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AVALIANDO O PROGRAMA BOLSA TRABALHO SOBRE SEUS EFEITOS NA 

EDUCAÇÃO DOS JOVENS 

Área – 3 Economia do Trabalho, Economia Social e Demografia  

 

Resumo: Buscou-se investigar o impacto do Programa Bolsa Trabalho (PBT), que visa 

combater o abandono e a evasão escolar juvenis resultantes do emprego precoce, sobre a taxa 

de matrícula no ensino médio de jovens no município de Osasco/SP. Utilizou-se a metodologia 

de Controle Sintético, a fim de comparar a trajetória dos dados de Osasco/SP com os dados do 

“município sintético”, para a taxa de matrícula de jovens no ensino médio, assumindo o ano de 

implementação do programa como evento/intervenção (2005). Identificou-se que o PBT 

produziu impactos positivos na variável de educação no biênio final do período analisado. 

Palavras-chave: Avaliação de impacto; Política pública; Transferência de renda; Educação, 

Controle Sintético. 

 

Abstract: We sought to investigate the impact of the Bolsa Trabalho Program (PBT), which 

aims to combat youth dropout and dropout resulting from early employment, on the enrollment 

rate in youth high school in the municipality of Osasco / SP. The Synthetic Control 

methodology was used in order to compare the trajectory of the data from Osasco / SP with the 

data from the “synthetic municipality”, for the enrollment rate of young people in high school, 

assuming the year of implementation of the program as an event / intervention (2005). It was 

identified that the PBT had positive impacts on the education variable in the final biennium of 

the analyzed period. 

Key words: Impact assessment; Public policy; Income transfer; Education, Synthetic Control. 
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1. Introdução 

 Desde a década de 1990 e, portanto, na sequência das políticas universalizantes 

consolidadas pela Constituição de 1988, o Brasil experimentou um avanço quantitativo - ainda 

que qualitativamente questionável - em seus índices educacionais, com a redução da taxa de 

analfabetismo, bem como, a evolução do nível médio de escolaridade da população brasileira. 

E, neste contexto, destaca-se a literatura acadêmica que explora, pela ótica econômica, a 

questão relativa à educação. Enquanto ciência social, a Economia possui o ferramental 

necessário para proceder à análise dos possíveis determinantes que afetam a disponibilidade e 

o acesso a este serviço. Assim, lançando mão do arcabouço teórico econômico, torna-se 

possível, mediante a observação empírica dos fatos, a proposição de medidas e políticas para 

promoção, bem como, correção e controle de possíveis problemas, relativos à educação. 

 O investimento em educação traz consequências positivas tanto a nível micro quanto a 

nível macro, sendo assim, uma demanda tanto do indivíduo quanto dos governantes. Essas 

consequências não ficam apenas entre aqueles que investem, mas também geram externalidades 

sobre o bem-estar daqueles que os permeiam. Ao nível micro, pode-se elencar uma série de 

benefícios que o investimento em educação traz para o indivíduo, como a ampliação do capital 

humano, consequentemente aumento de produtividade e de salários, maiores oportunidades de 

inserção no mercado de trabalho, melhoria na qualidade de vida, na saúde e maior possibilidade 

de romper com a armadilha da pobreza. Ao nível macro, o investimento em educação se 

constitui em um dos principais fatores que impulsionam o crescimento e desenvolvimento de 

determinada região, cidade ou de um país (Barros & Mendonça, 1998). 

 Neste âmbito, a adesão precoce dos adolescentes ao mundo do trabalho compõe um dos 

fatores que contribui negativamente para sua educação. A divisão do tempo dos jovens entre 

trabalhar e estudar, pode comprometer a qualidade dos seus estudos e, em algumas situações, 

podem acabar levando-os a trocar a escola pelo mercado de trabalho. Essas decisões estão 

relacionadas principalmente com a renda familiar. Segundo Menezes-Filho, Cabanas e 

Komatsu (2014), no geral, a redução da renda da família está relacionada a um duplo 

movimento: seja a uma diminuição na probabilidade do adolescente em estudar; seja ao 

aumento na possibilidade de este iniciar determinada atividade remunerada. O resultado da 

participação dos adolescentes no mercado de trabalho, em detrimento de sua educação escolar, 

pode gerar dificuldades na busca por novos empregos no futuro, e no consequente aumento em 

seu nível salarial, dificultando o rompimento do ciclo da pobreza. 

 Diante da importância dos investimentos em educação, tanto para o indivíduo quanto 

para a sociedade, e dada a preocupação com as consequências da entrada precoce dos 

adolescentes no mercado de trabalho, o município de Osasco/SP colocou em vigor desde fins 

de 2005 o Programa Bolsa Trabalho (PBT). Nos moldes do PBT, implementado na capital 

paulista anos antes - em 2001 -, este qual, segundo Pochmann (2000) integrou uma nova 

geração de políticas no município, cujos principais interesses eram voltados para a ruptura do 

ciclo estrutural de desigualdade de renda, do desemprego e da pobreza, o PBT adotado por 

Osasco primou, conforme o texto da Lei n. 3.983 (2005), pelos mesmos princípios de seu 

antecessor.   

Nesse sentido, com o objetivo de ampliar a escolaridade dos adolescentes, promovendo 

sua manutenção ou reintegração à vida escolar para a conclusão do ensino de nível médio, 

inclusive profissionalizante, postergando sua entrada no mercado de trabalho, o PBT propõe a 

concessão de uma bolsa - transferência de renda - para pessoas de baixa renda, residentes no 

município de Osasco, com idade entre 16 e 24 anos, devidamente matriculadas no sistema 

nacional de ensino, que estejam desempregadas ou que não aufiram renda bruta mensal que 

supere o valor correspondente a 50% do salário mínimo nacional vigente. Além disso, os 

beneficiários devem também cumprir com 85% da frequência nas aulas no mês do benefício, 
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participar de capacitações e realizar atividades comunitárias (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

OSASCO, 2006).  

Os recursos provenientes dessa bolsa se constituiriam em incentivo para que esses 

indivíduos de baixa renda, que provavelmente necessitariam de trabalhar para complementar a 

sua renda e da sua família, aceitassem abrir mão deste trabalho em troca da manutenção de seus 

estudos. Além disso, as exigências as quais os beneficiários seriam submetidos para poder 

acessar - e mesmo se manter - no Programa garantiria que tais jovens estivessem apenas 

estudando, não tendo que dividir seu tempo entre trabalho e estudos, o que poderia melhorar a 

qualidade da educação e, como consequência, otimizar sua futura inserção no mercado trabalho. 

Ou ainda, segundo Pochmann (2004), esta medida de política social, possui o caráter de 

incentivar o protagonismo, mediante a consolidação da noção de pertencimento e de 

empoderamento social dos segmentos de baixa renda da população. 

 Este esforço de pesquisa e análise se propõe a contribuir com as fundamentais produções 

pretéritas, que revelaram que a adoção de políticas públicas de educação (ou de formação de 

capital humano) sobre determinadas regiões, ao passo que ampliam as possibilidades de acesso 

ao mercado de trabalho e a maiores níveis de renda por parte dos cidadãos, contribui para o 

desenvolvimento econômico dessas localidades, além da mitigação de inúmeros problemas 

sociais. Assim, focalizam-se, neste momento, os efeitos de um programa público de 

transferência de renda para jovens em idade escolar, no município de Osasco/SP, sobre a 

evolução do índice matrículas de jovens desta mesma faixa etária. Além disso, esse trabalho 

faz-se importante na medida em que contribui para a literatura referente a programas de 

transferências de renda, uma vez que não foi encontrado nenhum outro trabalho que analisa o 

PBT no município de interesse. 

Ademais, de acordo Barros e Lima (2012), a avaliação de uma política pública é 

importante tanto para validar as teorias que foram utilizadas na elaboração da política, quanto 

para verificar se os tratados percebem seus resultados e se estes corroboram a realidade. Por 

tais aspectos, justifica-se também, a realização e a importância deste trabalho, ao avaliar o 

impacto do PBT na taxa de matrícula no ensino médio. Buscando assim, não apenas o 

aperfeiçoamento desse programa para o município de Osasco, como também a obtenção de 

conhecimentos para auxiliar no desenho de outros subjacentes com objetivos similares na 

mesma, ou em outras comunidades.  

 Além dessa seção introdutória, o presente artigo está organizado em mais cinco seções. 

Na segunda seção, são apresentadas as características do PBT, sendo essa, seguida da seção na 

qual é apresentada uma revisão da literatura. Na seção seguinte, é apresentada a metodologia 

utilizada, seguida dos resultados e, por último, as conclusões. 

2.  Programa Bolsa Trabalho (PBT) 

O Programa Bolsa Trabalho, instituído pela Lei n. 3.983 (2005)1, de 27 de dezembro de 

2005, tem como público alvo as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 24 (vinte e quatro) anos, 

de baixa renda2 e residentes no município de Osasco.  O PBT tem por objetivo assegurar ao 

jovem um conjunto mínimo de direitos que lhe permita viver com dignidade, exercitar 

possibilidades de escolha e experimentar novos espaços de ação, novas formas de sociabilidade 

e novos modos de inserção na sociedade. O Programa busca gerar renda nos bairros, propiciar 

o resgate da cidadania dos jovens pertencentes às famílias de baixa renda, potencializar a 

integração e o sentimento de pertencimento deles - possibilitando que o beneficiário seja 

protagonista juvenil no seu bairro -, além de desenvolver com os jovens atividades de caráter 

comunitário que melhorem sua qualidade de vida e o de sua comunidade. 

 
1 Regulamentada pelo Decreto nº 9559/2006 e Revogada pela Lei n 4540 (2012). 
2 A classificação de família de baixa renda está no parágrafo 3º (terceiro) do Art. 1º da Lei nº 3.983 (2005). 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/o/osasco/decreto/2006/955/9559/decreto-n-9559-2006-regulamenta-a-lei-n-3983-de-27-de-dezembro-de-2005-que-instituiu-o-programa-social-voltado-para-a-juventude-do-municipio-de-osasco-denominado-programa-bolsa-trabalho-pbt
https://leismunicipais.com.br/a/sp/o/osasco/lei-ordinaria/2012/454/4540/lei-ordinaria-n-4540-2012-dispoe-sobre-o-programa-bolsa-trabalho-pbt
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Ademais, o PBT apresenta ações orientadas para demandas socioeducacionais, como a 

reintegração da vida escolar do jovem que não esteja cursando a educação básica, sendo 

obrigatória sua matrícula no período letivo corrente ou seguinte. Outrossim, objetiva propiciar 

aos jovens a complementação do ensino e da aprendizagem, com programação didático-

pedagógica, na linha de formação ocupacional prática ou sob a forma de ação comunitária. 

Também é apontado o apoio ao retorno ou a continuidade dos estudos para os jovens que não 

tenham concluído o ensino médio, como também o apoio para cursar o ensino 

profissionalizante.  

As atividades realizadas no Programa consistem na prática de ações comunitárias, de 

formação sócio-profissional e/ou de utilidade coletiva, como também na forma de 

empreendimentos populares em autogestão ou grupos de economia solidária, com cursos 

ministrados por órgãos públicos ou por entidades contratadas, conveniadas ou parceiras. Como 

contrapartida, aos participantes do projeto são oferecidos benefícios que compreendem: 

transferência de renda que corresponde a, no mínimo, 45% (quarenta e cinco por cento) e no 

máximo 100% (cem por cento) do salário nacional vigente; subsídio para atender a despesas de 

deslocamento, assim como para a realização das atividades comunitárias e de formação, desde 

que fique comprovada a necessidade de condução paga, cujos critérios de concessão poderão 

variar de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros; e seguro de vida coletivo. 

Para ser beneficiário do PBT, além do cumprimento da carga horária fixada para as 

atividades realizadas pelo Programa, o jovem precisa atender uma série de requisitos que estão 

diretamente relacionados com o objetivo do mesmo. Sendo assim, o beneficiado não pode 

auferir rendimentos brutos mensais que ultrapassem o valor correspondente a 50% (cinquenta 

por cento) do salário mínimo nacional vigente e não pode estar recebendo o seguro-desemprego. 

Também é necessário residir no município de Osasco há mais de 2 (dois) anos e estudar em 

uma escola vinculada ao sistema nacional de ensino. Cabe ressaltar que, na condição de não 

acatamento de determinados critérios3 , os benefícios do programa podem ser interrompidos.  

A lei do PBT prevê que o benefício seja implementado de maneira gradativa, de acordo 

com os meios e recursos disponíveis, priorizando os beneficiários com maior tempo de 

desemprego, menor renda e que residam próximo ao local das atividades. De acordo com dados 

da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão (SDTI), o programa teve, nos anos de 

2006 a 2016, 261 beneficiários (em torno de 65 por ano)4. No que refere-se ao montante gasto 

pelo projeto nos anos de 2006 a 2016, segundo dados do Portal da Transparência da Prefeitura 

Municipal de Osasco, as despesas totais do Programa foram de R$54.702.338,04, o que 

representaria um montante médio por ano de R$4.972.939,82, sendo, portanto, um valor 

bastante expressivo. Vale destacar que as despesas foram classificadas de acordo com suas 

naturezas, sendo elas: material de consumo, passagens e despesas de locomoção, outros auxílios 

financeiros a pessoas físicas e outros serviços de terceiros a pessoa jurídica. 

1. Renda, trabalho precoce e educação 

O PBT, enquanto projeto de transferência de renda, tem por objetivo principal retirar o 

jovem do mercado de trabalho promovendo, assim, sua reinserção/permanência no sistema 

educacional. O principal objetivo disso seria o incremento do capital humano do jovem com o 

intuito de garantir, no futuro, maior probabilidade de acesso ao mercado de trabalho e de 

 
3 Esses critérios estão representados no Art.9 da lei Lei nº 3.983 (2005). 
4 Com base na metodologia amostral adotada pela PNAD (2006), tal amostra se revela estatisticamente significativa. Esse 

cálculo foi feito da seguinte forma: verificou qual era a quantidade de pessoas no estado de São Paulo na base de dados da 

PNAD (2006) que teria as características necessárias para ser elegível ao programa e o valor encontrado foi de 33. Como a 

população do estado de São Paulo era, à época, de 39.620.277, tem-se que 33 representa 0,0008%. Como população da cidade 

de Osasco/SP, que em 2006 correspondia a 663.128 indivíduos, 0,00008% representa aproximadamente 1 pessoas, sendo este 

o valor representativo ideal, com base na PNAD (2006), para os beneficiários do PBT do município de Osasco/SP, 

comprovando a significância da amostra de em média 65 por ano. 
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maiores níveis de rendimento, possibilitando o rompendo da chamada “armadilha da pobreza”, 

dado que permite ao jovem substituir o emprego no presente para que tenha melhores condições 

de trabalho e renda no futuro. Algumas vertentes da literatura econômica sobre o tema 

argumentam que as características da família, destacando-se a renda, constituem os principais 

fatores que explicam a escolaridade das crianças e adolescentes, tal como a realização do 

trabalho precoce por essas.  

 De acordo com Cacciamali, Tatei e Batista (2010), os pais tomam as decisões de 

alocação do tempo do filho entre a educação, o lazer e o trabalho. Como as duas 

primeiras atividades são consideradas bens de luxo pela teoria econômica, então o aumento da 

renda familiar amplia, mais que proporcionalmente, o tempo das crianças/adolescente destinado 

a educação e ao lazer, podendo, por conseguinte, implicar na redução do trabalho infantil. Dada 

essa relação, acredita-se que o aumento da renda familiar, oriundo de uma transferência de 

renda, seja capaz de impactar positivamente na educação dos filhos.  Em razão disso, esses 

autores analisaram o efeito do Programa Bolsa Família (PBF) na educação e no trabalho 

infantil. Os resultados encontrados foram de elevação na variável de educação, mas não foi 

constatado nenhum impacto significativo no combate ao trabalho infantil. Cabe salientar que, 

diferentemente do PBF, o Programa Bolsa Trabalho, além de ser um programa de transferência 

de renda, exige que os beneficiários não estejam trabalhando, o que poderá ser eficiente no 

combate ao trabalho infantil.  

Ademais, outro canal que a transferência de renda, dado o PBT, poderia contribuir para 

melhorar os indicadores educacionais seria pela solução do trade-off entre trabalho e estudo e, 

por conseguinte, por proporcionar aos jovens beneficiados mais disponibilidade de tempo para 

dedicarem aos estudos. No entanto, não há um consenso na literatura brasileira quanto à relação 

entre o trabalho precoce e um menor salário na fase adulta, o que seria justificado, em grande 

parte, pela baixa acumulação de capital humano via educação, decorrente do tempo que o 

indivíduo deixou de dedicar aos estudos para poder trabalhar enquanto criança (Kassouf, 1999; 

Ilahi, Orazem & Sedlacek, 2000 e Emerson & Souza, 2003).  

Objetivando verificar o efeito do trabalho precoce sobre a educação das crianças da 

América Latina, em especial da Bolívia e da Venezuela, Psacharopoulos (1997) verificou que 

o trabalho infantil reduz, em média, dois anos de escolaridade da criança que o exerce. Além 

disso, o trabalho infantil está relacionado positivamente com a taxa de reprovação escolar, e 

inversamente com a renda da família.  O autor destaca que os resultados ensejam a promoção 

de políticas de transferência de renda focalizadas em famílias com vulnerabilidade 

socioeconômica, uma vez que, incentiva a permanência das crianças nas escolas e desestimula 

a entrada no mercado de trabalho. Dessa forma, escapa-se da redução na acumulação de capital 

humano, garantindo as condições necessárias para as futuras gerações romperem com a 

armadilha da pobreza. 

Neri e Osório (2019), utilizaram os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) de 2004 a 2006, a fim de mensurar os efeitos do Programa Bolsa Família 

sobre indicadores educacionais. Os autores estimaram que os jovens com características para 

receber o programa (elegíveis) apresentaram maiores chances de frequentar a escola, de cumprir 

a presença mínima, de estudar mais do que 4 (quatro) horas por dia e de cumprir as exigências 

escolares do PBF, em comparação com os quase elegíveis.  

Convém salientar, contudo, que a influência da renda na produtividade escolar tende a 

diminuir conforme o aluno amplie os anos de estudos, uma vez que as características individuais 

do aluno começam a ter um impacto maior no seu desenvolvimento. De acordo com Leon e 

Menezes-Filho (2001), nos níveis de escolaridade mais avançados - como no ensino médio, por 

exemplo - o abandono escolar é menor, dado que há um aumento no custo de oportunidade de 

deixar de estudar.  
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Nessa mesma linha tem-se os resultados encontrados por Blau (1999) para os Estados 

Unidos. O autor verificou que o efeito do aumento da renda permanente se mostra muito mais 

significativo que o aumento de rendas transitórias. Ademais, conclui que as políticas de 

transferências de renda somente terão efeitos expressivos na educação das crianças se aumentar 

em grande proporção a renda familiar ou se promover uma mudança permanente na mesma. 

Isso ocorre porque os pais podem colocar maior peso no consumo familiar do que no 

investimento em capital humano das crianças além do fato de que o desenvolvimento da criança 

e a sua personalidade não sofrem apenas influências de características socioeconômicas, mas 

também são determinadas pelas características herdadas, sorte e conexões familiares (Blau, 

1999).  

3. Metodologia 

 Avaliar o impacto do PBT  sobre a taxa de matrícula5 no ensino médio de jovens no 

município de Osasco/SP seria mais eficaz se, segundo Abadie e Drukker (2004), fosse possível 

observar tal cidade em duas situações no mesmo período de tempo: na situação de tratado - ou 

seja, recebendo o PBT - e de não tratamento - sem receber o Programa. Contudo, esta análise 

seria inviável, pois o mesmo município não poderia ser observado em ambas as condições, de 

receber e, simultaneamente, de não receber a política; e, para tanto, tal problema pode ser 

solucionado utilizando-se contrafactuais do grupo tratado que não sofreram qualquer impacto 

da implementação do PBT durante o período de tempo analisado (Foguel, 2012). Como no 

presente estudo tem-se apenas uma unidade tratada (Osasco) a melhor estratégia para 

aproximar-se do real efeito do PBT é a utilização do método de controle sintético descrito por 

Abadie e Gardeazeabal (2003) e Abadie, Diamond e Hainmueller (2010). Segundo Silveira 

Neto et al. (2013), a grande vantagem desse método sobre os outro é justamente a possibilidade 

de avaliar uma política e fazer inferências quando existe apenas uma unidade tratada. Ademais, 

como esse método somente utiliza informações do período pré-tratamento, a escolha do 

controle não tem relação com os resultados, ou seja, com o efeito pós-tratamento.  

O controle sintético permite a construção de um grupo controle que será a média 

ponderada dos municípios potencialmente comparáveis a Osasco. Esses pesos serão formulados 

com base na variável de interesse e em covariadas correlacionadas com essa variável para o 

período pré-tratamento. Com esses municípios e com esses pesos, o método criará uma 

trajetória da variável de interesse para o município tratado na ausência de tratamento. Como 

essa trajetória sintética é construída com base nas observações não tratadas, pode ser usada 

como contrafactual para avaliação de impacto, pois, em tese, não está sujeita aos efeitos do 

tratamento. 

 Dessa forma, segue a apresentação formal do método de controle sintético para o caso 

da avaliação do PBT para o município de Osasco por meio da adaptação do modelo de Abadie 

et al. (2010):  

 Primeiramente, considera-se que tenha informações de C+1 municípios de São Paulo, 

sendo Osasco um deles, para um período de T anos. Dessa forma, tem-se C municípios 

candidatos a controle6. Define-se 𝑌𝑖𝑡
𝑁 como o resultado da taxa de matrículas no ensino médio 

do município i no instante t na ausência do PBT para todo i=1,...,C+1 e t=1,...,T. O número de 

períodos pré-intervenção é dado por 𝑇0, de modo que 1<𝑇0< T. A taxa de matrículas em algum 

período t dado que o PBT foi implementado em 𝑇0 é dada por 𝑌𝑖𝑡
𝐼 . Para períodos anteriores a 

 
5 A taxa de matrícula foi calculada pela razão entre o número bruto de matrículas do município dividido pela população do 

mesmo, e essa razão foi multiplicada por cem mil (100000). 
6 São utilizados os municípios do estado de São Paulo como possíveis controles por serem possivelmente os municípios 

brasileiros que apresentam características mais semelhantes a Osasco, tanto em relação às características econômicas, culturais 

e territoriais, quanto de administração e governança pública. 
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essa intervenção tem-se que [1,𝑇0), 𝑌𝑖𝑡
𝐼 = 𝑌𝑖𝑡

𝑁, ou seja, até a implementação do PBT as séries 

eram iguais.  

 O efeito do programa em cada período após a sua implementação seria dado por 𝛼𝑖𝑡= 

𝑌𝑖𝑡
𝐼 − 𝑌𝑖𝑡

𝑁 ,  reorganizando os termos tem-se: 𝑌𝑖𝑡
𝐼 = 𝑌𝑖𝑡

𝑁 + 𝛼𝑖𝑡. Definindo 𝐷𝑖𝑡 como uma variável 

binária que assumi o valor de um para os períodos após o PBT e zero para os anteriores, tem-

se:  

𝑌𝑖𝑡
𝐼 = 𝑌𝑖𝑡

𝑁 + 𝛼𝑖𝑡𝐷𝑖𝑡,  para  𝐷𝑖𝑡= {1 𝑠𝑒 𝑖 = 1 𝑒 𝑡 > 𝑇0  𝑂 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜                                (1) 

 Sendo assim, os parâmetros de interesse para a estimação do efeito do Bolsa Trabalho 

sobre a taxa de matrículas no ensino médio são: 𝛼1𝑡, … , 𝛼𝐼𝑇. Fica claro por meio dessa definição 

que observa-se  𝑌𝑖𝑡
𝐼  para todos os períodos, mas não observa-se 𝑌𝑖𝑡

𝑁 para os períodos posteriores 

a implementação do programa. Com isso, é necessário estimar 𝑌𝑖𝑡
𝑁 para que seja possível estimar 

os parâmetros de interesse. Abadie et al. (2010) assumem que tais valores são gerados a partir 

de um modelo do tipo:  

𝑌𝑖𝑡
𝑁 =  𝛿𝑡 +  𝜃𝑡𝑍𝑖 +  𝜆𝑡µ𝑖 +  휀𝑖𝑡                                                                                                (2) 

sendo 𝛿𝑡 um fator desconhecido, mas comum entre os municípios de São Paulo, 𝜃𝑡 um vetor (1 

X R) de parâmetros, 𝑍𝑖 um vetor (R X 1) de variáveis que explicam a taxa de matrícula no 

ensino médio, 𝜆𝑡 um vetor (1 X F) de fatores comuns não observáveis, µ𝑖 um vetor (F X 1) de 

fatores desconhecidos e 휀𝑖𝑡 é o termo do erro com média zero para todo i e t. Dessa forma, será 

criado um vetor P (C X 1), tal que P = (𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑐),  𝑝𝑖 ≥  0 𝑒 ∑𝑐+1
𝑖=2 𝑝𝑖=1. Esse vetor gera 

uma média ponderada dos municípios de São Paulo aptos a serem controles. A taxa de 

matrículas sintética, dessa forma, pode ser expressa por: 

∑ 𝑝𝑖𝑌𝑡𝑖
𝑐+1
𝑖=2 = 𝛿𝑡 + 𝜃𝑡 ∑ 𝑝𝑖𝑍𝑖

𝑐+1
𝑖=2  + 𝜆𝑡 ∑ 𝑝𝑖µ𝑖

𝑐+1
𝑖=2  + ∑ 𝑝𝑖휀𝑖𝑡

𝑐+1
𝑖=2                                                       (3) 

Suponha um vetor 𝑃∗ onde 𝑝𝑖
∗ ≥  0 𝑒 ∑ 𝑝𝑖

∗𝑐+1
𝑖=2 =1, tal que:  

∑ 𝑝𝑖
∗𝑌𝑡𝑖

𝑐+1
𝑖=2 = 𝑌𝑡𝑖= 𝑌𝑡𝐼         para  1 < t <𝑇0,        e 

∑ 𝑝𝑖
∗𝑍𝑖

𝑐+1
𝑖=2 = 𝑍𝐼                                                                                                                           (4) 

Abadie et al. (2010), demonstram que, sob certas condições, o valor esperado da 

diferença entre a taxa de matrícula no ensino médio de Osasco, no período anterior a 

implementação do Programa, e a soma ponderada dessa mesma variável nesse mesmo período, 

mas para os municípios sem intervenção, (𝑌𝑖𝑡
𝑁 - ∑𝑐+1

𝑖=2 𝑝𝑖
∗𝑌𝑡𝑖) aproxima-se de zero, ou seja, o 

estimador de 𝑌𝑖𝑡
𝑁 é não viesado e, portanto, estimativas do impacto da intervenção no município 

i nos períodos pós intervenção podem ser obtidas através da diferença: 

 �̂�𝑖𝑡 =  𝑌𝑖𝑡
𝐼 − ∑ 𝑝𝑖

∗𝑌𝑡𝑖
𝑐+1
𝑖=2   para  𝑇0< t < T                                                                                  (5) 

As equações (4), dificilmente, serão obtidas para um determinado P, ou seja, 

dificilmente existirá uma média ponderação dos municípios que dará uma réplica perfeita de 

Osasco, mas o controle sintético buscará os pesos que formará um contrafactual, o mais 

semelhante possível, da unidade tratada. Para demonstrar isso, define-se 𝑋0 uma matriz (K X 

1), em que K é o número de variáveis pré-tratamento associadas à Osasco; 𝑋1 uma matriz (K X 

C) que contém as mesmas variáveis para o mesmo período, no entanto para os possíveis 

controles e W uma matriz diagonal, em que cada elemento da diagonal principal representa a 

importância que cada uma dessas variáveis tem no processo de estimação da variável de 
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interesse. Sendo assim, o controle sintético resolverá o problema de minimização do erro 

quadrático médio da seguinte forma: 

𝑚𝑖𝑛𝑝 ∈𝑃(𝑋0 − 𝑋1𝑃)′𝑊(𝑋0 − 𝑋1𝑃)     

em que: 𝑃 =  {(𝑝2, … , 𝑝𝑐)′ 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎: ∑𝑐
𝑖=2 𝑝𝑖 = 1, 𝑝𝑖 ≥ 0 (𝑖 = 2, … , 𝐶)}                        (6) 

O resultado obtido dessa minimização fornecerá a matriz 𝑃∗ que contém o peso ótimo 

estimado que cada possível controle receberá para construção do contrafactual da variável de 

interesse da unidade tratada.7 A Raiz do Erro de Previsão Quadrático Médio (REPQM), uma 

medida de ajuste da unidade estimada com a unidade tratada, é dada pela raiz quadrada do erro 

quadrático médio. O melhor ajuste se dá quanto mais próximo de zero esse valor estiver. Além 

disso, a escolha de 𝑃∗ depende da escolha ótima da matriz W, ou seja, depende da importância 

relativa atribuída a cada variável utilizada na estimação da matriz de pesos (RIBEIRO et al., 

2014)8.  

Dessa forma, a série da variável de interesse (taxa de matrículas no ensino médio) para 

o tratamento da unidade sintética é estimada pela média ponderada dessa variável, mas para as 

unidades de controle e para todos os anos posteriores ao tratamento, sendo esses pesos os ótimos 

escolhidos para compor a matriz de pesos (𝑃∗ ) calculada conforme detalhado acima. Essa série 

estimada da unidade sintética será comparada a série da variável taxa de matrículas no ensino 

médio para a unidade tratada nos mesmos anos. Tem-se então, os seguintes resultados:  

𝑌𝐼𝑡
�̂� =  ∑ 𝑝𝑖

∗𝑌𝑖𝑡
𝑐+1
𝑖=2         e                                                                                                               (7) 

𝛼𝐼�̂� = 𝑌𝐼𝑡
𝐼 − 𝑌𝐼𝑡

�̂�                                                                                                                          (8) 

em que a equação (7) representa a estimação da série da variável de interesse para os municípios 

que formaram o grupo de controle e a equação (8) mostra os efeitos do PBT sobre a taxa de 

matrícula do ensino médio para todos os anos após a implementação do Programa (2006 a 

2016). Segundo Ribeiro et al. (2014), para que as diferenças nas trajetórias da unidade sintética 

e da unidade tratada, após o período de implementação do programa, sejam atribuídas ao efeito 

do PBT é necessário que o processo de otimização resulte em uma série sintética ajustada a 

série tratada para os períodos pré-tratamento.  

 Como teste de robustez, Abadie, Diamond e Hainmueller (2015) sugerem dois testes: 

“placebo no tempo” e “placebo no espaço”. No primeiro, se faz necessário estimar se há algum 

efeito significativo na variável de interesse quando considera que a política ocorreu em algum 

período anterior ao verdadeiro ano de implementação. Se caso for encontrado resultados 

estatisticamente significativos e este for igual ou, até mesmo, maior do que o resultado 

encontrado no verdadeiro ano de implementação, a robustez do modelo se dissipará, pois, esse 

impacto seria explicado por qualquer outro motivo que não seja a política analisa em questão, 

de forma que os efeitos no período pós-tratamento não seriam apenas advindos da política. O 

teste “placebo no espaço” consiste em aplicar o método do controle sintético para todos as 

potenciais unidades de controle. Caso seja encontrado na distribuição dos placebos efeitos tão 

grandes como os da estimativa sintética (Osasco), este efeito será atribuído a outros fatores e 

não somente a política implementada. Logo, para que o impacto da política seja robusto, é 

necessário que a unidade sintética do município esteja nas extremidades da distribuição dos 

 
7 Alguns possíveis controles poderão receber peso zero como peso ótimo, pois terá nula capacidade de auxiliar na construção 

da unidade sintética.  
8 Neste trabalho, segue-se Abadie e Gardeazabal (2003) ao escolher a matriz W que minimiza, no período pré-tratamento, o 

Erro Quadrado Médio do Estimador (MSPE) das variáveis de interesse.  
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placebos. Visando testar isso, Galliani e Quistorff (2017) propõem um teste de significância 

dos resultados pela análise do p-valor estimado da seguinte forma:  

𝑝𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝑃𝑟(�̂�1𝑡
𝑃𝐿 <  �̂�1𝑡 ) =

(∑ 𝐼𝑀+1
𝑖=2 (�̂�1𝑡

𝑃𝐿(𝑀)
< �̂�1𝑡 )

𝑀
                                                                    (9) 

𝑝𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝑃𝑟(�̂�1𝑡
𝑃𝐿 >  �̂�1𝑡 ) =

(∑ 𝐼𝑀+1
𝑖=2 (�̂�1𝑡

𝑃𝐿(𝑀)
> �̂�1𝑡 )

𝑀
                                                                   (10) 

 

em que �̂�1𝑡 é o efeito estimado para um particular período pós-tratamento e �̂�1𝑡
𝑃𝐿 é a 

distribuição dos placebos no local correspondente. Para cada município de controle M é 

estimado �̂�1𝑡
𝑃𝐿(𝑀𝑃)

 e assim é caracterizado a distribuição dos placebos e avaliada a estimativa 

�̂�1𝑡  nessa estimação. O p-valor da equação (9) é estimado para os resultados em que o efeito é 

negativo e da equação (10) quando o efeito é positivo, sendo este o teste utilizado no presente 

trabalho. 

Além disso, de acordo com Abadie et al. (2010), no teste de “placebo no espaço” o 

melhor ajuste será quando se consideram apenas os municípios que tiverem um ajuste médio 

semelhante ao MSPE da unidade tratada. Sendo assim, o teste de significância na distribuição 

da unidade tratada e dos placebos será nos municípios cujo MSPE não seja superior duas vezes 

ao valor de Osasco.  

 

3.1 Descrição do modelo e fonte de dados 

Em decorrência da indisponibilidade de dados sobre os beneficiários tratados e não tratados 

propôs-se a análise a nível municipal (i) no tempo (t). Sendo assim, a regressão que possibilita 

estimar o efeito do PBT sobre a taxa de matrículas no ensino médio é dada por: 

 

 

𝑇𝑥_𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑚é𝑑𝑖𝑜𝑖𝑡
= 𝐼𝐶𝑀𝑆𝑖𝑡 +  𝑙𝑛 (𝑎𝑟𝑟𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎çã𝑜𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜)𝑖𝑡 +

 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑜𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑡
+ 𝑡𝑥_𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎çã𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑡

+  𝑙𝑛 (𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎)𝑖𝑡 +

 𝑇𝑥_𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑚é𝑑𝑖𝑜𝑖1993
+  𝑇𝑥_𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑚é𝑑𝑖𝑜𝑖1995

+ 𝑇𝑥_𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑚é𝑑𝑖𝑜𝑖1997
+ 

𝑇𝑥_𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑚é𝑑𝑖𝑜𝑖1999
+  𝑇𝑥_𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑚é𝑑𝑖𝑜𝑖2001

+ 𝑇𝑥_𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑚é𝑑𝑖𝑜𝑖2003
+

𝑇𝑥_𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑚é𝑑𝑖𝑜𝑖2005
 + 휀𝑖𝑡 

 

 

(11) 

 

sendo, 𝑇𝑥_𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑚é𝑑𝑖𝑜𝑖𝑡
 a taxa de matrícula do ensino médio dos municípios de São Paulo no 

período t, calculada por meio da razão entre o número de matrículas  no ensino médio e a 

população para cada município, multiplicado o valor final por cem mil (100.000). Essa mesma 

taxa, no entanto, defasada de dois em dois anos, foi utilizada como controle. Além dessas, foram 

utilizadas como controle para identificar a estrutura orçamentária do município: a taxa de 

participação do município no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (𝐼𝐶𝑀𝑆𝑖𝑡) e 

o logaritmo natural do total de arrecadação de imposto (𝑎𝑟𝑟𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎çã𝑜𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜) e para identificar 

a estrutura socioeconômica empregou-se: a quantidade de pessoas empregadas no setor formal 

(𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑜𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑡
), a taxa de reprovação no ensino fundamental (𝑡𝑥_𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎çã𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑡

) e o 

logaritmo natural do total da população urbana. O primeiro grupo de variáveis serve como proxy 

para o gasto do município com educação e o segundo grupo serve para controlar as 

características socioeconômicas que fariam com que os municípios diferentes tivessem 

quantidade diferente de adolescentes matriculados no ensino médio.   

 Além do uso das variáveis de controle que servem para valer-se da Suposição de 

Independência Condicional (CIA), também conhecida por Seleção em Observáveis, o método 

do controle sintético, segundo Abadie et al. (2015), permite controlar os fatores não observáveis 
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e a heterogeneidade do modelo quanto utilizado um período longo de análise anterior ao 

tratamento. A intuição para isso está no fato de que somente unidades que são semelhantes em 

características observadas e não observadas, que determinam a variável de resultado, 

conseguem produzir trajetórias similares desta por um período de tempo mais longo, de forma 

que qualquer divergência entre essas trajetórias após o período de tratamento seria explicada 

pelo impacto da política implementada. Para tal, utiliza-se no presente artigo uma série histórica 

de 23 anos (de 1993 a 2016), sendo 13 anos anteriores o período de pré-intervenção do PBT 

(cuja sua implementação ocorreu em dezembro de 2005, sendo então considerado como ano de 

implementação 2006), e 11 anos de período de pós-intervenção.   

 Todas as variáveis utilizadas nesse trabalho foram extraídas da Fundação SEADE 

(Sistema Estadual de Análise de Dados). As informações fornecidas pela Fundação SEADE são 

derivadas dos microdados do Censo Demográfico e PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios) - realizados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

4. Resultados e discussões 

Segundo Souza (2007), o ciclo de uma política pública contém seis etapas, sendo elas: 

a definição de agenda, a identificação de alternativas, a avaliação das opções, a seleção das 

opções (decisão), a implementação e a avaliação. O PBT foi implementado no final de 2005 e 

passou pelas cinco primeiras etapas desse ciclo, sendo, dessa forma, de grande importância, que 

passe pelo processo de avaliação. Sendo assim, o presente estudo visa contribuir com essa 

política avaliando-a de forma valorativa quanto ao principal objetivo do PBT.  

A metodologia de controle sintético, aqui utilizada, permitiu a construção de um 

contrafactual que é dado pela média ponderada dos municípios potencialmente comparáveis à 

Osasco. Esses pesos foram estimados com base na variável de interesse e nas covariadas.  Na 

Tabela 1, são apresentados quais municípios do estado de São Paulo que receberam pesos 

diferentes de zero, compondo assim o grupo de controle, e qual o valor do peso que cada um 

recebeu. Convém destacar que constituíram esse grupo nove municípios, sendo Campinas 

(0,343) e Cotia (0,002) os que tiveram, respectivamente, maior e menor peso. 

Tabela 1 – Peso dos municípios do estado de São Paulo no controle sintético de Osasco 

Município Peso 

Campinas 0,343 

São Caetano do Sul 0,22 

Barretos 0,169 

Sertãozinho 0,094 

Itaoca 0,079 

Novais 0,049 

São Vicente 0,024 

Ilha Comprida 0,02 

Cotia 0,002 

Fonte: Formulação própria com dados da pesquisa. 

A Tabela 2 mostra as médias das covariadas dos anos anteriores a intervenção (de 1993 

a 2005) para a unidade tratada, para o controle sintético e para todos os possíveis controles. 

Nota-se que o município de Osasco e os do controle sintético apresentam médias muito 

semelhantes, em contrapartida, os possíveis controles apresentam médias muito distintas. O 

maior distanciamento entre essas médias está na variável de interesse defasada, isto é, as taxas 

médias de matrícula de Osasco são bem mais elevadas do que as dos possíveis controles, mesmo 

antes da implementação do PBT, diferentemente, as do controle sintético são bastante similares 
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a da unidade tratada. Assim, fica evidente que o controle sintético foi eficiente em gerar uma 

média ponderada para a taxa de matrícula no ensino médio muito próxima da média da unidade 

tratada. 

Tabela 2 – Média das covariadas por grupos de município 

Variáveis Osasco 
Controle 

Sintético 

Média de todos os 

possíveis controles 

ICMS 1,29 1,25 0,12 

Empregos Formais 97.398,62 107.594,20 9.966,40 

População Urbana 13,35 11,81 9,42 

Tx. Reprovação Ensino Fund. 4,15 5,52 5,01 

Arrecadação 19,50 18,05 14,63 

Tx. Matrícula (1993) 4.716,90 4.704,50 3.303,08 

Tx. Matrícula (1995) 5.353,27 5.360,63 3.784,68 

Tx. Matrícula (1997) 5.708,18 5.728,15 4.332,03 

Tx. Matrícula (1999) 6.512,53 6.485,67 4.941,23 

Tx. Matrícula (2001) 6.069,08 6.052,53 5.021,66 

Tx. Matrícula (2003) 5.626,57 5.667,87 5.278,81 

Tx. Matrícula (2005) 5.332,20 5.295,56 4.803,27 

Fonte: Formulação própria com dados da pesquisa. 

 

Sequencialmente, o método criará uma trajetória da taxa de matrícula do ensino médio 

para o município de Osasco na ausência de tratamento, levando em consideração os municípios 

e pesos selecionados. Como esta é construída com base nas observações não tratadas, pode ser 

usada como contrafactual para avaliação de impacto, pois, em tese, não está sujeita aos efeitos 

do tratamento. Essa trajetória da variável de interesse é apresentada no painel (a) da Figura 1. 

Pode-se observar que, nos anos anteriores a implementação do PBT, há pouca dispersão entre 

as trajetórias das unidades tratadas e das de controle. Além disso, pode-se perceber que o maior 

distanciamento entre elas acontece nos anos de 1994, 1996, 2000 e 2002, como essas variações 

são muito suaves, provavelmente não são significativas. Para a grande maioria dos anos do pré-

tratamento, as trajetórias se encontram sobrepostas validando a hipótese principal do modelo, 

sendo esta a hipótese de fit perfeito indicando, novamente, que a taxa de matrículas do ensino 

médio estimada para os municípios de controle pode ser considerado um contrafactual 

satisfatório para o município de Osasco.  

 

Figura 1 – Efeito do Programa Bolsa Trabalho sobre a taxa de matrícula no ensino médio e teste 

de significância  

 
Fonte: Resultado da pesquisa. 
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 Primeiramente, se faz importante destacar que como a unidade tratada do Programa foi 

o indivíduo e análise do presente artigo foi feita em nível de município e, os resultados do 

presente trabalho são subestimados, o que não invalida esta pesquisa. Pelo painel (a) da Figura 

1, observa-se que logo após a implementação do Programa (indicada pela linha vertical 

pontilhada no ano de 2006) verifica-se um distanciamento entre a taxa de matrícula de Osasco 

e do grupo de controle. A trajetória do grupo de controle parece seguir a tendência de pré-

intervenção que é de queda, enquanto a de Osasco se desvia da tendência de queda aumentando 

o distanciamento entre as duas, evidenciando que o efeito do PBT sobre a taxa de matrículas 

no ensino médio em Osasco é positivo. No painel (b) da Figura 1 e apresentados os resultados 

do teste de robustez por “placebo no espaço”, proposto por Galliani e Quistorff (2017), o qual 

indica que esse efeito foi significativo, a pelo menos 10% de significância, somente para os 

dois últimos anos da análise. Portanto, pode-se afirmar que o PBT só foi efetivo em aumentar 

a taxa de matrícula nas escolas do município de Osasco nos anos de 2015 e 2016, como é 

também evidenciado pelo maior distanciamento das trajetórias do painel (a) da  Figura 1. Cabe 

destacar que o aumento da taxa de matrícula nos anos de 2015 e 2016 foi de 1.043,677 e 

1.009,366, respectivamente. Efeitos positivos nas matrículas, resultantes de um programa de 

transferência de renda, também são encontrados por Glewwe e Kassouf (2008) ao avaliar o 

Programa Bolsa Família (PBF).  

A ausência de impacto positivo nos outros anos de análise, de certa forma, é uma 

avaliação positiva do Programa, pois o objetivo do PBT é promover a manutenção ou 

reintegração à vida escolar, postergando sua entrada no mercado de trabalho. Sendo assim, o 

distanciamento entre a trajetória sintética e a de Osasco, mesmo que não tenha efeitos 

significativos, sinaliza uma possível constância nas taxas de matrículas na unidade tratada, que 

possivelmente, na ausência do Programa, seguiria a tendência de queda, como ocorreu com as 

unidades de controle. Dessa forma, o PBT estaria sendo eficaz no sentido de promover a 

manutenção dos alunos na escola, mas não estaria sendo capaz de aumentar o número de 

matrícula no município. O efeito positivo, somente se deu no longo prazo, após dez anos de sua 

implementação. A não significância dos resultados pode ser explicada também pelo fato de que 

o valor do auxílio pecuniário -  correspondente a, no mínimo, 45% (quarenta e cinco por cento) 

e, no máximo, 100% (cem por cento) do salário mínimo nacional vigente -, não seja 

monetariamente atrativo para a parcela do público-alvo do PBT (jovens de baixa renda) que 

não tenha concluído o ensino médio e que não se encontra no sistema de ensino. Assim, ao 

assumir que tais jovens estão no mercado de trabalho, acredita-se que o custo de oportunidade 

da desocupação dos referidos empregos para o recebimento da bolsa e da dedicação exclusiva 

aos estudos é alto, desestimulando tal decisão.  

Outro teste de robustez que se faz necessário é o “placebo no tempo”, no qual é 

verificado se o efeito, encontrado ao colocar a data de implementação do PBT em 2006, é 

espúrio. Para isso, constrói-se outra série sintética, alterando a data para qualquer outra no 

período pré-tratamento. Tomando como data prévia para estimação do teste o ano de 2000, 

nota-se, pelo painel (a) da Figura 2, que houve pouco distanciamento das trajetórias entre os 

anos de 2000 a 2006 e, nos períodos posteriores, o gap parece ser de igual magnitude daquele 

estimado para o verdadeiro ano de implementação do Programa (2006). No entanto para 

nenhum período houve resultados significativos como mostra o painel (b), uma vez todos os p-

valores dos efeitos estimados foram maiores que 10%, validando o impacto da política. 
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Figura 2 – Teste “placebo no tempo” 

 
Fonte: Resultado da pesquisa. 

5. Conclusões 

Com intuito de melhorar a educação do município de Osasco/SP foi criado, no final de 

2005, o Programa municipal Bolsa Trabalho que tem como ação principal a destinação aos 

beneficiários de um auxílio pecuniário, tendo como contrapartidas a exigência que o jovem não 

exerça nenhuma atividade remunerada, mantenha a  frequência escolar  e participe dos cursos 

ofertados pelo Programa. Assim, propicia-se aos jovens a complementação do ensino e da 

aprendizagem, por meio de uma programação didático-pedagógica, viabilizando a eles 

melhores oportunidades de trabalho no futuro e ensejando meios para auferirem maiores rendas. 

Em atenção a importância de se avaliar as políticas pública implantadas no país, com intuito de 

identificar se essas estão sendo efetivas no sentido de atingir seus objetivos e de promover 

impactos para além dos seus escopos, o presente trabalho orientou-se a contribuir com essa 

literatura científica, ao avaliar o PBT do município de Osasco/SP quanto a seus possíveis efeitos 

na educação do município em questão. 

Diante da indisponibilidade de informações, tanto quantitativas como qualitativas, sobre 

os indivíduos que receberam o Programa, este estudo propôs, como meio de superar tal 

limitação, a estimação dos efeitos do Programa a nível municipal, assumindo, neste caso, a 

cidade de Osasco/SP como o único município tratado. A melhor estratégia para encontrar o 

efeito causal da política seria efetuar tal estimação com base em informações da unidade tratada, 

na condição de tratamento e não tratamento, no mesmo período de tempo. Como esta análise é 

impraticável, se faz necessário o uso de uma estratégia de identificação acertadamente ajustada 

ao tipo de dados disponíveis, bem como à política em questão. Por haver apenas um município 

tratado, compreende-se que a metodologia mais acertada para esta análise é a de Controle 

Sintético. Adotando-se como base o período 1993-2016, propôs-se, portanto, mensurar o efeito 

do PBT sobre as matrículas do ensino médio das escolas municipais do município tradado. 

Os resultados econométricos revelam que houve impactos positivos e estatisticamente 

significativos do PBT na variável de educação avaliada, apenas nos anos de 2015 e 2016, anos 

finais da série histórica analisada. No entanto, as informações obtidas sobre o Programa foram 

insuficientes para viabilizar a discussão dos eventuais motivos responsáveis pelos impactos 

desiguais entre os períodos analisados. Recomenda-se, portanto, diligência por parte dos 

gestores da política em questão para com os determinantes, endógenos e exógenos, dos 

resultados díspares entre os períodos de execução da política, destacando-se o biênio 2015-

2016.  

 Ademais, como proposição de medidas de ação aos policy makers - gestores de políticas 

públicas -, diante das informações reveladas por este estudo, coloca-se como de indispensável 

atenção à discussão e concepção de políticas públicas com o viés do PBT, principalmente nos 

anos finais do ensino básico brasileiro, com o ímpeto de contribuir, não apenas para uma 
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melhora na educação em outros municípios do estado de São Paulo e, mesmo, de outras regiões 

do país; como também, diante da necessidade de planejamento do projeto de desenvolvimento 

nacional, coloca-se como elementar a necessidade de se direcionar esforços às esferas 

municipais do país, onde os problemas e suas respectivas soluções de fato e concretamente se 

realizam. 

 Pode-se elencar, como sugestões para trabalhos futuros, a análise do impacto deste 

mesmo Programa com relação a outras variáveis de interesse, como a criminalidade e o trabalho 

infantil, por exemplo. Além disso, deve-se atentar à fundamental necessidade de sistematização 

e disponibilização de dados, tanto a nível micro, a exemplo de informações sobre beneficiários, 

quanto macro, como taxas e demais índices municipais. Sendo importante conscientizar as 

autoridades públicas municipais que o desenvolvimento e manutenção de qualquer tipo de 

política supõem o permanente processo de coleta e reavaliação de dados e informações, tanto 

anteriormente como posteriormente a sua adoção. Quando corretamente adotadas, tais medidas 

tornam tanto mais eficaz a etapa de avaliação do ciclo de uma política pública, possibilitando 

correções e ajustes na trajetória desta, para seja mais eficiente no cumprimento de suas metas e 

objetivos, e exitosa em seus resultados e impactos.  
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