efetivamente realizadas? O público alvo está 

satisfeito com o atendimento? Os objetivos estão sendo alcançados? O custo está 

condizente com os benefícios?). Os tipos de avaliação não são excludentes. O ideal é a 

combinação entre eles.  

 

Dois tipos muito comuns de avaliações são as denominadas de avaliação de processo e 

avaliação econômica. A avaliação de processo objetiva identificar dificuldades de 

programação, controle, administração, capacitação, etc., visando prioritariamente 

correções e adaptações do programa. Para isto analisa a eficiência operacional do 

programa e busca verificar em que medida os elementos de um projeto ou programa 

contribuem com os fins desejados. Idealmente, deve ser realizada durante a 

implementação, contribuindo para a gestão da organização e das ações do programa. 

 

A avaliação econômica é composta de duas etapas denominadas avaliação de impacto e 

avaliação de retorno econômico. A avaliação de retorno econômico utiliza os resultados 

obtidos pela avaliação de impacto, sendo que somente é realizada quando o programa 

apresentar impacto. Como o nome sugere, a avaliação de impacto mede as mudanças 

que o programa gera na vida dos beneficiários, sejam eles indivíduos, famílias, 

instituições ou comunidades. Por exemplo, a avaliação de impacto do “Programa Fica 

Vivo“ implementado em Minas Gerais e voltado para a prevenção dos homicídios, 

mensurou a modificação na ocorrência de homicídios nas áreas de atuação do programa 

que pode ser atribuída ao mesmo. 

 

De forma complementar a avaliação de impacto, a avaliação de retorno econômico 

procura  confrontar  o  impacto  do  programa  com  o  seu custo.  Esta  comparação  é  
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realizada através do cálculo de várias estatísticas, sendo as mais comuns a razão 

custo-efetividade, razão custo-benefício, a taxa interna de retorno e o valor presente 

líquido. Esta etapa da avaliação econômica só é realizada quando a avaliação de impacto 

evidencia que o programa gerou resultados. 

 

Glossário 

Eficácia – Relaciona-se ao grau em que os objetivos e metas do programa ou projeto  
são alcançados, independentemente dos custos implicados. 
 
Eficiência – Diz respeito à relação entre os recursos utilizados e os resultados 
alcançados.  Está associada ao conceito de ótimo. 
 
Efetividade – Constitui uma relação entre resultados/objetivos. Expressa os 
resultados concretos ou as ações que conduzem a estes resultados. 
 
Projeto: Empreendimento planejado e constante de uma série de atividades 
correlacionadas e coordenadas para alcançar objetivos específicos dentro de um 
período de tempo e, com um orçamento definido. 
 
Programa:Trata-se de um conjunto de projetos que perseguem os mesmos objetivos. 
O programa define as prioridades, o âmbito institucional e os recursos a serem 
utilizados na intervenção. 
 
Processo: Descreve como o programa é realizado. Por exemplo, como os homens 
agressores domésticos são atendidos em um programa educativo voltado para 
agressores. 
 
 Recursos (insumos ou inputs): São todos os meios necessários para executar um 
programa ou projeto, como: dinheiro, clientes, pessoal técnico etc.  
 
Resultados (outputs): Trata-se da unidade de serviço. Por exemplo, o número de 
homens que passaram pelo programa de reabilitação de agressores domésticos, o 
número de visitas domiciliares realizadas por um programa de acompanhamento de 
famílias em situação de risco para violência, etc. 
 
Impacto (outcomes): Trata-se dos impactos sobre os clientes ou as comunidades que 
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recebem o programa. Por exemplo, redução do número de casos de violência 
doméstica notificada, redução de crianças e adolescentes envolvidos em atos 
infracionais etc. 
 
Interessados (stakeholders): Todos aqueles são importantes para a sustentabilidade 

do programa ou projeto e, alimentam expectativas em relação ao mesmo, como 

financiadores, apoiadores, parceiros, trabalhadores, usuários, etc. 

 

Tipos de avaliação segundo quem a executa 

1. Avaliação interna: Neste tipo de avaliação são os gestores do programa ou projeto 

que o avaliam (auto-avaliação)  ou uma unidade da organização  diferente da 

executora. Tem como principais vantagens um menor custo e um melhor 

aproveitamento no aprendizado institucional e na melhoria do gerenciamento do 

programa, dado que as organizações são em geral mais receptivas à informação 

produzida internamente. Supostamente, este tipo de avaliação apresenta como 

vantagem a maior adesão dos envolvidos na intervenção, que vêem a avaliação como um 

momento de reflexão interna sobre a prática, o que garantiria maior cooperação com 

os avaliadores. Apresenta ainda menor custo, tem mais efeitos sobre o aprendizado 

institucional e no gerenciamento do programa, uma vez que as organizações são mais 

receptivas às informações produzidas internamente. Além disto, os avaliadores 

internos conhecem melhor o programa, seus pressupostos etc. Contudo, a condição de 

“juiz e interessado” pode comprometer a objetividade e imparcialidade, além de não 

constituir garantia contra atritos e disputas de interesses (Silveira, 2007, Ministério 

do Planejamento, 2008, Cohen e Franco, 2002) 

 

2. Avaliação externa: Avaliação realizada por consultores ou  instituições externas 

aos implementadores e, que não fazem parte do programa.  Os avaliadores externos  
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tendem a ser mais isentos  e, a adotarem maior distância em relação aos costumes e 

normas da instituição executora. Sentem-se menos constrangidos em formular 

críticas ao programa. O trabalho na instituição termina com a finalização da avaliação 

e, a inserção profissional dos avaliadores não é ameaçada pelos resultados da 

avaliação, o que pode ocorrer na avaliação interna. Este tipo de avaliação tende a 

apresentar maior credibilidade 

 

O avaliador ideal é aquele comprometido com certos modelos de solução de problemas, 

que acredita na definição de metas e em diferentes mecanismos de realização, que 

aposta na criação de modelos de relação entre insumos e produtos e na melhor 

combinação possível.  Seu compromisso é com a solução do problema e não com a 

sobrevivência da organização. Neste tom, parece temerário considerar avaliadores 

internos como talhados à objetividade e imparcialidade. Mas caso a opção seja por 

lançar mão de avaliadores internos o ideal é que os mesmos não estejam 

comprometidos com a formulação ou execução do projeto ou programa. 

 

3.Avaliação Mista – Combina os dois modelos anteriores. Os avaliadores externos 

trabalham em parceria com os membros da  organização executora do programa.  Este 

modelo visa reduzir as dificuldades e potencializar as vantagens dos tipos anteriores 

de avaliação. 

 

4.Avaliação Participativa -  A avaliação participativa tem sido indicada para projetos 

pequenos. Busca reduzir a distância entre avaliador e beneficiários dos programas, e 

fixar as mudanças sugeridas, criando um ambiente favorável a uma resposta endógena 

do grupo.  Seu pressuposto é a participação da comunidade nas fases de planejamento,  
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programação, execução e operação, e obviamente na avaliação do projeto. Este modelo 

é utilizado com a finalidade de conhecer melhor a situação local, os problemas, a 

perspectiva e as prioridades das populações alvo, de forma a formular intervenções 

mais satisfatórias. Visa ainda ofertar conhecimentos e qualificações que empoderem a 

população alvo (Banco Mundial, 2003, Banco Mundial, 2004, Coehn e Franco, 2002, 

Cano, 2008, Silveira, 2007, Ministério do Planejamento, 2008, Roman e Farrel, 2002) 

 

 

Capítulo III  

A realização de uma avaliação 

 

Segue abaixo algumas questões importantes a serem consideradas quando da 

concepção e planejamento de uma avaliação: 

ü Qual o propósito da avaliação? O que você pretende fazer com os 

resultados obtidos?  

ü Quem são as pessoas que receberão informações sobre a avaliação 

(financiadores, clientes, gestores, diretores)? 

ü O que você necessita a fim de tomar uma decisão informada ou esclarecer 

sua audiência? (Informações para explicar o programa - seus insumos, 

atividades e resultados, a clientela a qual se dirige o programa, a força e a 

fraqueza do programa, os resultados para os clientes, porque ou como o 

programa falhou) 

ü  Quais as fontes de informação sobre o programa?  (Trabalhadores, 

clientes, grupos de clientes e trabalhadores juntos, documentos etc.) 

ü Como esta informação pode ser coletada? (Questionários, entrevistas, 

análise documental, grupos focais, observação de clientes e trabalhadores). 
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ü Quais recursos são necessários para coletar a informação? 

ü Quando esta informação deve ser coletada? 

 

Elementos necessários à avaliação 

Para avaliar programas/projetos de prevenção a violência é importante que atentemos 

para alguns elementos básicos do programa, que são de fundamental importância para 

o desenho da avaliação. Portanto, o ideal é a incorporação da avaliação desde a fase de 

elaboração do projeto/programa, para que todos os elementos necessários a ela 

estejam presentes já no início. Precisamos identificar o público alvo, as ações a serem 

implementadas, os objetivos das ações e os indicadores. 

Nesta seção apresentamos alguns dos elementos necessários para a avaliação. 

Público alvo  

É a população ou área para a qual o projeto/programa se destina. Em geral, quando 

elaboramos um projeto/programa de prevenção à violência, o dirigimos para um 

determinado grupo da sociedade. Por exemplo, quando queremos promover a prevenção 

ao consumo de drogas, como no caso do Programa Educacional de Resistência às 

Drogas - PROERD (Minas Gerais) focamos as ações nas crianças e jovens. Quando 

queremos reduzir os conflitos de uma região, como nos programas de Mediação de 

Conflitos, focamos nos residentes dessa região. Assim, para avaliarmos um 

projeto/programa de prevenção à criminalidade precisamos definir claramente o 

público para o qual ele se destina, ou seja, os beneficiários do projeto/programa. 
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Como identificar este grupo? 

O ideal é que definamos quais os requisitos estabelecidos pelos formuladores da ação 

para que uma pessoa ou local seja beneficiado. Estes requisitos são chamados na 

linguagem de avaliação de critérios de elegibilidade. De posse dos critérios de 

elegibilidade podemos determinar o público-alvo da ação. 

A determinação do público alvo é utilizada tanto na avaliação de processo quanto na 

avaliação econômica. Na avaliação de processo ela é utilizada para determinar a 

focalização e seus erros e na avaliação econômica é utilizada como elemento chave 

para determinação do impacto do programa. Este ponto será abordado mais 

detalhadamente posteriormente. 

Objetivo de uma ação 

O objetivo de uma ação define qual a sua utilidade, ou seja, o que ela pretende 

alcançar. Em outras palavras é o objetivo do projeto/programa que vai definir quais 

mudanças que queremos promover na vida do público alvo. A maioria dos 

projetos/programas apresenta um objetivo geral, mais amplo do projeto/programa. 

Entretanto, em geral é através dos objetivos específicos que os projetos são 

avaliados.  

Na avaliação de projeto/programa os objetivos servem de base para a escolha dos 

indicadores de impacto.  Para  isto,  estes  objetivos  têm  que  ser  bem definidos, 

claros e principalmente mensuráveis. 
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Por exemplo, a instrução que regula a aplicação do programa PROERD define como 

objetivo geral1  

“Dotar jovens estudantes de informações e habilidades necessárias para viver de 

maneira saudável, sem drogas e violência, com observância das normas 

institucionais, filosofia do Programa e alinhado as políticas públicas estabelecidas”. 

E como alguns dos objetivos específicos: a) dotar jovens estudantes com 

ferramentas que lhe permitam evitar influências negativas em questão relativas às 

drogas e violência, promovendo os fatores de proteção e suas habilidades de 

resistência; b) estabelecer relações positivas entre alunos e policiais militares, 

professores, pais e outros líderes da comunidade; c) permitir aos estudantes 

enxergarem os policiais como servidores, transcendendo a atividade de 

policiamento tradicional e estabelecendo um relacionamento fundamentado na 

confiança e humanização; 

As ações 

As ações de um projeto/programa são todas as atividades desenvolvidas para a 

obtenção dos seus objetivos. É a definição das ações que mostra como o programa 

funciona na prática. Assim como os objetivos, as ações devem ser bem definidas, 

claras e principalmente mensuráveis, porque servem de base para a escolha dos 

indicadores de processo. 

É a partir da definição das ações do projeto/programa que será desenhada toda a 

avaliação de processo.  Esta  irá  verificar  se  as  ações  estão ocorrendo da forma                                                                                           

definida, se alguma ação está ocorrendo de forma diferente da esperada, etc.  
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Além disto, é a descrição das ações que serve de suporte para futuras expansões 

do programa/projeto e que ajudam a explicar os resultados da avaliação de 

impacto. 

No caso do programa PROERD a instrução interna da PMMG regula todas as etapas 

de sua implementação. De forma resumida o programa tem ações que se 

subdividem em dois grandes blocos de atuação, um voltado para a seleção e 

formação de instrutores e outro para a aplicação do programa nas Escolas, junto 

ao público alvo.  

Custos 

Qual o valor do projeto? O custo de um projeto/programa de prevenção à 

criminalidade é a medida de todos os valores incorridos para a sua realização. É o 

elemento fundamental para a avaliação econômica, pois sem o custo não é possível 

calcular o retorno econômico do projeto. 

O conceito de custo usado nas avaliações econômicas difere do conceito de custo 

contábil usualmente utilizado pelos gestores dos projetos. O Custo Econômico de 

um projeto é a soma dos custos contábeis com os custos de oportunidade daqueles 

que participaram do projeto.  

O que é o custo de oportunidade? 

O custo de oportunidade é o rendimento que se deixa de obter ao realizar uma 

determinada  escolha.  Um  exemplo  clássico  é  o  custo  que um jovem incorre em  

cursar a universidade. O custo de oportunidade para este jovem ou para sua 

família é o salário que ele deixa de receber por não trabalhar, mesmo que cursar a  
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universidade seja desejado pela família. Ainda que este jovem não trabalhasse, o 

fato que ir para a universidade pode significar ter que contratar alguém para 

fazer os trabalhos domésticos ou cuidar dos irmãos mais novos. O “salário perdido” 

é o custo de oportunidade da família 

Vários projetos/programas de prevenção à violência funcionam em imóveis cedidos 

pelos parceiros ou imóveis próprios da organização gestora. Assim, não existe um 

custo contábil de aluguel do imóvel. Entretanto, existe um custo de oportunidade 

relacionado à propriedade do imóvel. Se o proprietário do imóvel onde o projeto 

funciona o alugasse para uma empresa ele receberia uma renda. A “renda do 

aluguel perdida” devido à cessão do mesmo ao projeto é um custo de oportunidade 

que deve ser computado no cálculo do custo econômico. 

Outro exemplo é o custo de oportunidade do voluntário. Vários projetos funcionam 

com o auxílio de profissionais voluntário. Pensemos em um projeto de prevenção à 

violência que se beneficia do trabalho voluntário de um psiquiatra. O custo das 

horas que este psiquiatra despende atendendo os participantes do projeto, não é 

incluído no custo contábil. Entretanto, se o psiquiatra ao invés de atender no 

projeto estivesse atendendo em seu consultório ele receberia o valor da hora 

trabalhada. Assim, o custo de oportunidade do psiquiatra é o valor das horas 

trabalhadas que ele deixa de receber por ser voluntário no projeto. Este custo 

deve ser computado no custo econômico do projeto. 

Em  resumo, ao  trabalharmos  com  avaliação  econômica  temos  que considerar os 

custos econômicos do projeto que são os custos contábeis somados aos custos de 

oportunidade do projeto.  
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Indicadores 

Um indicador é o elemento, parâmetro ou estatística que fornece à medida da 

magnitude de algum fenômeno. É o indicador que oferece prova ou sinais de 

mudanças ocorridas. No caso dos projetos/programas de prevenção à violência o 

indicador fornece a medida de algum aspecto importante para o projeto.  

Quando efetuamos a avaliação de processo construímos os chamados indicadores 

de processo. Este tipo de indicador está intimamente relacionado às ações do 

projeto/programa. Os indicadores são medidas das ações realizadas, ou seja, 

medem as atividades desenvolvidas. 

No caso da avaliação econômica construímos os chamados indicadores de impacto. 

Este tipo de indicador se relaciona aos objetivos do programa. São eles que 

permitem ao avaliador dizer se o programa alcançou seus objetivos. 

Os indicadores de processo e de impacto são fundamentais para conhecer a 

realidade do público alvo antes de depois do projeto/programa. Por isto precisam 

ser escolhidos com bastante cuidado e devem apresentar algumas características: 

i. Fácil de serem entendidos 

ii. De fácil construção e baixo custo; 

iii. Confiáveis 

iv. Não conflitantes com as informações disponíveis 

v. Relacionados diretamente com as ações efetuadas 

No exemplo do PROERD, como  indicador   de  processo  relacionado  às  ações  de  

 

 

                                                                                                                           30 



formação de instrutores podemos considerar o número de instrutores formados, a 

nota dos instrutores na avaliação de aprendizagem, entre outros. Como indicador 

de processo relacionado à aplicação do programa nas escolas podemos considerar o 

número de alunos certificados, número de escolas atendidas, quantidade de horas 

do curso ministradas por instrutor, a confiança dos jovens na polícia, a confiança 

do policial nos jovens, a visão dos jovens sobre as drogas, etc. 

Como o objetivo principal do programa PROERD é instruir crianças e jovens para 

evitar drogas e violência, um possível indicador de impacto é a freqüência do 

consumo de drogas lícitas (bebidas alcoólicas e cigarro) ou ilícitas dos jovens. 

Outro indicador de impacto relacionado a este objetivo pode ser o número de 

vezes que o aluno foi notificado na escola por brigas.  

Um dos objetivos específicos do PROERD é melhorar a imagem do policial entre os 

jovens e estabelecer confiança mútua. O grau de confiança dos jovens na polícia 

pode ser um indicador de impacto relacionado a este objetivo. 

No exemplo, fica claro que um mesmo projeto/programa pode ter vários 

indicadores de processo e de impacto. Isto nos permite avaliá-lo nos seus diversos 

aspectos. 

Indicadores quantitativos X Indicadores qualitativos 

Os indicadores podem ser apresentados em dois formatos, quantitativos e 

qualitativos. Um  indicador  quantitativo  é  aquele  que  indica  quantidade, ou seja,  

fornece informações objetivas, numéricas. Tanto os indicadores de processo 

quanto de impacto podem ser definidos neste formato. Exemplos desse tipo de  
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indicador são: o número de instrutores formados, a nota dos instrutores na 

avaliação de aprendizagem, a renda média dos alunos, freqüência do consumo de 

drogas lícitas, o número de vezes o aluno foi notificado na escola por brigas, entre 

outros. 

Um indicador qualitativo é aquele que mede as mudanças nas atitudes e no 

comportamento. Eles são em geral obtidos através de respostas subjetivas, 

textuais. A confiança dos jovens na polícia, a confiança do policial nos jovens e a 

visão dos jovens sobre as drogas lícitas são três exemplos de indicadores 

qualitativos. Este formato de indicador é mais difícil de ser analisado exigindo 

maior destreza do avaliador e é utilizado exclusivamente em avaliações de 

processo. A metodologia de avaliação econômica só é aplicada em indicadores 

quantitativos. 

Alguns indicadores qualitativos são passíveis de serem transformados em 

indicadores quantitativos para utilização nas avaliações de impacto. Mas como 

fazer esta transformação? 

Transformação de indicadores qualitativos em quantitativos 

Vejamos um exemplo: no caso do programa PROERD um indicador qualitativo é a 

confiança dos jovens na polícia. Uma forma de transformar este indicador em 

quantitativo é criar uma escala numérica para medir o grau de confiança na polícia. 

Esta escala seria: 

Grau de confiança na polícia: 

1- Pouco confiante 
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2-Confiante 

3- Muito confiante  

Outro indicador qualitativo do PROERD é a visão dos jovens sobre as drogas 

lícitas. Para transformá-lo em indicador quantitativo, também criamos uma escala: 

Grau de concordância com consumo de drogas lícitas por jovens 

1- Não concorda 

2- Concorda se o consumo for pequeno (1 vez por mês) 

3- Concorda se o consumo for médio (1 vez por semana) 

4- Concorda independente do consumo 

A transformação de um indicador qualitativo em quantitativo gera perdas de 

informações preciosas para a avaliação do programa.  

No exemplo, quando transformamos a confiança dos jovens na polícia (indicador 

qualitativo) no grau de confiança dos jovens na polícia (indicador quantitativo), 

enquadramos todos os jovens respondentes em apenas 3 categorias, perdendo a 

nuance das respostas de cada um. Assim, um jovem que confia pouco porque na sua 

comunidade existe corrupção policial é classificado na mesma categoria de um 

jovem que confia pouco porque não conhece direito o funcionamento da instituição.  

Ambas as respostas dão indicações diferentes para o avaliador se analisadas 

qualitativamente, o que se perde na avaliação quantitativa. Por outro lado, somente 

com o indicador qualitativo não é possível medir as mudanças na relação de 

confiança entre policiais e jovens (impacto do PROERD). 
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Fontes das informações: de onde virão os dados para construção dos 

indicadores? 

A discussão sobre indicadores utilizados para realizar a avaliação de 

projetos/programas de prevenção à violência, levanta uma importante questão: 

Para avaliarmos um projeto/programa precisamos obter informações sobre os 

indicadores de impacto, ou seja, necessitamos de dados. 

Onde obter as informações necessárias? 

 

Cadastro do projeto 

O cadastro do projeto é a base de dados construída internamente pelos seus 

gestores. Devem constar neste cadastro todas as informações e características 

dos participantes relevantes para a avaliação. Geralmente, os gestores do 

projeto/programa são negligentes na construção deste cadastro, por o 

considerarem dispendioso em termos de tempo e recurso. Entretanto, a ausência 

de um bom cadastramento dos participantes pode inviabilizar as futuras avaliações 

do projeto. Então, “um cadastro planejado, estruturado e preenchido 

adequadamente é fundamental para a avaliação do projeto”. 

Quais as informações devem estar contidas no Cadastro?  

O cadastro deve conter todas as informações relevantes para posterior avaliação 

do projeto. Para saber quais são estas informações precisamos observar os 

objetivos, as ações e os indicadores do projeto. Assim, não existe um modelo  único  
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de cadastro para todos os projetos/programas de prevenção à criminalidade, pois 

cada um tem um conjunto diferente de informações que devem estar contidas no 

cadastramento de acordo com suas peculiaridades. No entanto, todo cadastro deve 

ser elaborado com o auxílio de um programa computacional de planilha eletrônica 

ou gerenciador de banco de dados, que têm recursos necessários para o 

armazenamento adequado das informações. 

No exemplo do PROERD o cadastro poderia conter três grandes blocos de 

informações: 

1) Informações sobre os policiais candidatos a instrutores 

· Nome do policial 

· Registro na corporação 

· Idade 

· Gênero  

· Escolaridade 

· Estado Civil 

· Experiência anterior em atividade de ensino 

· Se já procurou ajuda de profissional de saúde metal. Por qual motivo 

· Se consome de bebidas alcoólica se com qual freqüência 

· Se fuma e com qual freqüência 

· Visão do policial sobre os jovens 

· Visão do policial sobre o consumo de drogas lícitas por jovens 

· Visão do policial sobre consumo de drogas lícitas por jovens  

· Visão do policial sobre consumo de drogas ilícitas por jovens  

2) Informações sobre a escola 

· Nome 
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· Número de registro no Ministério da Educação 

· Endereço 

· Nome do diretor 

· Se é federal, estadual, municipal ou privada 

· Nome do policial designado e seu número de Registro 

3) Informações sobre as crianças 

· Nome 

· Idade 

· Gênero 

· Série 

· Se o aluno trabalha e número de horas 

· Número de componentes na família 

· Escolaridade da mãe 

· Se a mãe trabalha 

· Se já procurou ajuda de profissional de saúde metal. Por qual motivo 

· Se consome de bebidas alcoólica se com qual freqüência 

· Se fuma e com qual freqüência 

· Visão do jovem sobre os policiais 

· Visão do jovem sobre consumo de drogas lícitas  

· Visão do jovem sobre consumo de drogas ilícitas  

Quando vamos implementar um programa devemos assim recorrer aos documentos que 

o descrevem e o fundamentam  e realizar um diagnóstico prévio/pré-teste dos grupos, 

indivíduos      ou  comunidades  potencialmente  alvos  das  ações  do  programa .   Esse  
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diagnóstico verifica se esses grupos, indivíduos ou comunidades cumprem critérios de 

elegibilidade para o programa e, visa uma descrição, a mais detalhada possível desta 

clientela, de forma a termos base para identificar e comparar resultados e impactos 

do programa após a sua implementação. 

 

Vejamos assim, um outro exemplo. No Programa Fica Vivo – Programa Controle de 

Homicídios implementado em Minas Gerais, a teoria utilizada para explicar o 

crescimento do número de homicídios nas comunidades é a Teoria da Desorganização 

Social. Essa abordagem parte do pressuposto que o declínio da influência dos agentes 

tradicionais de controle social nas comunidades urbanas, sobre a juventude, leva a 

violência. Estes agentes são as famílias, igrejas, escolas, a solidariedade étnica e os 

valores tradicionais. A teoria destaca a distribuição espacial da criminalidade urbana e 

explora a importância de fatores como status sócio-econômico, composição sócio-

demográfica, étnica e cultural da comunidade e mobilidade residencial, como fatores 

que podem determinar a capacidade de regulação de ações e comportamentos dos 

residentes de uma vizinhança, na medida em que condicionam o grau de identificação e 

envolvimento dos residentes na vida comunitária (Silveira, 2007).  

 

O Decreto que criou o programa estabelece o seguinte objetivo: 

 “Programa de Controle de Homicídios tem por objetivo reduzir a incidência de 

homicídios dolosos, mediante ações de prevenção e repressão, nas áreas de risco da 

Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  e  em  outros  municípios  do  Estado cujos  

indicadores de criminalidade violenta o justifiquem, contando, para sua execução, com 

a ação integrada dos executivos federal, estadual e municipal, do Poder Judiciário, do 

Ministério Público Estadual, bem como das organizações não governamentais  de 

atendimento ou assistência social e da sociedade em geral” (Minas Gerais, 2003). 
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O cadastro do programa descreve detalhadamente as suas ações, aponta como 

comunidades elegíveis, àquelas que apresentam indicadores preocupantes de 

homicídios (números elevados ou tendência sustentada ao longo do tempo de 

crescimento) e, define como público alvo das ações do programa dentro da 

comunidade, jovens de 12 a 24 anos. 

 

O programa implementa ações de intervenção estratégica (identificação e prisão de 

homicidas contumazes e policiamento comunitário dentre outras ações) e de proteção 

social (fortalecimento de rede de proteção social, oficinas para jovens, incentivo ao 

empoderamento da comunidade – formação de grupos de gestores locais, organização 

de eventos comunitários, incentivo às iniciativas locais etc.). Assim o diagnóstico das 

áreas candidatas a receberem o programa deve conter as seguintes informações:  

· História e perfil sócio demográfico da comunidade – conhecer a história da 

comunidade, sabendo como ela ocupou o território, quem foram os primeiros 

moradores, como adquiriram ou ocuparam o espaço, a existência de atividades 

econômicas no local etc.  

· O perfil sócio- demográfico dos moradores – Perfis de sexo, idade, ocupação e 

eventualmente etnia.  

· Estatísticas de homicídios e tentativas de homicídios se possível com 

definição do perfil de agressores, vítimas, locais onde ocorrem estes  eventos,  

 horas e dias da semana quando mais ocorrem estes eventos. Forma como os 

homicídios são cometidos. Detalhes como tipo de arma utilizada, forma de se 

aproximar de possíveis vítimas, realização do ato criminoso por um indivíduo 

isolado ou por pequenos grupos etc.  

· Estatísticas de outros crimes e violências que afligem a comunidade, os meses  

 

 

  

                                                                                                                           38 



     do ano, dias e horas nos quais é mais freqüente a ocorrência destes crimes.  

· Envolvimento de álcool e drogas ilícitas nos episódios de violência. 

· Impactos da violência na comunidade: medida dos prejuízos financeiros 

provocados pela violência, perda de oportunidades de trabalho, medo, redução 

das festas e eventos organizados na comunidade, abandono de moradias, 

restrições a livre circulação dos moradores pela comunidade, balas perdidas, 

expulsão de moradores, etc.  

· Mapeamento dos serviços de segurança pública (Companhias de Polícia Militar 

e Delegacias da Polícia Civil) que cobrem a região e a existência de programas 

específicos (Programa de Resistência a Drogas – PROERD, Programas de 

Vizinhos Protegidos, Guarda Escola, Anjos da Escola, existência de segurança 

privada etc.). 

· Mapeamento as instituições públicas, organizações não governamentais, 

associações comunitárias e lideranças informais existentes na comunidade, 

Conselhos, potenciais parceiros para a iniciativa.  

· Mapeamento da existência de outros programas de prevenção violência 

operando no território. 

 

Fontes Secundárias de Dados 

As fontes secundárias de dados são aquelas em que o pesquisador não foi responsável 

pela coleta da informação. Estes dados são encontrados na administração pública, nas 

organizações governamentais e nas instituições de pesquisa. Por exemplo, no caso de 

dados sobre  violência, existem  várias  bases  de  dados: informações  resultantes das  
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notificações ao Sistema Único de Saúde – SUS, dados das polícias, provenientes de 

boletins de ocorrência e de inquéritos policiais; dados do judiciário, provenientes dos 

inquéritos judiciais; dados das instituições prisionais, pesquisas de vitimização, 

informações de companhias seguradoras, etc. 

As fontes de dados secundárias são bastante úteis para conhecermos detalhadamente 

algumas características relevantes sobre a população alvo. Por exemplo, taxas de  

ocorrência de eventos violentos, características socioeconômicas, entre outras. Além 

disso, estas bases podem ser usadas para comparar o público alvo de um projeto, com 

um conjunto de outros indivíduos. 

No Brasil encontramos uma série de fontes secundárias de dados (algumas delas são 

listadas a seguir). As fontes secundárias de dados sobre violência têm uma 

particularidade que dificulta a sua utilização nas avaliações, em geral, são de acesso 

restrito. Portanto, a maior parte dessas bases não é disponibilizada a qualquer 

pesquisador.  

Informações sobre perfil de vítimas, perfil de agressores, modo de ação de 

agressores, envolvimento de drogas, os meses do ano, dias e horas nos quais é mais 

freqüente a ocorrência destes crimes estão contidas em bancos de dados da Polícia 

Militar e Polícia Civil. Além dos dados da polícia, podemos obter informação sobre 

violência  nas  pesquisas  de  vitimização. Trata-se  de  questionários  aplicados  a  uma         

amostra da população, voltados para identificação das opiniões das pessoas sobre 

violência e criminalidade e para identificar vítimas de crimes. Pesquisas de vitimização  

foram realizadas em algumas cidades brasileiras. Quando disponíveis constituem uma 

importante fonte de informação.  
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Outras fontes importantes de informações sobre a violência na comunidade são os 

Conselhos Tutelares, Conselhos de Segurança Pública, Centros de Referência em 

Assistência Social – CRAS, Unidades de Saúde, Delegacias Especializadas (Mulheres, 

Crimes Contra a Vida, Idoso, etc.). 

 

Informações sobre perfil sócio demográfico dos moradores têm como importante 

fonte o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Os censos - realizados 

de 10 em 10 anos no país – e as PNAD - Pesquisas Nacionais de Amostra por Domicílio 

fornecem informações valiosas. Nessas bases são disponibilizadas informações sobre 

população por setor censitário constantes de idade, sexo, rendimentos, estado civil, 

nível de escolaridade, mobilidade populacional, situação do mercado de trabalho, 

trabalho infantil, cobertura previdenciária, sindicalização, condições de habitação, 

posse de bens duráveis, etc. Deve-se, contudo ter atenção, pois a constituição dos 

bairros e favelas não obedece à divisão por setor censitário, o que exige que um 

profissional conhecedor das bases de dados extraia das mesmas os dados que 

correspondem a comunidade de interesse. Os dados produzidos pelo IBGE podem ser 

adquiridos. Para maiores informações pode-se consultar a página do Instituto na 

Internet no endereço http://www.ibge.gov.br. Alguns municípios brasileiros possuem 

bases de dados próprias construídas com a finalidade de apoiar a implementação de 

políticas municipais. Quase sempre complementam ou atualizam dados produzidos  pelo 

IBGE. 

Informações sobre a constituição da comunidade, de natureza mais qualitativa podem 

ser obtidas junto aos moradores mais antigos, associações de bairro, agências públicas 

instaladas há mais tempo na comunidade, como escolas e unidades de saúde e mesmo 

entidades religiosas. 
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Nos municípios mais organizados, as prefeituras através dos seus órgãos de 

planejamento urbano e cultura costumam possuir informações organizadas sobre o 

surgimento de bairros e comunidades específicas, principalmente, as mais antigas. 

Outros informantes chaves, para recuperação deste histórico podem ser vereadores 

que representam ou representaram no passado interesses da comunidade. O perfil das 

vítimas da violência e dos agressores também pode ser investigado em conversas com 

membros da comunidade ou gestores locais de agências públicas. 

 

Nos grandes centros urbanos é comum que estejam disponíveis fontes de informação 

de origem acadêmica. Independente do foco, estes textos quase sempre apresentam 

um histórico da comunidade estudada. Pesquisas em páginas de busca da Internet, 

bancos de teses e bibliotecas das maiores universidades e faculdades locais, ajudam a 

localizar estes textos. 

 

Eventualmente, é possível obter essas informações através de entrevistas a 

moradores, lideranças comunitárias e gestores locais. Pesquisas em bancos digitais da 

imprensa  diária, também  podem  ajudar.  Freqüentemente,  a  cobertura   jornalística        

reúne informações de natureza qualitativa sobre violências e crimes ocorridos em 

determinado território. A visualização seriada dessas notícias muitas vezes nos ajuda 

a reconstituir de forma mais detalhada a história de violência no território, e 

complementa as estatísticas.  

A fase mais difícil deste trabalho ocorre no início quando temos de identificar  os 

informantes qualificados.  Estratégia  bastante  utilizada  é  começar  pelos  gestores  
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públicos e autoridades religiosas (mais fáceis de localizar) e solicitar que apontem 

outras lideranças da comunidade, organizações e entidades que desenvolvem trabalhos 

importantes. Esta solicitação deve se repetir a cada nova entrevista até que os nomes 

indicados passem a se repetir e ser sempre os mesmos (técnica conhecida como bola 

de neve).  

Unidades de saúde e escolas podem ser localizadas junto às secretarias municipais e 

estaduais de saúde e educação. Em alguns locais, a simples busca à página da Internet 

destas secretarias permite identificar as unidades da região. Secretarias de cultura, 

esporte, juventude, desenvolvimento econômico etc., eventualmente possuem cadastro 

de entidades culturais, esportivas e associações comunitárias existentes no território. 

Esses cadastros podem também constituir um ponto de partida para o mapeamento 

das entidades atuando no território. 

Quadro 1- Possíveis fontes de informação sobre violência 

Fontes de informação sobre crimes e violência na comunidade 

Fonte Tipo de informação Fontes e forma de Obtenção 

Agências de 
Segurança 
Pública 

Estatísticas de 
crimes e outras 
violências 

Dados qualitativos 

Perfil de vítimas  

Perfil de agressores 

Relação com a 
comunidade  

Dificuldades 
encontradas 

Recursos disponíveis 

Solicitação de acesso a bancos de dados 
de notificação de eventos e pesquisas de 
vitimização 

Entrevistas a Delegado (a) , Comandantes 
de companhias e batalhões de polícia, 
oficiais responsáveis por policiamento 
comunitário, ou Policiais responsáveis por 
projetos especiais 
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Comunidade Volume de eventos 
violentos 

Crimes mais graves 

Grau de medo da 
violência e do crime 

Preocupações da 
comunidade etc. 

Perfil de vítimas e 
agressores 

Iniciativas de 
prevenção em curso 
na comunidade 

Entrevistas ou grupos focais com 
representantes de: 

Lojas e pequenas empresas; Seguradoras; 

Firmas de segurança particular e bancos; 

Hospitais e outros serviços de saúde; 

Escolas; Entidades de apoio à vítima de 
crimes como violência doméstica; 

Prisões; Organizações de mulheres, grupos 
de jovens, Organizações cívicas;  

Sindicatos; Entidades culturais e 
Esportivas; Entidades religiosas  

Entidades caritativas; Conselhos locais 
(segurança pública, saúde etc.) 

Rádios e jornais comunitários 

Análise documental: 

Matérias de jornais, Consultas a pesquisas 
de natureza acadêmica, Realização de 
surveys,Fóruns da Comunidade 

Outras agências 
governamentais  

Informações sócio-
demográficas e de 
acesso a serviços 
essenciais 

(estatísticas de 
pronto-socorros, 
numero de famílias 
que recebem 
benefícios de 
assistência social, 
número de crianças 
matriculadas nas 
escolas, estatísticas 
de  evasão 
escolar,,número de 
detentores de título 
de posse de 
moradias, 
percentual da 
população com 
acesso a saneamento 

Análise documental e entrevista com 
informantes chaves de: 

Secretarias/departamentos municipais de 
habitação, empresas concessionárias de 
serviços públicos.   

Empresas/ Fundações de Processamento 
de dados estatísticos (ex: IBGE) 

Bancos de dados de secretárias de saúde e 
educação, problemas urbanos, 
desenvolvimento econômico.  



básico, coleta de 
lixo, eletricidade 
etc., cadastro de 
atividades  

econômicas) 

 

Técnicas podem ser utilizadas para a obtenção de informações sobre a 

comunidade a ser atendida 

O quadro 2 a seguir apresenta as vantagens e desvantagens de cada uma das técnicas 

de obtenção de informações sobre a área a ser atendida pelo programa. 
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Técnicas Descrição Vantagens Desvantagens 
Questionários 
e 
Surveys 

Envolvem a aplicação de 
questionários 
estruturados em amostra 
de pessoas da comunidade 
ou em um grupo 
específico. Os 
questionários podem ser 
auto-respondíveis, 
aplicados por 
entrevistadores face a 
face, por telefone ou via 
postal. Trata-se de meios 
úteis de obter 
informações sobre 
comportamentos, 
atitudes,  e opiniões de 
um grupo maior de 
pessoas. 

- permitem colher 
informações de muitas 
pessoas. 
- são anônimos 
- são mais facilmente 
analisáveis e comparáveis 
- Permitem avaliar a 
reação do público a 
propostas de políticas 
públicas, identificar 
violências ocorridos e não 
notificados, e fornecem 
dados para posterior 
avaliação de programas 
implementados 
- alguns modelos de 
questionários já são 
disponiveis 
 

- podem exigir 
especialistas em 
amostragem e em 
metodologia de survey 
- são impessoais 
- podem ser caros 
- refletem opiniões, 
atitudes e informações 
em um dado ponto no 
tempo  

Grupos Focais O propósito dos grupos 
focais é reunir pequenos 
grupos de pessoas (8-12) 
para discutir tópicos 
importantes para a 
implementação do 
programa. Trata-se de 
uma técnica importante 
em situações nas quais é 
importante entender o 
contexto, e o 
entendimento e 
profundidade da análise é 
importante assim como 
novas idéias sobre o que 
fazer. São importantes 
para explorar 
determinados temas antes 
de conduzir um survey ou 
aplicar questionário ao 
grupo específico. 

- São baratos e podem 
ser realizados com mais 
rapidez.  
- Estimulam os 
participantes a exporem 
suas idéias, 
- Ajudam a considerar 
outros pontos de vista e 
a identificar prioridades.  
- Podem oferecer insight 
sobre a extensão e força 
das opiniões e 
resistências a mudanças. 
- Podem identificar 
potenciais participantes 
do programa. 

-Os participantes podem 
não ser representativos 
da população da qual 
provem.  
-Pode ser difícil recrutar 
o número de voluntários 
necessários para o grupo. 
-É vulnerável a manipulaçã 
- Exige facilitadores 
experientes. 
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Entrevistas 
com 
informantes 
chaves 

Tem objetivos 
semelhantes aos dos 
grupos focais, exceto que 
os entrevistados são 
escolhidos 
especificamente por suas 
experiências, envolvimento 
e conhecimento dos temas 
sobre os quais a 
informação é necessária 

Semelhantes aos do grupo 
focal 

- Demandam muito tempo 
- são mais difíceis de 
analisar e comparar 
- podem ser caras 
- o entrevistar pode 
enviesar as respostas dos 
entrevistados 

Análise de 
Documentos 

 - pode permitir visão mais 
abrangente e histórica da 
situação 
- não compromete a 
rotina do programa 
- as informações já 
existem 
 

 

Estudo de 
Caso 

Trata-se de um estudo de 
um programa, um projeto,  
uma instituição ou 
entidade. Objetiva 
conhecer como e porque 
são realizadas as ações de 
uma determinada forma. 
Procura identificar o que 
existe de mais 
característico e, essencial 
na unidade de estudo 

- completa descrição dos 
recursos processos e 
resultados e experiência 
dos usuários no programa 
- constitui uma forma 
adequada de descrever o 
programa para as pessoas 
que não o conhecem 

- exige muito tempo para 
coletar, organizar e 
descrever as informações 
- permite mais 
profundidade da 
informação do que 
amplitude 

Fonte: Adaptado de Queenland Government, 2002, MacNamara, 2009 

 

Capítulo IV:  

Avaliação de Processo 

 

Após a criação e planejamento do programa ou projeto inicia-se a fase de 

implementação das ações. Essa fase, ainda que muito bem planejada   e  fundamentada,  
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constitui uma fase difícil e não raro tumultuada, na medida em que, “a vida como ela é” 

apresenta contingências e imprevistos que podem exigir adaptações no plano de 

trabalho original. Estas contingências demandam esforços no sentido de compreensão 

dos fatos que venham a ocorrer e que exigirão ajustes no plano original. 

 

Assim, a avaliação de processo tem como principal objetivo verificar se os mecanismos 

operacionais do programa se desenvolvem de tal forma a permitir que este atinja os 

objetivos planejados, ou seja, em que medida o programa é implementado segundo o 

plano original. Este tipo de avaliação oferece informações úteis a gestores e 

financiadores no caso dos programas novos. No caso dos programas já estabelecidos, 

responde questões sobre a qualidade dos serviços oferecidos, como está organizado 

de fato e o nível de sucesso com que está atingindo a população alvo. O quadro 3 

resume os principais usos da avaliação de processo 

 

 

Quadro 3– Usos da Avaliação de Processo 

 

Usos da Avaliação de Processo 

Aperfeiçoamento do 

Processo 

É mais freqüentemente realizada no meio do processo de 

implementação. Permite aos gestores fazerem ajustes no 

processo a tempo, quando detectados problemas de 

implementação que podem comprometer os resultados. 

Esclarecer a “caixa” preta 

da avaliação de impacto 

Pode esclarecer os achados da avaliação de impacto fornecendo 

informações sobre os mecanismos operacionais do programa, ou 

seja, permite identificar os ingredientes do programa que levam 

aos resultados. 
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Identificação das Melhores 

Práticas 

Quando a avaliação de processo é realizada em um programa que 

opera em diferentes contextos (cidades e regiões), as melhores 

práticas podem ser identificadas através da comparação e 

replicadas em outras iniciativas. 

Análise do processo de 

administração pública 

Se a avaliação de processo é realizada de forma sistemática, ao 

longo do tempo, as informações obtidas podem ser utilizadas para  

identificar os gargalos e áreas que necessitam de melhorias na 

ação governamental.  

Fonte: Baseado em  World Bank, 2009 

 

Em geral, a avaliação de processo é demandada pela própria equipe ou pelos 

financiadores. Pode ser realizada por pessoa ou equipe do próprio programa, 

eventualmente com ajuda de um especialista ou, por avaliadores externos. Entretanto, 

na maioria das vezes é conduzida por especialistas, como um projeto separado, que 

pode envolver técnicos do programa, mas não está integrada na sua rotina diária. Isto 

é particularmente recomendado quando estamos diante de programas grandes e 

complexos (Rossi et al., 2004, World Bank ,2009). 

 

A avaliação de Processos pode utilizar metodologias quantitativas e qualitativas. De 

uma forma geral este tipo de avaliação envolve: 

ü Detalhada descrição de como os programas ou projetos estão operando de 

fato, em comparação aos protocolos que descrevem como eles deveriam estar 

operando segundo o desenho original. 

ü Medidas da eficácia e da eficiência das operações. 

ü Recomendações para melhorar o processo.  
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Implementação da avaliação de processo 

A execução deste tipo de avaliação exige trabalhos de campo e de bancada. Às vezes 

uma boa avaliação de processo pode ser lenta e cara em decorrência do trabalho de 

campo, principalmente se o projeto ou programa é implementado em diferentes locais 

(World Bank, 2009). 

 

Segundo, Rossi et al. (2004) A avaliação de processo deve responder as seguintes 

questões: 

ü Quantas pessoas estão recebendo os serviços? 

ü Quais os critérios que o programa utiliza para definir a sua clientela? 

ü Como os usuários têm acesso aos serviços do programa? 

ü Os usuários dos serviços fazem parte da população alvo do programa? 

ü Os usuários do serviço estão recebendo a quantidade e o tipo de serviço na 

qualidade adequada? 

ü Existem membros da população alvo que não estão recebendo o serviço ou 

subgrupos dentro da população alvo que estão sub-representados entre aqueles 

que recebem o serviço. 

ü Os membros da população alvo conhecem o programa ou projeto? 

ü As atividades necessárias a oferta dos serviços estão sendo executadas 

adequadamente? 

ü A equipe executora tem o tamanho e as competências necessárias para 

execução das atividades previstas?  

ü O programa está bem organizado. A equipe executora interage bem? 

ü Os recursos disponíveis incluindo equipamentos e fontes de custeio são  
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      adequados para manter as atividades do programa? 

ü O programa está em conformidade com os requisitos impostos pelas agências 

financiadoras, agências governamentais, conselhos gestores, conselhos 

profissionais, legislação etc.? 

ü Existem diferenças de performance entre locais diferentes que executam o 

mesmo programa? 

ü Os usuários/clientes estão satisfeitos com os serviços recebidos? 

ü O que usuários consideram ser o ponto forte do programa? 

ü O que a equipe do programa considera ser seu ponto forte? 

ü O que os usuários consideram um ponto frágil do programa? 

ü O que os trabalhadores consideram um ponto frágil do programa? 

ü O que a equipe do programa recomenda para melhorar o programa? 

ü O que os usuários recomendam para melhorar o programa? 

ü Existe algum tipo de acompanhamento (follow up) dos usuários após eles saírem 

do programa?  

 

Como responder a estas questões? 

Através da realização de entrevistas com informantes chaves, grupos focais, surveys, 

análise de documentos gerenciais, análise de notícias de jornal.  

 

De qualquer forma, como pode ser apreendido das questões acima colocadas, a 

avaliação de processo implica no uso de expressões como apropriado, adequado, 

razoável, satisfatório, pretendido etc. Portanto, trata-se de uma modalidade que 

implica em julgamento. Para tal é necessário ao avaliador dispor de critérios e padrões  
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defensáveis nos quais ele possa basear o seu julgamento. A inexistência de definição 

destes critérios torna o trabalho do avaliador muito difícil, exigindo que o mesmo 

busque na teoria que fundamenta o programa pistas do que o programa deveria estar 

fazendo e do que constitui um desempenho adequado. 

 

Os critérios mais comumente aplicados nestas situações são os padrões 

administrativos ou objetivos que são estabelecidos pelos administradores. Estes 

podem ser estabelecidos com base na experiência pregressa, na performance de 

programas semelhantes ou, através do julgamento profissional de conselheiros e 

gestores. Se bem justificados, estes padrões podem constituir parâmetros frente os 

quais será avaliado o desempenho do programa. É importante ressaltar que sem 

critérios claros para nortearem a avaliação, processos ruins podem ser julgados 

adequados. Da mesma forma procedimentos muito flexíveis de avaliação podem 

considerar todos os processos aceitáveis, o que torna a avaliação inútil (Rossi et al, 

2004). 

 

Outra forma de avaliação de processo é o monitoramento contínuo de indicadores de 

processo escolhidos para o programa. O monitoramento constitui uma ferramenta útil 

que facilita a gestão do programa através da informação regular sobre como o 

programa está executando suas funções críticas. Este tipo de retorno possibilita aos 

gestores adotar medidas de ajuste quando surgem problemas e, manter os 

interessados (stakeholders) permanentemente informados sobre o desempenho do 

programa. Assim, o monitoramento deve estar integrado  ás  atividades   rotineiras  do  
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sistema de informação do programa que compila, registra e sumariza periodicamente 

seus dados. O monitoramento deve constituir uma ferramenta de gerenciamento 

aplicada pelos gestores do programa durante toda a sua execução (Cano, 2008; World 

Bank, 2009; Carvalho, 2003; Rossi et al, 2004; World Bank, 2003). 

 

Capítulo V2 

Avaliação Econômica 

A avaliação econômica de um projeto/programa de prevenção à violência é composta 

de duas etapas, avaliação de impacto e avaliação do retorno econômico. Estas duas 

etapas são complementares, sendo que a avaliação de retorno econômico é realizada a 

partir dos resultados da avaliação de impacto. 

  

 

 

O que é avaliação de impacto? 

De forma intuitiva, a avaliação de impacto mede as mudanças que o programa gera na 

vida dos beneficiários. Isto equivale a dizer que a avaliação de impacto mensura o 

efeito (positivo ou negativo, intencional ou  não  intencional), que  o  programa causa no  

                                                                                                                                  53 

                                                 
2 A apresentação deste capítulo está baseada na estrutura analítica do Manual.de Avaliação Econômica de 
Projetos Socais da Fundação Itaú Social, elaborada por Schor e Afonso (2005), adaptada para a avaliação de 
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público-alvo escolhido. Assim, a avaliação de impacto de programa de prevenção à 

violência pretende compreender em que medida o programa atinge o público alvo e, a 

magnitude dos seus efeitos sobre a violência. Além disto, as metodologias de avaliação 

de impacto permitem a diferenciação da magnitude do impacto ao longo do tempo e, 

entre os diferentes grupos ou regiões alvos, bem como, a mensuração de resultados 

não planejados inicialmente. 

Para efetuarmos uma avaliação de impacto precisamos identificar relações causais 

entre as ações do programa e os efeitos obtidos. O estabelecimento destas relações é 

feito de forma a garantir que aqueles efeitos são de fato causados pelo programa e 

não por algum fator exógeno. Em outras palavras, precisamos verificar se as mudanças 

nos indicadores de impacto são de fato causadas pelo programa ou se ocorreriam 

mesmo sem a implementação do mesmo. Em suma, as metodologias empregadas para a 

avaliação de impacto procuram garantir a relação causal entre ações do programa e os 

resultados observados e estimar sua magnitude. 

Pensemos no exemplo do PROERD, citado anteriormente. Para atingir os objetivos, as 

crianças e jovens participantes freqüentam aulas ministradas por policiais nas escolas. 

Desejamos saber o resultado do programa nos participantes. Por exemplo, podemos 

escolher como indicador de impacto a freqüência do consumo de drogas. Como 

mensurar (avaliar) o efeito do programa sobre este indicador? Como isolar os efeitos 

de um fator simultâneo, por exemplo, aumento da penalidade neste tipo de infração? A 

resposta a estas questões é tema desta seção. 

O que é avaliação de retorno econômico? 

A  avaliação  de  retorno  econômico  pretende  comparar  a  magnitude dos resultados  
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obtidos pela avaliação de impacto com o custo incorrido para sua obtenção. Ou seja, 

pretende confrontar o impacto do programa com o seu custo. Além disto, quando 

efetuada em mais de um programa, os parâmetros estimados servem de comparação 

entre eles. 

Este tipo de avaliação é importante porque mesmo que um programa tenha obtido 

impacto positivo (estimado através da avaliação de impacto), pode ser que o custo para 

a sua obtenção tenha sido tão alto que inviabilize sua implementação. Ou seja, o 

programa funciona, mas não compensa. Muitas vezes temos programas que exibem um 

impacto de grande magnitude, mas que quando confrontados com seu custo se 

apresentam pouco viáveis, ou seja, têm custo muito alto em relação aos benefícios que 

geram. A avaliação de retorno econômico pretende responder as seguintes perguntas: 

O benefício gerado pelo projeto/programa é maior que seu custo? Este 

projeto/programa é viável economicamente? Em quais projetos/programas 

alternativos devemos investir? 

Avaliação de Impacto 

A avaliação de impacto mensura as mudanças na vida dos indivíduos provocadas pelo 

programa. No caso de programas de prevenção à violência, a avaliação de impacto 

objetiva, principalmente, determinar quantos atos violentos foram prevenidos. Além 

disto, como geralmente os programas de prevenção à violência promovem melhorias na 

qualidade de vida dos participantes, a avaliação de impacto pode considerar outros 

efeitos.  

Consideremos um exemplo: o programa Fica Vivo, implementado em Minas Gerais, visa  
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a redução dos homicídios em locais de grande incidência, geralmente favelas. Portanto, 

seu público-alvo são os locais onde foi implementado. A avaliação de impacto desse 

Programa deve tentar mensurar, principalmente se houve redução no número de 

homicídios, pois este é o seu principal objetivo. Além disto, podemos considerar outros 

efeitos do programa como o aumento da empregabilidade dos jovens participantes, o 

desenvolvimento econômico do local, o grau de confiança da população na polícia, etc. 

Dois conceitos são inerentes à avaliação de impacto: mensuração e causalidade. 

Entendemos por mensuração o ato de medir ou mensurar algo. Assim, a avaliação de 

impacto mede a magnitude da mudança provocada pelo programa, e não somente 

determina se houve mudança. Para podermos medir a magnitude da mudança provocada 

pelo programa, temos que escolher indicadores que representam as mudanças, que o 

programa procura criar, ou seja, indicadores diretamente relacionados aos objetivos 

do programa. Portanto, espera-se que estes indicadores tenham sido afetados pelo 

programa. Como discutimos anteriormente neste Manual este tipo de indicador é 

denominado indicador de impacto. 

Considere o exemplo do programa Fica Vivo para a redução dos homicídios. 

Gostaríamos de saber se o programa reduziu em 10%, 20% ou 50% o número de 

homicídios nos locais que o receberam. Ter uma medida objetiva (numérica) da 

redução da violência e criminalidade é bastante útil para os gestores do programa seja 

na comparação com outros programas seja para verificar se a magnitude da diminuição 

dos homicídios é satisfatória. 
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O conceito de causalidade diz respeito à relação de causa e efeito. A avaliação de 

impacto além de mensurar a magnitude das mudanças dos indicadores escolhidos, 

procura determinar se a mudança foi causada pelo programa. Intuitivamente, 

determinar causalidade equivale a definir se foi a participação no programa que 

provocou a mudança no indicador de impacto3. 

No exemplo do programa Fica Vivo, gostaríamos de comparar o número de homicídios 

dos locais que receberam o programa com o número de homicídios desses locais caso 

eles não tivessem recebido o programa. Assim, teríamos certeza de que a redução do 

número de homicídios foi devido ao programa. Se estivéssemos em um conto de fadas 

olharíamos no interior de uma bola de cristal e veríamos como estariam os 

participantes se eles não tivessem participado do programa. No exemplo citado, 

verificaríamos o que teria acontecido aos locais que receberam o Fica Vivo, caso não o 

tivessem recebido. Obviamente, isto não é possível. 

Então, como avaliar o impacto do programa? 

A resposta mais usual a esta pergunta é que devemos comparar o indicador de impacto 

dos participantes do programa antes e depois de passarem por ele, ou seja, ver a 

evolução do indicador de impacto no tempo. Entretanto, isto não é suficiente. Por 

exemplo, se compararmos a evolução do número de homicídios dos locais que 

receberam o Fica Vivo e descobrirmos que este número diminuiu, não poderemos 

atribuir ao programa esta redução. Outros fatores podem ter causado a diminuição 

dos homicídios, por exemplo, a política de entrega voluntária de armas ou a remoção 

de  famílias   das  favelas   através  de  um  programa  habitacional.  Nesses  casos  os  
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homicídios de todas as favelas do município devem ter reduzido. Se mensurássemos o 

impacto observando apenas os locais que participaram do programa não poderíamos 

garantir causalidade, que é um conceito inerente à avaliação de impacto. 

A maneira correta de avaliar o impacto de um programa é comparar o grupo dos 

participantes com um grupo de não participantes semelhantes. O grupo de não 

participantes representa a situação na qual os participantes estariam, caso não 

tivessem recebido o programa. Na linguagem da literatura de avaliação de impacto, o 

que queremos é encontrar o contrafactual dos tratados. Como isto não é possível, 

resolvemos o problema através da construção do grupo controle. 

O grupo controle é a reunião de não tratados (não participantes) semelhantes aos 

tratados. Portanto, o grupo controle é formado por não participantes que possuem 

características semelhantes aos participantes. Observar os não participantes equivale 

a olhar a bola de cristal dos contos de fadas. No exemplo do Fica Vivo, o grupo 

controle deve ser formado por locais que não participaram do programa e que sejam 

parecidos com os que participaram (mesmo nível socioeconômico, estrutura etária, 

qualidade das moradias, etc). 

A seleção do grupo controle que parece conceitualmente simples, torna-se um dos 

maiores problemas para os avaliadores na prática. Nem sempre é possível encontrar 

um “bom” grupo controle, pois pode ser difícil selecionar não tratados com 

características semelhantes a dos tratados. Existem dois motivos que dificultam a 

construção do grupo controle: 

i) Auto-seleção: acontece auto-seleção quando os participantes do programa escolhem 

participar.  Isto  significa  que  estas  pessoas  são  diferentes  das  que não escolhem  
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participar. Por exemplo, pense num programa para reintegração social de egressos do 

sistema prisional com objetivo de prevenir que estes cometam novos crimes. Alguns 

egressos optam por participar (tratados) e outros escolhem não participar (controle). 

O grupo tratado deve ter características diferentes do grupo não tratado. Algumas 

destas características podem ser observáveis (sexo, idade, escolaridade, renda 

familiar, religião, etc) e outras são não observáveis (moralidade, índole, propensão ao 

trabalho, etc.). Se compararmos a taxa de reincidência criminal desses dois grupos e 

encontramos uma menor taxa para os tratados, não poderemos atribuir esta diferença 

diretamente ao programa. Pode ser que o grupo tratado seja mais religioso ou mais 

propenso ao trabalho do que o grupo não tratado e são estas diferenças que levaram à 

menor na taxa de reincidência observada no grupo tratado. 

 

ii)Seleção: muitas vezes a participação nos programas de prevenção à criminalidade é 

involuntária, ou seja, é imposta a participação. Neste caso não acontece auto-seleção. 

Entretanto, se a seleção dos tratados é feita com base em um critério de 

elegibilidade pode ser que o grupo tratado difira do grupo não tratado justamente por 

ser um público alvo específico. Por exemplo, no programa Fica Vivo para redução dos 

homicídios, os locais participantes são escolhidos pelos gestores públicos de acordo 

com os critérios de alta taxa de homicídios e vulnerabilidade social. Outro exemplo 

são os programas de prevenção terciária (para indivíduos que já cometeram delitos), 

como tratamento a usuários de drogas. A participação neste tipo de programa é 

geralmente imposta pelo judiciário. As pessoas tratadas são diferentes do resto da 

sociedade por serem todas usuárias de drogas. 

 

 

                                                                                                                                  59 



Até aqui aprendemos que para avaliar o impacto de um programa é necessário 

mensurar as mudanças no indicador de impacto e, garantir que estas mudanças foram 

causadas pelo programa. Determinar a causalidade é um dos maiores problemas para 

os avaliadores, pois exige a construção do grupo controle, o que muitas vezes é difícil. 

Uma forma de construir um “bom” grupo controle é através da utilização de 

experimentos controlados e aleatórios. Na área de saúde este tipo de experimento é 

bastante utilizado. Considere o teste de um novo tipo de medicamento, por exemplo, 

um antidepressivo. Para fazer este teste é escolhido um grupo de pacientes com 

depressão. Os membros deste grupo se diferem em vários aspectos. O que o 

pesquisador faz é dividir este grupo em dois subgrupos de forma aleatória (por 

sorteio), grupos A e B. O grupo A recebe o antidepressivo, enquanto o grupo B recebe 

pílulas de farinha. Nenhum dos elementos dos grupos sabe se o remédio que 

receberam é verdadeiro ou de farinha. Ao final do período de tratamento verifica-se 

a diferença na depressão dos dois grupos. Se o grupo que tomou o antidepressivo 

apresenta menor depressão, atribui-se ao remédio o efeito de cura.  

Mas porque usar experimento controlado? Porque não comparar dois grupos quaisquer? 

Considere mais um exemplo. Um estudo busca identificar a relação entre depressão e 

dependência química. Se verificarmos que os dependentes químicos tendem a ter mais 

depressão que os não dependentes, não podemos concluir que a dependência química 

causa depressão. Existem outros fatores que fazem com que o dependente químico 

seja diferente do resto da população e que podem estar levando à depressão, como o 

isolamento social, sedentarismo, hábitos de vida cotidiana, etc. Portanto, existem 

diferenças entre os dois grupos que impedem a comparação direta. Para o pesquisador 

poder estudar o efeito da dependência química sobre a depressão, ele deve selecionar  
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um grupo de dependentes e não dependentes que tenham hábitos semelhantes, de 

forma que a única diferença entre ambos é o uso das drogas.  Neste caso, a diferença 

na incidência de depressão entre os dois grupos pode ser considerada efeito apenas 

da dependência química. 

Dos exemplos acima concluímos que precisamos utilizar o experimento controlado para 

determinar a causalidade entre dois fatores. Entretanto, em ciências sociais e 

especificamente na prevenção da violência, geralmente não podemos fazer 

experimentos controlados. Não temos como ter absoluta certeza que as mudanças no 

indicador de impacto são resultados do programa. Provavelmente muitas mudanças 

ocorreram no período de vigência do programa, sem ter relação com ele, e afetaram o 

indicador de impacto. 

Então, como isolar o impacto do programa do impacto dessas outras mudanças?  

Existem várias técnicas estatísticas para mensurar o impacto do programa quando não 

temos experimento controlado. Entretanto, para que o impacto obtido por estes 

métodos seja confiável o avaliador continua precisando construir “bons” grupos de 

controle.  

Para a compreensão dos textos a seguir é necessário o conhecimento de alguns 

conceitos básicos de estatística que estão apresentados no Anexo.  

 

Métodos de estimação do impacto de programas de prevenção à violência 

Neste Manual aprenderemos três ferramentas de estimação do impacto de um 

programa de prevenção à violência. A escolha  de qual ferramenta utilizar depende das  
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características das informações disponíveis. Na seção anterior, vimos que o principal 

problema de avaliação econômica é que não somos capazes de observar como os 

tratados (participantes do programa) estariam se não tivessem recebido o tratamento 

(programa). Apenas os observamos com o tratamento. Se pudéssemos observar os 

tratados com e, sem o tratamento ao mesmo tempo o cálculo do impacto do programa 

seria muito simples. Bastaria comparar o indicador de impacto dos tratados nas duas  

situações (com e sem o programa). Para representar como os tratados estariam caso 

não tivessem sido tratados construímos os chamados grupos de controle. 

Quando garantimos que o grupo controle é uma representação, quase perfeita do 

grupo tratado, a estimação do impacto do programa é realizada pela simples 

Comparação Estatística entre a Média do indicador de impacto de ambos os grupos. 

Este caso acontece em um experimento aleatório. Quando o grupo controle é similar 

ao grupo tratado, mas não podemos garantir que, é a representação perfeita do grupo 

tratado, a estimação do impacto é realizada utilizando o instrumental de Regressão 

Linear. Neste caso temos um experimento não aleatório. Por fim, quando dispomos de 

informações sobre os grupos de tratamento e controle antes e depois do programa 

estimamos o impacto através do instrumental denominado Diferenças em Diferenças. 

 Comparação estatística entre médias 

Este instrumental é utilizado quando estamos trabalhando com o método experimental 

ou de seleção aleatória. O método experimental ou de seleção aleatória é bastante 

simples, mas para sua utilização é necessário que a avaliação seja contemplada antes 

do início do programa. O primeiro passo é cadastrar todos os elementos com 

características esperadas para o público-alvo e que desejam participar. Assim, 

teremos  uma  lista  de  inscritos. O  segundo passo é através de sorteio selecionar os  
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elementos que participarão do programa. Desta forma, teremos o grupo de tratamento 

(os sorteados) e o grupo de controle (os que não foram sorteados). O terceiro passo é 

realizado um tempo após o programa ter sido implementado. Ele consiste em comparar 

estatisticamente a média do indicador de impacto entre os grupos de tratamento e 

controle4. O impacto do programa é obtido pela diferença da média do indicador de 

impacto entre os dois grupos.  

No caso do PROERD, para empregarmos o método experimental ou aleatório de 

avaliação de impacto deveríamos:  

· Primeiro passo: verificar entre as crianças e jovens matriculadas nas 

escolas onde o programa será implantado quais querem participar. Elaborar 

uma lista com seus nomes. 

· Segundo passo: na lista elaborada sortear as que participarão do PROERD 

(grupo de tratamento). Formar o grupo de controle (crianças e jovens que 

não participarão do programa). 

· Terceiro passo: após as crianças do grupo de tratamento participarem do 

programa, comparamos a média do indicador de impacto escolhido do grupo 

de tratamento e controle, por exemplo, consumo de drogas ilícitas. Se na 

média, o consumo de drogas ilícitas dos tratados é estatisticamente menor 

do que o consumo de drogas ilícitas do controle, dizemos que o programa 

teve impacto na prevenção do consumo às drogas.  

No exemplo do Fica Vivo, os passos para aplicar o método experimental ou aleatório 

são: 
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· Primeiro passo: listar todos locais com alta taxa de homicídios e 

vulnerabilidade social (critérios de elegibilidade do programa; 

características do público alvo). Como o programa é desenhado para locais 

não faz sentido em abrir inscrições. 

· Segundo passo: dentre os locais listados sortear os que receberão o 

programa, formando um grupo de tratamento e um de controle. 

· Terceiro passo: após os locais terem recebido o programa (tratamento), 

comparamos a média do indicador de impacto escolhido entre os grupos, por 

exemplo, redução do número de homicídios. Se na média, o número de 

homicídios dos locais que receberam o programa (grupo tratado) é 

estatisticamente menor do que o número de homicídios dos locais que não 

receberam o programa (grupo controle), dizemos que o programa teve 

impacto na prevenção dos homicídios. 

Um experimento aleatório é aquele no qual acontece o sorteio dos participantes, 

sendo o grupo controle constituído de elementos que se inscreveram para participar 

do programa e não foram sorteados.  

 

Por que o sorteio é importante? 

Através do sorteio constituímos aleatoriamente o grupo tratado e controle. Isto nos 

garante que, na média, a única diferença entre os grupos é a participação no programa, 

pois ambos são formados por elementos que satisfazem as condições exigidas para 

participação e desejam participar. Assim, o sorteio é a forma de gerar um “bom” grupo 

de  controle.  Note   que  o  sorteio  deve  ser  realizado  na  etapa  de  formulação  do  
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programa, o que é muito diferente de depois do programa realizado, sortear entre os 

participantes uma amostra para constituir o grupo controle. 

Como efetuar o teste de diferença de médias na prática? 

Para efetuar o teste de diferenças precisamos montar um banco de dados com 

informações individuais sobre o indicador de impacto para todos os elementos do 

grupo de tratamento e controle. A tabela I apresenta um banco de dados de um 

programa para a prevenção aos homicídios. Neste banco de dados está contida a 

variável “ID” que é uma numeração contínua identificando os locais. A variável 

“Número de Homicídios Antes” que é o número absoluto de homicídios ocorridos no 

último ano antes do programa nestes locais, a variável “Número de Homicídios Depois” 

que é o número absoluto de homicídios ocorridos no último ano depois do programa 

nestes locais e a variável “Participação”, que identifica quais locais participaram do 

programa (grupo tratado) e quais não participaram (grupo controle). 

Tabela I: Banco de dados anual de um programa de prevenção de homicídios fictício 

  

A partir destes dados calculamos a média do indicador de impacto para cada um dos 

grupos separadamente. Em  seguida, calculamos  um  intervalo de confiança a 95% para  
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uma delas, por exemplo, para o grupo controle. A criação do intervalo de confiança 

está baseada na hipótese de que a média da variável (indicador de impacto) tem 

distribuição normal. A Tabela II a seguir apresenta estes resultados para o programa 

fictício. 

Tabela II: Média e intervalo de confiança para o programa fictício 

Lim. Inferior Lim.Superior
Tratado 6 4,1 8,7
Controle 11 6,4 15,6

Intervalo de confiançaMédia dos 
homicídios

 

Para testar se as médias são estatisticamente diferentes, verificamos se a média 

calculada para o grupo tratado está dentro do intervalo de confiança calculado para o 

grupo controle ou vise versa: 

i) Caso afirmativo, as duas médias não são estatisticamente diferentes, 

significando que o programa não teve impacto.  

ii) Caso negativo, as médias são estatisticamente diferentes, significando que 

o programa teve impacto. 

Se as médias são estatisticamente diferentes, como no exemplo, a magnitude do 

impacto é obtida pela diferença entre elas. O impacto do programa fictício de 

redução dos homicídios é de -5 homicídios. Isto significa que os locais tratados, 

em média, apresentam após o tratamento 5 homicídios a menos do que os locais 

controles, indicando que o programa de fato promove a redução dos homicídios. 
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Se o experimento é aleatório, para estimar o impacto do programa, basta 

comparar estatisticamente a média do indicador de impacto do grupo tratado e do 

controle. Para isto construímos um intervalo de confiança da média de um dos 

grupos, por exemplo, o grupo tratado. A formula para a construção deste intervalo 

a 95% de confiança é a seguinte: 
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Onde TX  é a média do indicador de impacto para o grupo tratado 

          st é o desvio padrão do indicador de impacto para o grupo tratado 

          n é o número de elementos no grupo tratado 

Depois de calcular o valor do intervalo de confiança verificamos se, a média do 

indicador de impacto do outro grupo está contida neste intervalo. Como regra 

temos:  

· Se a média do grupo controle está contida no intervalo de confiança do 

grupo tratado, com 95% de probabilidade, as médias são iguais e, portanto, 

o programa não teve impacto. 

Se a média do grupo controle não está contida no intervalo de confiança do grupo 

tratado, com 95% de probabilidade, as médias não são iguais e, portanto, o programa 

teve impacto. 

 

Regressão linear 

Este método é aplicado quando  a  seleção  dos  participantes  é  não  aleatória  ou  não  
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experimental. A seleção não experimental ou não aleatória é o caso mais comum na 

avaliação de programas sociais, especificamente em projetos de prevenção à violência. 

Na maioria destes programas a seleção dos participantes não ocorre aleatoriamente, 

porque outros critérios são utilizados para selecionar os participantes dentre o 

público alvo. Por exemplo, os gestores de um programa para prevenção aos homicídios 

podem, entre o público alvo, escolher os locais de maior incidência criminal, ou os 

gestores de um programa para prevenção do uso de drogas entre jovens podem, entre 

os jovens inscritos, escolher aqueles que consideram mais vulneráveis. 

A implicação da seleção não aleatória para a avaliação de impacto é que não podemos 

considerar o grupo de não tratados como controle natural para os tratados. No caso 

da seleção aleatória, os não tratados constituem naturalmente o grupo de controle, 

pois na média, a única diferença para o grupo tratado é a participação no programa 

(ambos são formados por elementos que satisfazem as condições exigidas para 

participação e desejam participar). Nesse sentido, retornamos ao principal problema 

de avaliação de impacto, ou seja, não temos um grupo de elementos que represente 

como os tratados estariam se não tivesse recebido o tratamento. 

Quando a seleção é não aleatória o grupo controle não representa perfeitamente o 

grupo tratado 

 

Como avaliar o impacto quando temos um grupo controle com características 

diferentes do grupo de tratamento? 

O primeiro passo é determinar quais são as características que diferem nos dois 

grupos e que afetam o indicador de impacto.  No  exemplo  do  programa  para redução  
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dos homicídios podemos citar proporção de jovens na população como característica 

que pode ser diferente entre o grupo tratado e controle e, que afeta o número de 

homicídios (indicador de impacto). A proporção de jovens deve estar relacionada ao 

maior número de homicídios, pois esta faixa etária tende a ser mais vítima e autora 

deste tipo de crime. No exemplo do programa para prevenção do uso de drogas entre 

jovens, a vulnerabilidade social pode ser levantada como uma característica que afeta 

o indicador de impacto (uso de drogas) e que é diferente entre os dois grupos. Como 

foram selecionados jovens com maior vulnerabilidade social para participar, então essa 

característica é diferente entre os grupos de tratamento e controle. Além disto, 

provavelmente a vulnerabilidade social está relacionada ao uso de drogas. Assim, 

grupos de jovens socialmente mais vulneráveis , em média, devem ter maior incidência 

de uso de drogas. Nestes exemplos citamos apenas uma característica para cada 

programa, entretanto o avaliador deve listar todas as características possíveis. 

Depois de listar e coletar as informações sobre as características que afetam o 

indicador de impacto e, que são diferentes entre os grupos de tratamento e controle, 

passamos ao segundo passo para avaliar programas de prevenção à violência quando a 

seleção dos participantes foi não aleatória: a estimação da regressão. 

O método de estimação regressão é uma técnica econométrica. A econometria é a 

principal ferramenta quantitativa das ciências econômicas e sociais. Através da 

combinação de funções matemáticas e métodos estatísticos, se propõe a estabelecer 

relações numéricas entre objetos de estudos. Neste Manual trabalharemos apenas 

com uma técnica de regressão, a chamada de regressão linear. 

Utilizamos a regressão linear para estabelecer a relação entre o indicador de impacto  
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e a participação no programa. Ou seja, é através esta técnica que verificamos se a 

participação no programa causa uma melhoria no indicador de impacto. As 

características levantadas no primeiro passo são utilizadas para isolar o impacto do 

programa da influência de outras características, tornando o resultado mais confiável. 

No exemplo do programa para a prevenção do homicídio onde o indicador de impacto é 

o número de homicídio e, o público alvo são os locais de alta incidência deste crime e 

baixa vulnerabilidade social, estimamos a seguinte regressão linear: 

Número de homicídio= α +β1 participação +β2 número de habitantes +β3 proporção de 

jovens na população +β4 renda média + β5 escolaridade média + ε 

A variável que denominamos “participação” assume valor 0 (zero) quando o local não 

participou do programa e 1 (um) quando o local participou do programa. O coeficiente 

estimado β1 indica o impacto médio que a participação no programa tem sobre o 

número de homicídios do local livre do efeito das outras variáveis incluídas na equação. 

Se β1 é estatisticamente diferente de zero o programa teve impacto sobre o número 

de homicídio. 

O coeficiente estimado determina o número de homicídios médio do local caso ele 

receba zero em todas as outras variáveis da equação. Os demais coeficientes que 

multiplicam as outras variáveis (β2, β3, β4, β5) medem a associação entre cada uma 

delas e o número de homicídios, sendo incluídas na equação com o objetivo de livrar o 

impacto do programa das suas influências. O coeficiente ε é denominado de termo de 

erro e se refere à parte da variação do número de homicídio que não conseguimos 

determinar. 
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A regressão linear determina a causalidade entre o programa e o indicador de 

impacto, isolando a influência de outras características que diferem entre os 

grupos. Para isto estimamos a seguinte equação: 

Y = a + b1 x Participação + b2 x Característica1 + b3 x Característica2 + e 

Onde: Y é o indicador de impacto do programa 

           Participação é uma variável binária que assume valor 1 (um) se o elemento 

participou do programa e 0 (zero) se não participou 

           Característica 1 e 2 são variáveis que influenciam o indicador de impacto e 

que são diferentes entre os grupos de tratamento e de controle 

          a, b1, b2, b3  são os coeficientes estimados e 

          e é o termo de erro 

A regra para ver se o programa teve impacto nos tratados é: 

· Se o coeficiente b1 é positivo e o valor ‘0’ não estiver contido no seu 

intervalo de confiança, o programa gerou aumento no indicador de impacto 

· Se o coeficiente b1 é negativo e o valor ‘0’ não estiver contido no seu 

intervalo de confiança, o programa gerou redução do indicador de impacto 

Se o intervalo de confiança do coeficiente b1 contiver o valor 0 (zero), o programa 

não gera impacto. 
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Mas como estimar a regressão linear e obter os valores dos coeficientes? 

Vários programas computacionais estimam a ferramenta de regressão linear, entre 

eles o MS-Excel. A estimação da regressão nos fornece os valores dos coeficientes (α, 

β1, β2, β3, β4, β5). O Anexo explica mais detalhadamente o método de regressão linear. 

Como estamos lidando com amostras, os coeficientes estimados pela regressão linear 

(α, β1, β2, β3, β4, β5) são variáveis aleatórias. Por isso, os programas computacionais 

calculam os valores e o intervalo de confiança para cada um destes coeficientes. O 

teste de hipótese neste caso, tem como hipótese nula que o coeficiente é diferente 

de zero. O intervalo de confiança construído para cada um dos coeficientes nos 

fornecerá, no nível de significância escolhido, se o verdadeiro valor do coeficiente 

pode ser zero. Na prática, se no intervalo de confiança estiver contido o zero, então 

não podemos dizer que o coeficiente estimado é diferente de zero.  

Por exemplo, se o coeficiente estimado para a variável participação (β1) for negativo, 

mas o zero estiver no intervalo de confiança, então não podemos dizer que o impacto 

do programa é estatisticamente diferente de zero. Ou seja, não podemos afirmar que 

o programa teve impacto de redução dos homicídios. 

É importante salientar, que com o método de regressão conseguimos isolar o impacto 

do programa do efeito de característica que observamos, mas pode existir uma série 

de características que não conseguimos observar e, que podem estar enviesando o 

impacto estimado. Neste sentido, mesmo utilizando o método de regressão linear, é 

fundamental termos um bom grupo de controle, para reduzir o viés sob não 

observáveis (variáveis que não conseguimos observar). 
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Como estimar a regressão linear na prática? 

Para estimar a regressão linear precisamos montar um banco de dados com 

informações individuais sobre todos os elementos do grupo de tratamento e controle. 

Este banco de dados deve conter a variável “ID” que é uma numeração contínua 

identificando os locais. A variável “Número de Homicídios Depois” é o número absoluto 

de homicídios ocorridos no último ano depois da implementação do programa nesses 

locais. A variável “Participação” identifica quais locais participaram do programa 

(grupo tratado) e quais não participaram (grupo controle), e as demais variáveis que 

acreditamos afetar o indicador de impacto e serem diferentes entre os dois grupos.  

Em geral os programas computacionais denominam de Y a variável dependente 

(indicador de impacto – número de homicídio) e de X as variáveis de controle (demais 

variáveis). Na planilha do MS- Excel temos que construir uma coluna com a variável Y e 

ao lado as colunas com as variáveis X. A tabela III apresenta um banco de dados 

fictício de um programa para a prevenção aos homicídios. 
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Tabela III: Banco de dados anual de um programa de prevenção de homicídios fictício 

 

Com base neste banco de dados estimamos os coeficientes da regressão linear:  

Número de homicídio= α +β1 participação +β2 número de habitantes +β3 proporção de 

jovens na população +β4 renda média + β5 escolaridade média + ε 

A regressão linear é estimada no programa Ms- Excel seguimos o caminho: 
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1) No menu “ferramentas” clique em “análise de dados”. Se “análise de dados” não 

estiver disponível, no menu “ferramentas”, clique em Suplementos. Na lista 

suplementos disponíveis, selecione a caixa “ferramentas de análise” e clique em OK. 

Em seguida a opção “análise de dados” estará disponível no menu “ferramentas” 

 

2) Uma caixa de diálogo será aberta. Escolha a opção “regressão” e clique em OK. 
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3) A caixa de diálogo da regressão é aberta. Nesta caixa algumas informações são 

solicitadas. Primeiramente, informamos o intervalo Y de entrada (se refere à coluna 

do indicador de impacto). No exemplo, selecionamos a coluna B da célula 1 a 16. Depois 

informamos o intervalo X de entrada (que são todas as demais colunas de variáveis). 

No exemplo, colunas C, D, E, F, G, da célula 1 a 16. 

 

 

4) O resultado estimado da regressão linear é: 

RESUMO DOS RESULTADOS

Estatística de regressão
R múltiplo 0,57
R-Quadrado 0,32
R-quadrado ajustado -0,05
Erro padrão 5,40
Observações 15

ANOVA
gl SQ MQ F F de significação

Regressão 5 125 25,09 0,86 0,54
Resíduo 9 262 29,14
Total 14 388

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores
Interseção 10,41 8,94 1,16 0,27 -9,82 30,63
Participação -2,48 3,31 -0,75 0,47 -9,96 5,01
Número de Habitantes (por mil) 0,24 0,23 1,03 0,33 -0,29 0,77
Proporção de Jovens na População -3,48 9,81 -0,35 0,73 -25,68 18,73
Renda Média (Reais) 0,00 0,02 0,11 0,92 -0,03 0,04
Escolaridade Média (anos de estudo) -0,37 1,17 -0,32 0,76 -3,03 2,29  
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Estes resultados apresentam a coluna “coeficientes” os valores dos coeficientes (α, β1, 

β2, β3, β4, β5) estimados na regressão linear. Além disto, apresentam os limites 

inferiores (95% inferiores) e superiores (95% superiores) do intervalo de confiança5. 

Estamos interessados especificamente no coeficiente da variável participação, pois é 

ela que indica o impacto do programa. Vemos que este coeficiente é negativo, 

indicando que a participação no programa reduz o número de homicídios. Entretanto, o 

valor 0 (zero) está contido no intervalo de confiança (-9,96; 5,01) significando que a 

95% de confiança não podemos rejeitar a hipótese de que o valor do coeficiente pode 

ser zero. Então, dizemos que o coeficiente é estatisticamente não significativo, ou 

seja, o programa não teve impacto. É importante atentar para o fato de termos apenas 

15 observações, 8 locais no grupo tratado e 7 locais no grupo controle. Quanto menor 

o número de observações, maior é o intervalo de confiança e menos precisa nossa 

estimativa do valor verdadeiro do coeficiente. 

Regressão Linear de Diferenças em Diferenças. 

O método de diferenças em diferenças é utilizado quando dispomos de informações 

sobre o grupo de tratamento e controle pelo menos em dois momentos no tempo, antes 

e depois do programa. Este método é aplicado tanto para experimento aleatório como 

para experimento não aleatório. 

O método de diferenças em diferenças compara a variação observada na média do 

indicador de impacto antes e depois do programa para o grupo de tratamento com a 

variação observada para o grupo controle. Caso a variação observada média no grupo 

de tratamento seja maior do que a do grupo controle, então o programa teve impacto. 
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5 As demais estatísticas contidas nos resultados não serão detalhadas nesta apostila por necessitar de 
conhecimento mais avançado de econometria. 



Considere que, no exemplo do programa para redução dos homicídios, existam 

informações para antes e depois do programa. Se denominarmos HA a média do 

número de homicídio antes do programa, HD a média do número de homicídio depois do 

programa e ΔH a variação média do número de homicídio, temos que: 

 

ΔHTratado
= HDTratado - HATratado    

Analogamente para o grupo controle:  

ΔHControle
= HDControle - HAControle    

No método de diferenças em diferenças analisamos as duas variações como segue: 

Se,  

i) positivoimpactoHH controletratados Þ>D-D 0  

ii) negativoimpactoHH controletratados Þ<D-D 0  

iii) impactoocorreunãoHH controletratados Þ=D-D 0  

Nesta análise calculamos a diferença de uma diferença, este é o motivo do nome do 

método. 

Por estarmos sempre utilizando amostras, as variações médias no número de 

homicídios são variáveis aleatórias. Para poder comparar esta variação entre o grupo 

tratado e controle precisamos construir o intervalo de confiança.  Ou  seja,  não basta  
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verificar matematicamente se a variação dos homicídios antes e depois do programa 

do grupo tratado é diferente do grupo controle, precisamos verificar se é 

estatisticamente diferente. Para isto, podemos utilizar o instrumental de regressão 

linear apresentado na seção anterior, estimando a seguinte regressão linear: 

H= α + β1 participação + β2 tempo + β3 participação x tempo + ε 

No caso da regressão linear de diferenças em diferenças é o coeficiente da variável 

“participação x tempo” (β3) é que indicará o impacto do programa6. Se b3 for positivo e 

o ‘0’ (zero) não estiver contido no intervalo de confiança associado a b3, dizemos que o 

programa causa impacto positivo. Se b3 for negativo e o ‘0’ (zero) não estiver contido 

no intervalo de confiança associado a b3, dizemos que o programa causa impacto 

negativo. Se o ‘0’ (zero) estiver contido no intervalo de confiança associado a b3, 

dizemos que o programa não causa impacto. 

Os demais coeficientes expressam outros efeitos: b1 expressa se os grupos de 

tratamento e controle são diferentes, independentemente do programa e b2 expressa 

se o indicador de impacto (no exemplo o número de homicídios) muda ao longo do 

tempo independentemente do programa. Para interpretar estes dois coeficientes é 

necessário que se verifique se são estatisticamente diferentes de zero. 

Caso o experimento seja não aleatório incluímos na regressão linear de diferenças em 

diferenças outras variáveis que expressem as características que afetam o indicador 

de impacto e que são diferentes entre os grupos de tratamento e controle. A inserção 

destas variáveis isola o efeito do impacto o programa. 
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6 Ver quadro explicativo ao final da seção para prova. 



Prova de que o coeficiente β3 fornece é o estimador de diferenças em diferenças: 
Considere a tabela: onde TA é o indicador de impacto do tratamento antes do 
programa: 
 

Médias por grupo Antes Depois Variação
Tratamento TA TD TD - TA
Controle CA CD CD - CA
Diferenças das Diferenças (TD – TA) – (CD – CA)  

Onde: TA é o indicador de impacto do tratamento antes do programa. 
           TD é o indicador de impacto do tratamento depois do programa. 
           CA é o indicador de impacto do controle antes do programa. 

           CD é o indicador de impacto do tratamento antes do programa. 
 
Considere a seguinte equação:  
 
H= α + β1 participação + β2 tempo + β3 participação x tempo + ε      (1) 

Substituindo cada variável na equação (1) temos: 

· TA:  participação =1; tempo =0; participação x tempo =0 
TA = a + b1 x ‘1’ + b2 x ‘0’ + b3 x 0  
TA = a + b1                         (2) 

· TD: participação =1; tempo =1; participação x tempo =1 
TD = a + b1 x ‘1’ + b2 x ‘1’ + b3 x 1 
TD = a + b1 + b2 + b3                    (3) 
 

Para calcular (TD-TA), substituímos (2) e (3)  
(TD – TA)=a + b1 + b2 + b3 – (a + b1) 
(TD – TA)=a + b1 + b2 + b3 – a – b1 
(TD – TA) = b2 + b3                   (4) 

· CA: : participação =0; tempo =1; participação x tempo =0 
CA = a + b1 x ‘0’ + b2 x ‘0’ + b3 x 0  
CA = a                           (5) 

· CD: : participação =0; tempo =1; participação x tempo =0 
CD = a + b1 x ‘0’ + b2 x ‘1’ + b3 x 0  
CD = a + b2                  (6) 
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Para calcular (TD-TA), substituímos (5) e (6)  
(CD – CA) =a + b2 – a 
(CD – CA)= b2                (7) 

Para calcular o termo de Diferenças das Diferenças [ (TD – TA) – (CD – CA)] 
substituímos (4) e (7). 

Diferenças das Diferenças = (TD – TA) – (CD – CA) = b2 + b3 - b2  = b3  

 

Como estimar a regressão linear de diferenças em diferenças na prática? 

Para estimar a regressão linear de diferenças em diferenças precisamos construir um 

banco de dados que contenha informações do grupo tratado e do grupo controle antes 

de depois do programa. Inicialmente, trabalhamos com duas planilhas de dados, uma de 

antes do programa e outra de depois, ver tabela IV. Ambas devem conter as mesmas 

variáveis: 

· ID: identificador dos elementos. Atente para a correspondência do 

identificador entre as duas planilhas. Se um elemento, por exemplo, um 

bairro, é um na planilha “antes”, necessariamente também deve ser um na 

planilha “depois”.  

· Indicador de impacto: no exemplo é o número de homicídios.  

· Participação: é uma variável binária. O elemento recebe 1(um) se participou 

do programa e 0(zero) se não participou. 

· Tempo: é uma variável binária. Todos os elementos da planilha “antes” 

recebem 0 (zero), indicando que são dados de antes do início do programa. 

Todos os elementos da planilha “depois” recebem 1 (um) indicando que são 

dados de depois do programa. 
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· Participação x Tempo: é uma variável binária obtida pela multiplicação da 

variável “participação” pela variável “tempo”. Atente que somente as 

observações dos elementos que participaram do programa no tempo depois 

do programa recebem 1 (um). As demais observações são 0 (zero). 

Tabela IV: Planilhas “antes” e “depois” 

 

Uma vez organizada estas planilhas as unimos em um único banco de dados, que 

denominamos de “dif-dif”. A união das duas planilhas é feita pela colagem das 

informações da planilha depois ao final dos dados da planilha antes, de forma a manter 

a correspondência entre as variáveis. A tabela V é um exemplo desta base: 
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Tabela V: Base de dado de diferenças em diferenças 

 

Uma vez construído o banco de dados “dif-dif” estimamos a regressão linear de 

diferenças em diferenças usando um programa computacional. Onde o Y é o indicador 

de impacto, no exemplo o número de homicídios, e X são as demais variáveis. A tabela 

VI a seguir, apresenta o resultado desta estimação: 

RESUMO DOS RESULTADOS

Estatística de regressão
R múltiplo 0,55
R-Quadrado 0,30
R-quadrado ajustado 0,22
Erro padrão 4,79
Observações 30

ANOVA
gl SQ MQ F F de significação

Regressão 3 254,86 84,95 3,70 0,02
Resíduo 26 596,61 22,95
Total 29 851,47

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores
Interseção 14,14 1,81 7,81 0,00 10,42 17,86
Participação -1,77 2,48 -0,71 0,48 -6,86 3,33
Tempo -3,14 2,56 -1,23 0,23 -8,41 2,12
Participação x Tempo -2,86 3,51 -0,81 0,42 -10,06 4,35  
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Estes resultados apresentam a coluna “coeficientes” que são os valores dos 

coeficientes (α, β1, β2, β3,) estimados na regressão linear de diferenças em diferenças. 

Além disto, apresentam os limites inferiores (95% inferiores) e superiores (95% 

superiores) do intervalo de confiança7. 

Estamos interessados especificamente no coeficiente da variável “Participação x 

Tempo” que indica o impacto do programa. Este coeficiente é negativo, indicando que a 

participação no programa reduz o número de homicídio. Entretanto, o valor 0 (zero) 

está contido no intervalo de confiança (-10,06; 4,35) significando que a 95% de 

confiança não podemos rejeitar a hipótese de que o valor do coeficiente é zero. Então, 

dizemos que o coeficiente é estatisticamente não significativo, ou seja, o programa 

não teve impacto. 

Limites das ferramentas de estimação de impacto 

As três ferramentas apresentadas para a estimação do impacto de programas de 

prevenção à violência são ferramentas estatísticas e econométricas. Como toda 

ferramenta  estatística   e   econométrica,  estas  também  sofrem algumas limitações  
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7 As demais estatísticas contidas nos resultados não serão detalhadas nesta apostila por necessitar de 
conhecimento mais avançado de econometria. 



inerentes a tais métodos. Os três principais problemas da estimação do impacto do 

programa são referentes ao tamanho da amostra, às variáveis não observadas e às 

grandes diferenças entre os grupos de tratamento e controle. Vejamos cada uma 

destas limitações detalhadamente. 

O tamanho da amostra afeta diretamente a precisão dos resultados. Quanto maior o 

tamanho da amostra, mais confiável é o impacto estimado. Esta é uma propriedade das 

análises estatísticas e econométricas. Se o tamanho da amostra é pequeno, é grande a 

probabilidade de encontrarmos um impacto não significativo, ou seja, um impacto que 

não é estatisticamente diferente de zero, mesmo que o programa na realidade tenha 

tido impacto. Assim, em amostras pequenas corremos o risco de cometer o erro de 

concluir que o programa não teve impacto, sendo que na realidade o impacto ocorreu. 

A limitação decorrente das variáveis não observadas (também denominadas variáveis 

omitidas) está presente em quase todas as avaliações. Quando não conseguimos 

mensurar ou observar uma característica dos grupos de tratamento e controle não 

podemos incluí-la na análise. Se esta característica (variável) não observada afeta o 

indicador de impacto e difere entre os grupos de tratamento e controle, então por 

não observá-la, não conseguimos isolar o impacto estimado do seu efeito. Assim, o 

coeficiente estimado do indicador de impacto está expressando o efeito da variável 

não observada, além do efeito do programa. O impacto estimado está enviesado, não 

expressando o verdadeiro impacto gerado pelo programa. A única forma de amenizar 

esta limitação é construir um grupo controle o mais similar possível do grupo tratado. 

No caso de experimento aleatório, em que o grupo controle é constituído pelos 

elementos que se inscreveram para o programa e não foram sorteados, a probabilidade 

de que o grupo controle seja similar ao grupo tratado nas variáveis não observáveis, é 

alta e esta limitação é minimizada. 
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Por fim, mas não menos importante, existe a limitação do grupo controle e tratamento 

serem muito diferentes. Quando isto acontece dizemos que estamos com um problema 

de suporte comum. Neste caso o instrumental de regressão linear não consegue 

estimar o impacto do programa corretamente. Para resolver este problema existem 

outras ferramentas, não abordadas neste Manual, que servem para selecionar dentre o 

grupo de controle os elementos que são mais parecidos com os do grupo de 

tratamento. Um exemplo são os métodos de pareamento (matching). 

Avaliação de Retorno Econômico 

De forma geral, a avaliação de retorno econômico objetiva mensurar a viabilidade 

econômica de um projeto. Em outras palavras o retorno econômico de um investimento 

compara o seu custo com o benefício financeiro gerado, de forma a determinar se o 

investimento é lucrativo e economicamente viável. 

A aplicação deste conceito em projetos de prevenção à violência exige visão mais 

ampla do seu significado. Vamos entender como. Um projeto de prevenção à violência 

não é um investimento financeiro. Entretanto, faz-se necessário o dispêndio de 

recurso financeiro, que pode ser interpretado como um investimento. Por outro lado, o 

projeto de prevenção à violência não visa geração de lucro. Entretanto, o bem-estar e 

a qualidade de vida da população aumentam com a prevenção da violência, e isto pode 

ser pensado como o lucro do projeto.  

Se os custos do projeto de prevenção à criminalidade são considerados como 

investimento e, o benefício gerado pela prevenção a violência como lucro, para 

calcularmos o retorno econômico é necessário dimensionarmos o valor monetário 

destes dois elementos.  
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O benefício do Projeto de prevenção à violência 

O valor monetário do benefício gerado pelo projeto de prevenção à violência é 

calculado a partir dos resultados da avaliação de impacto. Portanto, necessariamente a 

avaliação de impacto antecede a avaliação de retorno econômico. O que fazemos é 

transformar o impacto estimado na avaliação de impacto em valor monetário do 

benefício, o qual, por simplificação, será denominado no restante do Manual apenas por 

benefício.  

A transformação do impacto estimado em benefício é uma das maiores dificuldades da 

avaliação de retorno econômico. Ela exige a associação de um valor monetário a um 

impacto não monetário. Em projetos para geração de renda, onde o indicador de 

impacto é a renda, o impacto já é estimado em valor monetário não exigindo nenhuma 

transformação. Dificilmente, um projeto de prevenção à violência terá como indicador 

de impacto a renda dos participantes. Assim, na maioria das vezes será necessária a 

transformação do impacto estimado em valor monetário do benefício.  

Como transformar o impacto estimado em benefício? 

Consideremos os exemplos fictícios anteriores do programa para redução dos 

homicídios e para prevenção do consumo de drogas. No caso do programa para a 

redução dos homicídios o indicador de impacto é o número de homicídios. O impacto 

estimado determina o número de homicídios que deixaram de ocorrer devido ao 

programa. Para transformar este impacto em benefício, é necessário atribuir um valor  
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monetário para o número de homicídios evitados. Mas, qual o ganho para a sociedade 

em evitar os homicídios? Uma resposta a esta pergunta pode ser o quanto à sociedade 

economizará no futuro devido aos homicídios que deixaram de ocorrer. Neste sentido, 

ao estimarmos a perda que os homicídios impõem à sociedade, teremos um valor 

monetário a atribuir ao número de homicídios prevenidos pelo programa8.  

No caso do programa para prevenção do consumo de drogas, o indicador de impacto é 

o número de usuários de drogas. O impacto estimado determina o número de jovens 

que não usaram drogas (não vieram a se tornar usuários de drogas) devido ao 

programa. Podemos aplicar o mesmo conceito do exemplo anterior para associar um 

valor monetário para a prevenção do uso de droga. Precisamos estimar o quanto à 

sociedade economizará no futuro com a prevenção do uso de drogas. Para isto 

estimamos o valor monetário da perda que o usuário de drogas impõe para a sociedade.  

Generalizando, uma das formas para transformar o número de atos violentos 

prevenidos estimado na avaliação de impacto em valor monetário do benefício, 

utilizamos a hipótese de que vários recursos deixam de serem gastos pelos diversos 

agentes da sociedade devido à prevenção. Nesta perspectiva, o valor monetário do 

crime prevenido é o custo que a violência impõe à sociedade. Esta não é a única 

maneira de transformar o impacto da prevenção da violência em benefício. Podemos 

pensar em outras hipóteses para atribuir valor monetário à redução da violência 

devido ao programa.  
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sugere diversos componentes como: valor despendido com o judiciário, o gastos com aparato policial, 
despesas médicas e psicológicas com as vítimas e familiares, valor da perda de produção, tratamento 
médico e psicológico para o dependente químico (no caso de uso de drogas) entre outros (Dubourg et al., 
2005; Brand e Price, 2000; Mayhew, 2003).  

 



Caso, o estimador de impacto do programa de prevenção à violência não seja a redução 

do número de atos violentos, outras hipóteses devem ser pensadas para fazer a 

atribuição de valor monetário ao impacto. Quanto maior o grau de conhecimento do 

avaliador sobre o programa, sua implantação, seus atores, etc., melhor serão as 

hipóteses elaboradas para esta transformação. Por exemplo, o programa PROERD 

pode ter como um dos indicadores de impacto o grau de confiança dos jovens na 

polícia, pois o programa visa melhorar a confiança dos jovens nestes profissionais.  Se 

na avaliação de impacto encontramos que o grau de confiança na polícia aumentou 10%, 

temos que elaborar boas hipóteses para transformar este impacto em valor monetário.  

Caso não seja possível encontrar boas hipóteses para transformar o impacto estimado 

em valor monetário não será possível calcular o retorno do programa. Entretanto, 

ainda podemos calcular um indicador chamado custo-efetividade que é uma medida de 

dimensão do impacto em relação ao custo do programa. Este indicador será discutido à 

frente. 

Como transformar o impacto estimado em benefício na prática? 

Em seção anterior estimamos através do método de diferenças em diferenças o  

impacto do programa fictício para redução dos homicídios. O resultado encontrado é 

que o programa não teve impacto, pois o coeficiente estimado é estatisticamente não 

significativo. Neste caso, não podemos efetuar a avaliação de retorno econômico do 

programa. Para fins didáticos, considere que o coeficiente estimado é 

estatisticamente significativo. Se isto fosse verdade o programa teria impacto de -

2,86 homicídios em média no período. Quanto valeria para a sociedade a redução de -

2,86 homicídios?  
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Considere a hipótese de que o benefício da redução do homicídio é quanto à sociedade 

economizará no futuro devido aos homicídios que deixaram de ocorrer. Somando todos 

os valores da perda que este tipo de morte violenta impõe a sociedade (gastos 

policiais, judiciário e de saúde, perda de produção, entre outros) calculamos o custo do 

homicídio. Suponha que para cada homicídio ocorrido, em média, a perda para 

sociedade seja de 50.000 reais ao ano, durante 20 anos. Nessa perda estão contidos 

os gastos com o sistema de saúde, o enterro, a investigação da polícia, o processo 

judiciário, o aprisionamento do suspeito, a renda que o indivíduo deixou de gerar, 

entre outros. Estes gastos não são efetuados todos de uma vez. Eles acontecem ao 

longo dos anos à medida que a investigação, o processo, a condenação e o 

aprisionamento são efetuados. Assim, o benefício anual por homicídio evitado é de 

50.000,00 reais. 

Como o programa evitou em média 2,86 homicídios ao ano, multiplicamos este valor por 

50.000 e obtemos que o benefício anual do programa é de 143.000,00 reais. Este 

benefício anual será recebido pela sociedade durante 20 anos (tempo que 

supostamente durarão os gastos com o homicídio). Para obter o benefício total do 

programa temos que somar os benefícios anuais. Entretanto, quando os benefícios do 

programa são recebidos em diferentes momentos no tempo, não podemos 

simplesmente somar o valor em cada momento para obtermos o benefício total. Isto 

acontece porque, em geral, as pessoas atribuem mais valor ao dinheiro no presente do 

que no futuro. O que você prefere ganhar 100 reais hoje ou no ano que vem? Este 

fenômeno é conhecido como preferência intertemporal. Assim, para obtermos o 

benefício total do programa temos que utilizar uma taxa de desconto intertemporal 

para deduzir do montante o fato de que o valor só será recebido no futuro. 
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Para fazer o desconto intertemporal e calcular o benefício total do programa 

precisamos utilizar os conceitos de valor presente e valor futuro da matemática 

financeira. Estes conceitos são bastante intuitivos. O valor presente é quanto 

determinado montante de dinheiro vale no tempo inicial do investimento e o valor 

futuro é quanto ele valerá em momentos posteriores. A fórmula que relaciona estes 

dois conceitos é: 

VF = VP*(1+ i)n    ou    VP = VF/(1+i)n 

Onde: VF é o valor futuro 

            VP é o valor presente 

            N é o número do período 

             i é a taxa de desconto intertemporal 

Com a aplicação direta desta fórmula podemos obter o valor do benefício total do 

programa já com o desconto intertemporal. Mas qual a taxa de desconto intertemporal 

adequada? Em geral, os economistas consideram que a taxa de desconto intertemporal 

é igual à taxa de juros. A taxa de juros pode ser pensada como a recompensa de se 

deixar de consumir hoje, para consumir amanhã. Portanto, pode ser interpretada como 

a taxa que os indivíduos valorizam no presente em relação ao futuro - taxa de 

desconto intertemporal.  

Voltando ao nosso exemplo, calculamos que o benefício anual do programa é de 

143.000,00 reais, recebidos por 20 anos. Para calcular o benefício total, utilizamos o 

programa MS-Excel que possui a função acima incorporada. Primeiramente, inserimos a 

função do Valor Presente, para obtermos o benefício total do programa deduzido a 

taxa de desconto intertemporal. Para isto, na barra de ferramentas “inserir”  devemos  
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pedir a opção “inserir função”. Uma caixa de diálogo abrirá. Nela selecionamos função 

financeira: VP. Estes passos são retratados na figura 1 abaixo. 

Figura 1: Função financeira do Valor Presente 

  

Ao abrir a caixa de diálogo da função, teremos que preencher as opções: a) “Taxa”, 

que é a taxa de desconto intertemporal. No nosso exemplo consideraremos 5% ao ano; 

b) Número de pagamentos, que nosso exemplo são 19, pois a primeira parcela do 

benefício já é absorvida no ano presente; c) O valor de cada parcela que neste caso é 

de 143.000,00 reais. Veja a Figura 2. 
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                         Figura 2: Caixa de diálogo da função Valor Presente 

 

O resultado obtido é o benefício total do programa, ou seja, é a soma do benefício 

anual recebido durante os 20 anos, deduzida a taxa de desconto intertemporal. No 

exemplo o benefício total do programa é de 1.728.200 reais. A tabela VII resume os 

resultados obtidos. 

                       Tabela VII: Resultados da estimação de impacto 

Categoria Valores
Impacto -2,86
Benefício anual por homicídio evitado 50.000,00
Benefício anual do programa 143.000,00
Benefício total do programa 1.728.200,88  

Caso o benefício anual do programa não seja um valor constante no tempo a função 

valor presente do MS-Excel não poderá ser aplicada diretamente.  Neste  caso, temos  

 

                                                                                                                                  88 



que calcular o valor presente de cada parcela e somá-las. 

Custo do projeto de prevenção à violência 

A análise de retorno econômico trabalha com a definição de custo econômico do 

programa de prevenção à violência. O custo econômico de um projeto inclui o custo 

contábil e o custo de oportunidade do projeto.  

 

 

O custo contábil é aquele constante na prestação de contas do programa, ou seja, é 

todo o dispêndio de recursos realizado para o seu funcionamento. O custo de 

oportunidade é o rendimento que se deixa de obter ao realizar uma determinada 

escolha. Por exemplo: um programa que funciona em um prédio cedido pela prefeitura. 

O valor do aluguel não pago é o custo de oportunidade de utilização do imóvel, o qual  

não aparece no demonstrativo contábil do projeto. A soma dos dois tipos de custo 

compõe o custo econômico do projeto que é utilizado no cálculo do retorno econômico. 
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Os custos de um programa de prevenção à violência podem acontecer em momentos 

diferentes no tempo. Por exemplo, no programa PROERD de prevenção às drogas, são 

ministrados cursos por policiais em diferentes anos da grade curricular. Portanto, o 

grupo tratado, recebe o tratamento em mais de um ano. Quando o custo do programa 

acontece em diferentes momentos no tempo, não podemos simplesmente somar o valor 

gasto em cada momento para obtermos o custo total. Isto acontece porque o dinheiro 

muda de valor ao longo do tempo. A quantidade de bens que adquirimos com 1.000 

reais em 1999 é diferente da quantidade que conseguimos adquirir em 2009. No 

mesmo sentido, se aplicássemos 1.000 reais em uma poupança no ano de em 1999, seu 

valor hoje seria muito maior, porque o dinheiro renderia juros. O fenômeno de 

mudança de valor do dinheiro longo do tempo é conhecido como inflação/deflação. 

Como obter o custo total do programa quando os dispêndios acontecem ao longo 

do tempo? 

Para obter o custo total do programa, é preciso, como no cálculo do benefício total, 

aplicar os conceitos de valor presente e valor futuro da matemática financeira. O uso 

destes conceitos neste caso tem uma interpretação diferente da aplicação no cálculo 

do benefício total, pois aqui ele representa a mudança do valor do dinheiro ao longo do 

tempo e não o desconto intertemporal. 

Considere um exemplo fictício de um programa de prevenção às drogas que está sendo 

avaliado nos dois primeiros anos de funcionamento chamados de t0 e t1. Os custos 

nestes dois anos são: 

T0: R$: 500.000  

T1: R$: 600.000 
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Para encontramos o custo total do programa considerando uma taxa de inflação de 5% 

ao ano, temos duas opções:  

a) trazemos o custo de T1 a valor presente de T0: 

VP = VF/(1+i) substituindo o valor de T1 em VF temos: 

VP=600.000/(1+0,05) 

VP=571.428 

Isto significa que, o custo do programa de 600.000 em T1 se fosse executado em T0 

teria sido de 571.428. 

Portanto, o custo total do programa em T0 é de: 

Custo total = 500.000+ 571.428 = 1.071.428 

b) Trazemos o custo de T0 a valor futuro de T1: 

VF = VP*(1+ i) substituindo o valor de T0 em VP temos: 

VF = 500000*(1+0,05) 

VF = 525000 

O custo do programa de 500.000 em T0 se fosse efetuado em T1 teria sido de 

525000.  

Portanto, o custo total do programa em T1 é de: 

Custo total = 600.000+ 525000 = 1.125.000 

No exemplo do programa de prevenção ao homicídio que estamos trabalhando ao longo  
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do Manual, o tratamento ocorreu apenas em um período no tempo. Portanto, seu custo 

é estimado para apenas um momento, que neste caso é um ano. Apresentamos o custo 

fictício deste programa na tabela VIII. O programa funciona em um imóvel cedido 

pelo parceiro (não paga aluguel) e, tem a participação de voluntários (não são pagos). 

Os custos do aluguel e dos salários dos voluntários não pagos são computados como 

custo de oportunidade do programa, num total de 180.000,00 reais. O custo contábil é 

composto pelo material permanente e de consumo e pelo pagamento de pessoal 

somando 820.000,00 reais. A soma destes dois custos fornece o Custo Econômico do 

programa de 1.000.000,00 reais. 

Tabela VIII: Custo anual Fictício do programa de prevenção aos homicídios 

Ítem Custo de Oportunidade Custo Contábil
Aluguel 100.000,00
Voluntários 80.000,00
Material Permanente 480.000,00
Material de Consumo 200.000,00
Pessoal 140.000,00
Soma dos Custos 180.000,00 820.000,00
Custos Econômico 1.000.000,00  

Cálculo das estatísticas de retorno econômico. 

Depois de estimados os benefícios e os custos de um programa de prevenção à 

violência estamos aptos a calcular as estatísticas de retorno econômico. Existem 

várias estatísticas que expressam o retorno econômico de um programa. Neste Manual 

vamos apresentar as mais comuns: razão custo-efetividade, razão custo-benefício e 

taxa interna de retorno.  

Para o cálculo das estatísticas de retorno econômico, primeiramente precisamos 

montar o fluxo de caixa do programa de prevenção à violência. O fluxo de  caixa  é  um  
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conceito advindo da matemática financeira que representa as receitas e despesas de 

um investimento ao longo do tempo. Utilizamos para isto uma linha do tempo e setas. 

As setas apontadas para cima representam as receitas, as para baixo as despesas. A 

figura 3 é o exemplo de um fluxo de caixa de um investimento no qual teve um custo 

apenas no primeiro período do tempo e rendeu benefício nos dez períodos do tempo 

seguinte. No caso de programas de prevenção à violência as saídas são os custos do 

programa e as entradas são os benefícios.  

Figura 3: Fluxo de caixa 

 

Voltemos ao exemplo do programa de prevenção ao homicídio que tem sido trabalhado 

ao longo deste Manual. O fluxo de caixa, com base nos resultados anteriormente 

obtidos, está representado na Figura 4 

 

 

O fluxo de caixa mostra que o programa de prevenção ao homicídio funcionou durante 

um ano, com um custo de um milhão de  reais  e  os  vinte  anos subseqüentes gerou um  
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benefício anual de 143 mil reais a cada ano.  

Depois de, desenhado o fluxo de caixa passamos aos cálculos das estatísticas de 

Retorno Econômico. 

Razão Custo-Efetividade 

A estatística denominada de Razão Custo-Efetividade é calculada quando não foi 

possível transformar o impacto do programa (efetividade) em benefício. Esta 

estatística fornece o quanto foi gasto por unidade de impacto estimada. Por exemplo, 

no programa PROERD no qual o impacto é estimado em termos de pessoas que 

deixaram de se tornar usuários de drogas, a estatística Razão Custo-Efetividade 

fornece o valor monetário gasto para cada pessoa que não se tornou usuária de drogas 

devido ao programa. No caso do programa para redução do homicídio, esta estatística 

determina o valor gasto para cada homicídio prevenido. 

Para seu cálculo basta dividir o custo econômico do programa pelo impacto estimado 

(na avaliação de impacto)9: 

Razão Custo-Efetividade= custo econômico / impacto estimado  

No exemplo do programa de prevenção de homicídio, supondo que o impacto estimado 

é estatisticamente significativo, temos a redução de 2,86 homicídios. O custo 

econômico acontece apenas no tempo zero sendo de 1 milhão de reais: 

Razão Custo-Efetividade = 1.000.000 / 2,86 = 350.000 
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O custo-efetividade de 300 mil reais significa que cada homicídio evitado pelo 

programa custou 300 mil reais. Mas, pagar este valor para evitar um homicídio é muito 

ou pouco? 

A pergunta só poderá ser respondida pelas outras estatísticas de retorno econômico. 

Apesar disto, a estatística de custo-efetividade é muito usada para comparar 

programas. Se o gestor tem que decidir entre dois programas, ele escolherá o que tem 

menor custo-efetividade, pois o custo para se atingir o mesmo objetivo é menor. 

Alguém poderia argumentar que se é para comparar dois programas poderíamos olhar 

apenas para o impacto estimado. Entretanto, isto não estaria correto, pois pode 

ocorrer a situação em que um tenha o impacto maior do que o outro, mas por causa do 

seu custo ser muito mais elevado ele tem menor razão custo-efetividade. 

Existe um problema ético na comparação entre os programas, porque teoricamente o 

gestor público deveria investir no programa que gera maior retorno. Por exemplo, se o 

retorno de um programa de prevenção aos homicídios é maior do que o retorno de um 

programa de prevenção à violência contra a mulher, teoricamente o gestor publico 

deveria investir na prevenção do homicídio.  Contudo, mesmo que o programa de 

prevenção à violência contra a mulher tenha menor retorno, este tipo de crime deve 

ser combatido. O ideal é só comparar programas que tenham como objetivo a 

prevenção do mesmo tipo de violência. Assim, o gestor pode, dentro da categoria de 

violência a prevenir, optar pelo programa de maior retorno. 
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Razão Custo-Benefício 

A razão custo-benefício relaciona o custo e o benefício estimado pelo programa 

fornecendo uma medida de qual o retorno para a sociedade de cada real investido na 

prevenção da criminalidade realizada pelo programa. Para o seu cálculo basta dividir o 

benefício total estimado pelo custo econômico do programa10. 

Razão Custo-Benefício= Benefício total / custo econômico 

No exemplo do programa de prevenção de homicídio encontramos um benefício total 

de 1.728.200,00 reais. Aplicando a fórmula temos: 

Razão Custo-Benefício = 1.728.200,00/ 1.000.000 = 1,73 

O resultado significa que para cada real investido no programa para prevenção ao 

homicídio a sociedade ganha 1,73 reais no futuro. Se subtrairmos uma unidade da 

razão custo-benefício e multiplicarmos por 100, encontramos a taxa de retorno 

percentual deste programa que é de 73%. 

Taxa Interna de Retorno 

A taxa interna de retorno pode ser entendida como a taxa de oportunidade de 

investir o recurso no projeto de prevenção à violência. Para sua obtenção utilizamos a 

função financeira presente no programa MS-Excel, pois seu cálculo é bastante 

complicado. Intuitivamente o que o programa faz é encontrar qual a taxa que torna 

igual o custo econômico do programa com seu benefício estimado. Para isto, não 

estimamos o custo do programa e o seu benefício a cada momento no tempo sem somá- 

 

                                                                                                                                101   

                                                 
10 Lembre-se de que o custo e o benefício têm que estar calculados no mesmo momento no tempo.  



los, pois isto implicaria na aplicação de uma taxa de desconto intertemporal e na taxa 

de inflação/deflação. Com o custo e o benefício estimado, o programa estimará a taxa 

interna de retorno de forma a igualar o custo e o benefício no tempo no momento 

presente. 

Como calcular a taxa interna de retorno na prática?  

Primeiramente, montamos uma planilha em MS-Excel que retrata o fluxo de caixa do 

programa. Colocamos nesta planilha uma coluna de tempo, uma de custo, e outra de 

benefício. Além disto, inserimos uma coluna denominada “líquido”, que é o benefício, 

menos o custo, em cada momento no tempo. A figura 5 apresenta esta planilha para o 

programa de prevenção ao homicídio. 

Figura 5: Planilha do Fluxo de Caixa do programa fictício para prevenção ao homicídio 
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Uma vez montado o fluxo de caixa inserimos a função financeira “taxa interna de 

retorno-TIR”. Para isto, selecionamos na barra de ferramentas “inserir”, em seguida 

selecionamos a opção “inserir função”. Uma caixa de diálogo irá abrir. Nela 

selecionamos função financeira “TIR”.  Esses passos são apresentados na figura 6 a 

seguir. 

Figura 6: Função financeira da Taxa Interna de Retorno 

 

 

Uma a caixa de diálogo da função irá se abrir. Nela preencheremos a opção valores na 

qual selecionaremos na planilha os valores correspondentes à coluna que denominamos 

de “líquido”.  O  programa  então  estimará  a  taxa  interna  de retorno que no caso do  
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exemplo é de 13%. Esta taxa pode ser comparada à taxa de juros do mercado. Por 

exemplo, se a taxa interna de retorno é maior do que a poupança, o retorno do 

programa é maior do que o desta aplicação financeira. Por outro lado, se a taxa interna 

de retorno é menor do que a poupança, então o retorno do programa é maior do que o 

obtido nesta aplicação. 

Considerações Finais 

A avaliação de programas e projetos de prevenção à violência ainda constitui uma 

raridade em nosso meio.  Em parte isto decorre da falta de tradição de avaliação de 

programas sociais de uma forma geral, no nosso país e, de certo preconceito contra 

esta atividade, que é vista tão somente como uma ferramenta de fiscalização dos 

financiadores, e desta forma, potencialmente ameaçadora aos programas.  

 

Esta visão desconhece ou subestima a importância da avaliação como instrumento para 

aperfeiçoamento da gestão, para melhor conhecimento quanto os ingredientes ativos 

dos programas de prevenção e a principais dificuldades encontradas pelos gestores na 

condução dos mesmos. 

 

Este Manual ao oferecer informações e conceitos simplificados e não exaustivos 

buscou aumentar o conhecimento e o interesse entre os gestores e interessados em 

programas de prevenção a violência sobre a avaliação, estimulando-os a planejarem, 

orçarem e executarem avaliações dos programas e projetos que estão sob suas 

responsabilidades.  
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Anexo 

Conceitos estatísticos 

a) Experimento aleatório:  

Um experimento é aleatório se não for possível antecipar seu resultado, apesar de 

conhecer todos os resultados possíveis que define o espaço amostral de experimento. 

Assim, cada vez que o experimento aleatório for repetido o resultado poderá ser 

diferente, mesmo que se saibam todos os possíveis resultados. O exemplo clássico de 

experimento aleatório é o lançamento de um dado. O espaço amostral deste 

experimento varia entre 1 e 6, que equivalem as faces do dado. Entretanto, ao 

lançamos o dado não é possível determinar o resultado.  

b) Variável aleatória: 

Lapponi (2005) define que a “variável aleatória é uma variável cujo valor é o resultado 

numérico de um experimento aleatório”.  Assim, a variável aleatória é uma função 

formada por valores numéricos definidos sobre o espaço amostral de um experimento. 

Desta forma, podemos dizer que a ocorrência de um evento de violência é uma variável 

aleatória. Com certeza, quanto maior a incapacidade de diálogo e mediação de 

conflitos dos atores, maior a probabilidade do episódio de violência ocorrer. Mas isso 

não quer dizer que incapacidade de diálogo e mediação de conflitos dos indivíduos leva 

necessariamente um episódio de violência, pois isso depende de outras variáveis (bom 

humor, uso de bebida alcoólica, assunto a ser discutido, etc.) que podem se modificar 

ao longo do tempo e não estão sob seu controle. A ocorrência de episódios de violência  
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pode ser uma variável aleatória, pois só saberemos se ocorrerá em determinado 

período após checarmos, ao final do período. 

c) Amostra e população: 

Em estatística chamamos de população o total de unidades ou elementos sobre os 

quais queremos conseguir informações. Por exemplo, se queremos saber informação 

sobre a violência em um município, a população são todos os residentes deste 

município. Agora se queremos saber sobre casos de violência contra a mulher neste 

município a população são todas as mulheres residentes neste município.  A amostra é 

a seleção de um subconjunto de elementos de uma população de tal forma que 

descrições destes elementos (estatísticas) descrevam com precisão a população da 

qual foram selecionadas. Ou seja, é uma parte representativa da população. O 

conhecimento a respeito da população geralmente é baseado no conhecimento da 

amostra. Em geral, é impossível ou muito caro obtermos informação de toda população.  

Por isso, precisamos ter certeza de que a amostra é realmente representativa da 

população. Uma amostra é representativa de uma população se ela tem exatamente as 

mesmas características da população da qual foi selecionada. 

Se quisermos saber sobre a vitimização em um município teríamos que entrevistar 

todos os residentes do município. Obviamente, isso não é o que se faz, pois seria muito 

custoso de levaria muito tempo. O que os institutos de pesquisa fazem quando 

realizam uma pesquisa para saber o percentual de vitimização é entrevistar apenas 

uma parcela da população. Para isto eles selecionam uma amostra da população e, com 

base nas vitimização das pessoas que compõem a amostra fazem inferências sobre a 

vitimização  na  população.  Portanto,  quando  ouvimos  que  10%  da  população  de  um  
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determinado município foi vitimada, este resultado é baseado nos resultados para a 

amostra entrevistada. Daí a importância de escolher bem a amostra. Se ela não for 

representativa da população, as inferências feitas com base nos resultados da 

amostra não serão válidas. 

d) Distribuição de probabilidade: 

Quando estamos trabalhando com variáveis aleatórias não sabemos os valores que elas 

irão assumir até a realização do experimento. Entretanto, sabemos os possíveis 

valores que elas podem assumir.  Também podemos supor as probabilidades com que 

cada um dos resultados pode acontecer. Com base nisso definimos a distribuição de 

probabilidade da variável aleatória. A distribuição de probabilidade de uma variável 

aleatória é a lista dos valores possíveis de uma variável aleatória com suas 

possibilidades de ocorrência. 

Voltemos ao exemplo do experimento aleatório de jogar um dado. Nunca sabemos qual 

face do dado será selecionada, ou seja, o resultado deste experimento é uma variável 

aleatória. É possível obter 6 resultados para este experimento referentes às 6  faces 

do dado. Assim, dizemos que existem seis possíveis valores associados a essa variável 

aleatória (1, 2, 3, 4, 5 e 6), sendo que é razoável supor que as probabilidades de 

ocorrência de cada valor, no caso de um dado não-viciado, são iguais (cada resultado 

tem probabilidade de ocorrência de 1/6). Neste caso, a função de probabilidade é 

representada como na figura 1. No eixo das abscissas estão os possíveis valores 

associados à variável aleatória; e, no eixo das ordenadas, especificamos as 

probabilidades de ocorrência, que neste caso é 1/6.  
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Figura 1 - Função de probabilidade 

 

Poderíamos em outro experimento aleatório jogar dois dados. O resultado possível é 

dado pela soma dos valores observados em cada um dos dados. Como não é possível 

determinar o resultado antes de realizar o experimento dizemos que o resultado é 

uma variável aleatória. São possíveis obter 11 valores deste experimento, a variável 

aleatória pode assumir os valores entre 2 e 12. Entretanto, diferentemente do 

exemplo anterior, esses valores não têm probabilidade igual de ocorrência. Existem 36 

possíveis combinações no lançamento de 2 dados. A soma 2 pode ser obtida apenas 

com a combinação (1, 1), mas a soma 5 pode ser obtida com as combinações (1, 4), (4, 

1), (2, 3) e (3, 2). Das 36 combinações possíveis, apenas uma delas gera o resultado 2 e 

quatro delas geram o resultado 5. Podemos então dizer que a probabilidade de ocorrer 

o resultado 2 é de 1/36, enquanto a probabilidade de ocorrer o resultado 5 é de 4/36. 

Repetindo o mesmo raciocínio para todos os resultados possíveis, temos a distribuição 

de probabilidade dessa variável aleatória representada na figura 2. 
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Figura 2 - Função de probabilidade 

 

 

e) Distribuição normal: 

A distribuição normal é uma das distribuições de probabilidade mais importantes na 

estatística moderna, sendo bastante usada nos estudos econômicos. Seu enorme uso 

advém da facilidade de defini-la, utilizando para isto apenas dois parâmetros: a média 

e o desvio padrão.  Esta distribuição tem formato como mostrado na figura 3.   

Figura 3 – Distribuição normal 
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As principais características da distribuição normal é que a média é localizada 

exatamente no meio da distribuição, sendo o valor com maior probabilidade de 

ocorrência. A distribuição é simétrica ao redor da média, ou seja, independente do 

valor estar localizado à direita ou à esquerda da média, a probabilidade de ocorrência 

é igual se ele apresenta a mesma distância da média. 

f) Média: 

É a medida de posição mais usada em estatística. É uma forma de descrevermos uma 

amostra ou variável aleatória. Para obter a média de uma amostra basta dividir a soma 

dos valores das observações da amostra (representadas pela letra (x)) pelo número de 

observações da amostra (representado pela letra (n)). A média também é chamada de 

“valor esperado” de uma variável aleatória. 

 

Onde: xi é a observação da variável aleatória x para o indivíduo i. Normalmente a 

média amostral é representa por . 

Por exemplo, considere a seguinte distribuição de número de estupros de uma amostra 

de 16 municípios de uma região, onde cada valor representa o número de estupros em 

cada município: (3;3;9;0;4;5;5;5;5;6;8;10;12;12;14;18) 
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A média neste caso é: 

X= (3+3+9+0+4+5+5+5+5+6+8+10+12+12+14+18) / 16 =  119/16  =7,4375 

Em média acontecem 7,4375 estupros por município da região 

g) Medidas de dispersão: 

A variância indica como a amostra está distribuída em torno da média. Quando 

analisada em conjunto com a média é possível ter uma idéia bastante clara da 

distribuição.  O valor da variância é uma medida de dispersão dos valores da variável 

em torno da média. Quanto maior a variância, mais dispersos são os valores 

observados da variável em relação à sua média. Podemos então interpretar a variância 

como uma medida de precisão da média. Quando uma variável aleatória tem uma 

variância grande, a inferência de um valor a ser observado pela sua média não é muito 

precisa. Quanto menor a variância, menos dispersos são os valores observados da 

variável em relação à média. Ou seja, mais provável é que o valor a ser observado 

esteja próximo da média.  

 Para o cálculo da variância na amostra, primeiramente, subtraímos o número de 

estupros em cada cidade (Xi) da média da amostra ( X ) e elevamos este valor a 

segunda potência. Em seguida, somamos estas diferenças e dividimos o resultado pelo 

número de observação da amostra menos um (n-1). Novamente, Xi representa o número 

de estupros que ocorreram na cidade i. 

)1(
)(...)()( 22

2
2

12

-
-++-+-

=
n

XXXXXX
s n  

 

 

                                                                                                                                 115 



Imagine o exemplo anterior em que a média de estupro entre os municípios de uma 
região é de 7,4375 estupros.  

)116(
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A partir da variância, podemos obter o desvio-padrão, representado por (s). O desvio 

padrão é calculado por meio da raiz quadrada da variância. Esta também é uma medida 

de dispersão, mostrando como os valores observados estão distribuídos em torno da 

média. 

 

 

No exemplo do estupro nos municípios de uma região temos que o desvio padrão é dado 

por:  

74649,452971,222 === ss  
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h) Intervalo de confiança: 

Quando trabalhamos com uma amostra utilizamos o resultado da amostra para inferir 

sobre a população a qual ela representa.  No caso do exemplo do número de estupros 

por município, utilizamos uma amostra de 16 municípios para inferir sobre a população 

(que no caso são todos os municípios do Estado). Desta forma, calculamos a média da 

amostra e falamos que ela é a média da população. Mas, como garantir que a média da 

amostra representa realmente a média do Estado? Não temos como garantir que a 

média dos estupros nos 16 municípios (amostra) seja exatamente a média dos estupros 

no Estado (população). Entretanto, se o número de estupros por município é uma 

variável aleatória, com distribuição normal podemos construir o intervalo de confiança 

da média amostral que vai nos dizer com uma probabilidade de, por exemplo, 95% que 

a média da população está contida neste intervalo de confiança.  

Quando uma variável aleatória segue uma distribuição normal, sabemos pelas 

propriedades desta distribuição que: 68% dos valores possíveis estão simetricamente 

distribuídos entre 1 desvio-padrão em relação à média à direita e à esquerda da 

média; e  95% dos valores possíveis estão simetricamente distribuídos entre 2 desvio-

padrão em relação à média à direita e à esquerda da média.  

Para calcularmos o intervalo de confiança a 95% de probabilidade precisamos saber 

antes a média amostral ( X ), o desvio padrão (s) e o número de observações da 

amostra (n).  De posse destas estatísticas calculamos o intervalo de confiança por 

meio da seguinte formula:  
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Graficamente pode ser representado conforme figura 4: 

Figura 4 – Intervalo de Confiança - Distribuição Normal 

 

 

No exemplo trabalhado neste anexo, temos que a média da amostra é 7,4375, o desvio 

padrão é 4,74649 e o número de observações na amostra é de 16. Assim, temos que: 
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Graficame

nte: 

 

 

O que este intervalo de confiança calculado significa é: com 95% de confiança a média 

da do Estado se encontra entre 5,11 e 9,76 estupros por município.  
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