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Resumo

Este estudo avalia o programa Cartão Família Carioca (CFC), do município do Rio de Janeiro.
Através de dados administrativos, estimamos o impacto dos incentivos introduzidos pelo CFC
sobre a frequência e desempenho dos alunos em testes padronizados. Encontramos efeitos posi-
tivos sobre ciências e negativos para português, além de impacto no sentido de reduzir as faltas
dos alunos participantes.

Palavras-chave: incentivos �nanceiros, cartão família carioca, efeito causal, testes padroniza-
dos, desempenho escolar

Abstract

This study evaluates the program Cartão Família Carioca (CFC) conducted in the municipality
of Rio de Janeiro, Brazil. Through the use of administrative data, we estimate the impact
of �nancial incentives introduced by CFC on school attendance and students' performance on
standardized tests. We �nd positive e�ects on Science test scores and negative e�ects on Reading
test scores. We also verify a positive e�ect on school attendance.

Keywords: �nancial incentives, cartão família carioca, causal e�ect, standardized tests, school
performance
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1 Introdução

Nos anos recentes, é crescente o interesse de educadores e formuladores de política sobre o
papel de incentivos sobre educação. No México, pais e �lhos participantes do Progresa podem
receber prêmios em dinheiro por frequência escolar e check-ups regulares. No Kenya e em Israel,
pagamentos foram feitos baseados em notas dos estudantes em testes padronizados e, no País
de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, estudantes bene�ciados pelo EMA recebem por frequentar
100% das aulas de cursos de graduação. Nos EUA, estudantes do terceiro ao sexto anos de
Coshocton, Ohio, recebiam prêmios �nanceiros quando exitosos em testes estaduais padronizados
obrigatórios.
No Brasil, o programa Bolsa Família do governo federal realiza, desde 2003, pagamentos men-

sais a famílias em situação de extrema pobreza, com parcelas adicionais por criança que se en-
contra na escola e que apresente frequência mínima de 85%, além do cumprimento do calendário
vacinal.
No �m de 2010, o município do Rio de Janeiro criou o Cartão Família Carioca (CFC), programa

de transferência condicionada de renda. Famílias incluídas no programa recebem um benefício
que completa a renda domiciliar mensal per capita estimada até o nível de R$108,00. Adicional-
mente, estudantes do segundo ao nono anos inscritos no programa e matriculados em escolas do
município, com frequência mínima de 90% das aulas, cujos pais atendam a reuniões bimestrais e
com notas altas ou substancialmente melhores que as anteriores em testes padronizados recebem
um prêmio �nanceiro no valor de R$50,00. Os exames são realizados a cada dois meses, num
total de quatro por ano letivo, de forma que um único aluno possa acumular até R$200,00 em
prêmios num mesmo ano letivo.
A lógica por trás destes pagamentos é a seguinte: embora o desempenho acadêmico durante

estas séries iniciais possa afetar substancialmente o sucesso do indivíduo no longo prazo, aumen-
tando suas chances de fazer uma curso superior ou de obter melhores oportunidades de trabalho
[12], tais benefícios passam desapercebidos por muitos alunos. Além disso, crianças são impaci-
entes, e muitos estudos em economia, psicologia e educação documentam o quanto crianças são
mais motivadas por recompensas de curto prazo que pelas de longo prazo, estas menos tangíveis
[17, 15, 16].
Além disso, sabe-se que os pais desempenham papel fundamental na formação das habilidades

cognitivas e não cognitivas da crianças [13]. Assim, exigir a presença dos pais em reuniões
bimestrais consiste em um meio de melhor capacitar os responsáveis na execução destas tarefas.
Diferentemente das recentes intervenções realizadas e estudadas recentemente, os participantes

do CFC não foram escolhidos aleatoriamente. Ao se afastar dos desenhos de programas alea-
torizados, por um lado, torna-se menos clara a identi�cação do efeito de tratamento, mas por
outro tornou-se viável o alcance de escalas raramente encontradas na literatura. A cada ano, são
mais de 600 mil alunos inscritos na rede municipal de ensino, dentre os quais mais de 430 mil
encontram-se matriculados entre o segundo e nono anos, sendo cerca de 100 mil participantes do
programa. Tratam-se de crianças e jovens pertencentes a famílias em extrema pobreza, tornando
a situação adequada para a avaliação do impacto dos incentivos introduzidos pelo programa sobre
indivíduos desprivilegiados �nanceiramente.
Teoricamente, os efeitos dos incentivos introduzidos podem ser ambíguos. Caso a função

de produção educacional apresente importantes complementaridades ou estudantes/responsáveis
sejam carentes de motivação, descontem o futuro dramaticamente ou não tenham informações
precisas sobre os retornos educacionais, prover incentivos pode melhorar o desempenho dos alu-
nos. No entanto, caso estudantes sejam incapazes de transformar esforços em resultados, então
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a introdução destes incentivos pode produzir poucos impactos. Finalmente, caso os incentivos
distorçam a alocação de esforço de equilíbrio para estudantes ou pais de forma prejudicial para
o desempenho do aluno, a introdução dos incentivos pode gerar resultados negativos [2]. Além
disso, incentivos �nanceiros podem reduzir a motivação intrínseca dos alunos. Qual dos efeitos
acima dominará é incerto. As estimativas obtidas são medidas dos efeitos combinados destes
elementos e de outros potenciais canais de in�uência.
O objetivo principal deste estudo é mensurar o impacto do CFC sobre frequência e desempenho

dos alunos em testes padronizados de matemática, ciências e português e encontra-se estruturado
da seguinte maneira. A Seção 2 fornece uma revisão da literatura sobre efeitos de incentivos
�nanceiros sobre o desempenho escolar. A Seção 3 detalha o programa Cartão Família Carioca.
A Seção 4 explicita a metodologia utilizada ao estimar os efeitos de tratamento. A Seção 5
descreve a base de dados empregada, apresentando breves estatísticas descritivas. A Seção 6
apresenta os resultados encontrados e, por �m, a Seção 7 conclui o estudo.



2 Revisão de Literatura

A idéia de aliviar a pobreza provendo pagamentos diretos a famílias e indivíduos desprivilegia-
dos economicamente que se engajassem em atividades consideradas bené�cas para os próprios
pobres e para a sociedade como um todo não é recente. No início do século XIX, por exemplo,
Robert Owen em New Lanark, Escócia, criou uma comunidade na qual famílias recebiam mo-
radia subsidiada e outros benefícios caso evitassem bebidas alcoólicas e outros comportamentos
negativos [18]. Em 1820, a cidade de Nova York introduziu um sistema de prêmios �nanceiros
para estudantes que apresentassem bom desempenho escolar [19].
Programas mais recentes envolvendo incentivos sobre a educação de jovens e crianças podem

ser encontrados disseminados por diversos países. [7] avalia um programa randomizado que paga
de acordo com a performance dos alunos do terceiro ao sexto anos na cidade norte-americana
de Coshocton, Ohio, uma comunidade pobre em Appalachia. Os estudantes realizaram testes
em cinco diferentes matérias: matemática, leitura, escrita, ciências e estudos sociais. Crianças
elegíveis recebiam US$15 por teste em que atingissem níveis pré-estabelecidos, comuns a todos
os alunos. No caso de resultados mais elevados, os prêmios poderiam chegar a US$20 por teste.
[7] reporta um efeito positivo de 0.15 desvio padrão sobre as notas de matemática e efeitos
insigni�cantes sobre as quatro demais matérias.
Ainda nos Estados Unidos, [11] examina o efeito de diferentes estruturas de incentivos sobre

estudantes de escolas primárias em Dallas, Nova York e Chicago, distritos nos quais a maioria
dos estudantes são provenientes de famílias desprivilegiadas �nanceiramente. Todos os três ex-
perimentos foram randomizados a nível de escola e conduzidos entre 2007 e 2009. Em Dallas, os
alunos receberam incentivos para ler livros e realizarem testes que atestassem a compreensão do
material, mas os efeitos sobre o desempenho em testes de leitura é estatisticamente insigni�cante.
Em Nova York, os estudantes foram incentivados sobre uma série de testes padronizados. Por
cada teste, os alunos poderiam receber de US$5 a US$25, a depender do desempenho, e os efeitos
de tratamento estimados são novamente estatisticamente nulos. Em Chicago, alunos receberam
prêmios de acordo com as notas escolares, o que não produziu efeitos sobre o desempenho em
matemática ou leitura.
Em dezembro de 2000, o Ministério da Educação de Israel selecionou, aleatoriamente, 40 escolas

com fraco desempenho em uma série de testes utilizados para a obtenção do Bagrut, certi�cação
requerida para o ingresso do aluno na faculdade. [4] avaliam o impacto de incentivos �nanceiros
oferecidos para alunos das escolas selecionadas, elegíveis a prêmios de até US$2,400, e encontram
efeitos positivos sobre a taxa de certi�cação de meninas.
No Reino Unido, universitários pobres que permanecem estudando são elegíveis a pagamen-

tos semanais do Educational Maintenance Allowance (EMA). [20] mostraram que o programa
aumentou a taxa de participação e retenção na educação dos jovens. [4] examinam um outro
programa aleatorizado direcionado a estudantes do ensino superior em uma grande universi-
dade canadense que premiava alunos com boas notas, e encontram efeitos positivos apenas para
mulheres.
Um programa randomizado para incentivar o desempenho escolar de meninas através de prê-

mios �nanceiros foi desenvolvido no Kenya e avaliado por [8], os quais concluem haver grandes
efeitos positivos para meninas, além de spillovers para meninos em um dos dois distritos anali-
sados.
Nacionalmente, [10] avaliam o impacto do programa federal Bolsa Família sobre o progresso das

crianças na escola. Foram usados 8 anos de dados de censo escolar (1998 a 2005) para criar um
painel de escolas públicas e foram comparadas mudanças nas taxas de matrícula, evasão escolar
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e repetência entre escolas de municípios que adotaram o programa em diferentes instantes. Os
autores concluem que o programa aumentou a taxa de matrícula em 5.5 pontos percentuais para
1º ao 4º ano e em 6.5 pontos percentuais para 5º ao 8º ano. A redução em evasão escolar foi de
0.5 e 0.4 ponto percentual, respectivamente, e o percentual de alunos aprovados aumentou em 0.9
nas primeiras séries e em 0.3 nas últimas. Considerando que apenas 40% das crianças brasileiras
encontram-se matriculadas no programa, os autores concluem que o efeito de tratamento sobre
os tratados é, na verdade, equivalente a duas vezes e meia o reportado acima.
O estudo que mais se aproxima com aquele aqui apresentado é [1], no qual é avaliado um

experimento aleatorizado em 50 escolas de baixo desempenho em Houston, Texas. Estudantes
receberam por tarefas de matemática realizadas em um programa de computador, e seus pais
também eram premiados à medida que seus �lhos cumpriam os deveres. Além disso, os pais
recebiam por frequentar reuniões com os professores. Por �m, os professores eram recompensados
�nanceiramente de acordo com o número de reuniões realizadas e com o desempenho de seus
alunos em testes padronizados.
Embora estudantes do grupo de tratamento hajam realizado mais tarefas e seus pais tenham

frequentado o dobro de reuniões que os pais dos demais alunos, o desempenho dos estudantes nos
testes padronizados de matemática é similar para os dois grupos, e mostra-se pior nas provas de
leitura. Apenas alunos que já apresentavam um bom desempenho acadêmico foram impactados
positivamente em matemática sem experimentarem perdas em leitura.
Nosso estudo diferencia-se deste último, entre outros aspectos, pela constituição e dimensão

dos grupos de tratamento. [1] considera 1,693 alunos do 5º ano, selecionados após um processo de
aleatorização realizado no nível de escola, enquanto os alunos inscritos no CFC foram selecionados
por atenderem aos pré-requisitos do programa e somam mais de 100 mil estudantes. Além disso,
o experimento em Houston fornecia incentivos apenas para tarefas de matemática, sendo as
notas em provas padronizadas um resultado indireto do programa. No CFC, os pagamentos são
efetuados com base na nota média das três provas bimestrais realizadas pelo aluno, tornando-se
mais direto o incentivo introduzido pelo programa.



3 Programa Cartão Família Carioca

O Cartão Família Carioca (CFC) é um programa de transferência condicionada de renda do
município do Rio de Janeiro criado ao �nal do ano de 2010. Entre os principais objetivos do
programa estão a garantia de maior igualdade de oportunidades para os jovens e crianças, redução
dos níveis de pobreza e indigência, e a melhoria do desempenho escolar dos alunos das escolas
públicas.
A �m de integrar as políticas municipais com aquelas de outras esferas do governo, potencia-

lizando o impacto para a população, o CFC foi oferecido apenas aos bene�ciários do programa
de transferência condicionada do governo federal, o Bolsa Família.
Uma exigência para a participação da família no CFC é a renda estimada per capita inferior a

R$108,00. Para efeito de cálculo da renda familiar per capita consideram-se no máximo um adulto
e três crianças menores de dezoito anos de idade por família. Todas as famílias participantes
recebem benefícios de forma a terem suas rendas per capita estimadas elevadas ao nível de
R$108,00, sendo o benefício mínimo de R$20,00.
Os pagamentos, feitos preferencialmente à mulher, veri�cam-se mensalmente e permanecem

liberados salvo na ocorrência de comprovação de fraude, desligamento por ato voluntário ou
determinação judicial, alteração cadastral que implique inadequação às exigência do programa,
ou ainda descumprimento das condicionalidades do programa. Neste último caso, os pagamentos
são automaticamente restabelecidos diante da volta do cumprimento das condicionalidades.
Consideram-se condicionalidades cumulativas do programa a frequência escolar bimestral mí-

nima de 90% para crianças e adolescentes menores de dezoito anos e a presença de um dos
responsáveis nas reuniões bimestrais. O descumprimento de alguma destas regras em dois bi-
mestres consecutivos acarreta a suspensão dos pagamentos.
As famílias com crianças e adolescentes matriculados em escolas municipais e cursando o 2º

ao 9º anos, desde que em dia com as condicionalidades, são elegíveis a um bônus �nanceiro de
R$50,00. As regras que determinam a concessão do bônus variam entre as séries e a participação
da escola do aluno no projeto Escolas do Amanhã, programa criado em 2009 e que tem por
objetivo reduzir a evasão escolar e melhorar o desempenho de alunos que moram em áreas
con�agradas da cidade. A cada bimestre os alunos realizam provas de Português, Ciências e
Matemática e recebem o prêmio caso se veri�que:

� para alunos de Escolas do Amanhã entre o 2º e 5º anos (1º ciclo), nota mínima 4 e melhora
de 15% em relação à nota imediatamente anterior, ou nota acima de 7,0.

� para alunos das demais escolas no 1º ciclo, nota mínima 4 e melhora de 20% em relação à
nota imediatamente anterior, ou nota acima de 7,5.

� para alunos de Escolas do Amanhã entre o 6º e 9º anos (2º ciclo), nota mínima 4 e melhora
de 15% em relação à nota imediatamente anterior, ou nota acima de 6,0.

� para alunos das demais escolas no 2º ciclo, nota mínima 4 e melhora de 20% em relação à
nota imediatamente anterior, ou nota acima de 6,5.



4 Metodologia

A estratégia de identi�cação empregada neste estudo consiste na exploração da variação temporal
ao nível do indivíduo para controlar por características não observadas �xas no tempo, como
exposto em [14]. Sua validade depende de as tendências da variável de interesse para indivíduos
dos grupos controle e tratamento serem iguais na ausência do tratamento.
Formalmente, seja 𝑌𝑖𝑡 a variável de interesse para o indivíduo 𝑖 no período 𝑡, e façamos com

que 𝐷𝑖𝑡 denote sua participação no programa CFC. Assumimos que, para cada indivíduo, há
dois resultados potenciais para a variável de interesse em cada instante no tempo e que apenas
um destes é observado, a depender de seu status de tratamento. Assim,

𝑌𝑖𝑡 =

{︃
𝑌0𝑖𝑡 𝑠𝑒 𝐷𝑖𝑡 = 0

𝑌1𝑖𝑡 𝑠𝑒 𝐷𝑖𝑡 = 1

Supomos ainda que

E [𝑌0𝑖𝑡|𝐴𝑖,𝑋𝑖𝑡,𝑡,𝐷𝑖𝑡] = E [𝑌0𝑖𝑡|𝐴𝑖,𝑋𝑖𝑡,𝑡]

onde 𝑋𝑖𝑡 é um vetor de covariáveis que variam no tempo e 𝐴𝑖 é um vetor de não observadas
�xas no tempo. Em outras palavras, assumimos que a participação no programa é tão boa quanto
uma resultante de uma aleatorização quando condicionamos em 𝐴𝑖 e nas covariadas observadas.
Impomos ainda um modelo linear para E [𝑌0𝑖𝑡|𝐴𝑖,𝑋𝑖𝑡,𝑡]

E [𝑌0𝑖𝑡|𝐴𝑖,𝑋𝑖𝑡,𝑡] = 𝛼+ 𝜆𝑡 +𝐴′
𝑖𝛾 +𝑋 ′

𝑖𝑡𝛽

Por �m, de�nimos o efeito causal de interesse, 𝜌, como aditivo e constante

E [𝑌1𝑖𝑡|𝐴𝑖,𝑋𝑖𝑡,𝑡] = E [𝑌0𝑖𝑡|𝐴𝑖,𝑋𝑖𝑡,𝑡] + 𝜌

E podemos escrever a esperança condicional de 𝑌𝑖𝑡 como

E [𝑌𝑖𝑡|𝐴𝑖,𝑋𝑖𝑡,𝑡] = 𝛼+ 𝜆𝑡 + 𝜌𝐷𝑖𝑡 +𝐴′
𝑖𝛾 +𝑋 ′

𝑖𝑡𝛽

o que implica

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝜆𝑡 + 𝜌𝐷𝑖𝑡 +𝑋 ′
𝑖𝑡𝛽 + 𝜀𝑖𝑡

onde 𝜀𝑖𝑡 ≡ 𝑌0𝑖𝑡 − E [𝑌0𝑖𝑡|𝐴𝑖,𝑋𝑖𝑡,𝑡] e 𝛼𝑖 ≡ 𝛼+𝐴′
𝑖𝛾.



5 Dados

Este estudo faz uso de dados administrativos cedidos pela pela Secretaria Municipal de Educa-
ção da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (SME-RJ). Dispomos de informações referentes
a todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino para os anos letivos de 2010 e 2011,
universo que compreende crianças inscritas em creches, escolas municipais e Centros Integrados
de Educação Pública (CIEPs), além de jovens e adultos matriculados em programas de realfa-
betização e outros cursos diversos.
No início de 2010, mais de 567 mil alunos encontravam-se matriculados na rede municipal de

ensino, sendo 464 mil inscritos entre o 2º e o 9º anos. Contudo, dados referentes às notas das
provas bimestrais em 2010 estão indisponíveis para estudantes do 6º ano em diante, assim como
para aqueles do 3º ano no segundo semestre de 2011. Restringindo-nos àqueles alunos para os
quais temos todas as notas nas provas bimestrais e frequência, limitamos a avaliação aos 129,210
estudantes que em 2010 cursavam o 3º, 4º ou 5º anos.
Como esperado devido ao fato de os grupos de tratamento e controle não haverem sido cons-

tituídos aleatoriamente, veri�camos diferenças substanciais entre os indivíduos de cada grupo
durante o pré-tratamento. A Tabela 5.1 apresenta as médias de covariadas por status de trata-
mento referentes ao ano de 2010.
A estratégia de focalização do programa em famílias situadas na extrema pobreza leva a

diferenças em muitas das características observadas. Por exemplo, a proporção de negros que é
de 12.4% no grupo de tratamento supera em 3 pontos percentuais aquela veri�cada no controle.
O mesmo se aplica para crianças com pai ou mãe com até o 1º grau incompleto, mais frequentes
entre os participantes do CFC.
Também um indicador de situação econômica desfavorável, a inscrição no Bolsa Família é de

100% entre as crianças do tratamento, sendo quatro vezes maior que no grupo controle. Isto,
contudo, é consequência de o benefício do o programa federal constituir pré-requisito para a
participação no CFC.
A fração de alunos de unidades de ensino participantes do projeto Escolas do Amanhã, desti-

nado às áreas con�agradas da cidade, é 5.1 pontos percentuais maior para o grupo de tratamento,
alcançando 22.4%. Estas são crianças que desde 2009 contam com educação em tempo integral,
o�cinas culturais e esportivas e laboratórios de informática com internet banda larga. Nas escolas
participantes, professores e servidores são elegíveis a prêmios de um salário e meio mediante o
cumprimento de metas de aprendizagem e gestão.
Nos dois grupos, a mãe é a principal responsável pelo aluno. No controle, 80.8% das crianças

encontram-se sob responsabilidade da mãe, contra 89.4% para o grupo tratamento. Contudo, não
é esperado que famílias nas quais o responsável pelo aluno é um tutor, instituição, o próprio, o pai
ou outro familiar apresentem melhores condições socioeconômicas. Assim, o fato de encontrarmos
no grupo de tratamento, uma maior proporção de alunos pertencentes a um grupo relativamente
privilegiado indica a possibilidade de falha do programa ao chegar até certos indivíduos em
extrema pobreza.
Resultados semelhantes são encontrados ao analisarmos alunos com mãe falecidas ou aqueles

que não moram com a mãe. A ausência da �gura materna, na média, deve estar associada
a piores condições �nanceiras no domicílio, mas ainda assim estes são grupos para os quais a
penetração do CFC ocorreu em menor escala.
A ausência da �gura paterna parece estar menos associada à possibilidade de inclusão no

programa. A proporção de alunos com pais falecidos e que não residem com o pai são iguais
entre os dois grupos. Contudo, cabe ressaltar que tais características devem estar associadas à
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Tabela 5.1): Médias de Covariadas por Status de Tratamento

Controle Tratamento p-Valor

Características Individuais

Idade 10.5 10.5 0.00

Feminino 50.3 50.8 0.16

Negros 9.4 12.4 0.00

Pardos 47.0 51.6 0.00

Brancos 39.3 31.3 0.00

Nasceu em outra cidade 6.6 3.7 0.00

Educação Especial 0.8 0.8 0.47

Religiosos 73.1 71.9 0.00

Problema de Saúde 35.1 36.1 0.00

Nível de Instrução dos Pais

Pai: Até 1º Grau Incompleto 24.0 30.1 0.00

Pai: 1º Grau 30.2 30.9 0.02

Pai: 2º Grau ou mais 21.2 12.5 0.00

Pai: Desconhecido 24.6 26.5 0.00

Mãe: Até 1º Grau Incompleto 27.9 37.6 0.00

Mãe: 1º Grau 34.8 37.1 0.00

Mãe: 2º Grau ou mais 25.3 14.6 0.00

Mãe: Desconhecido 12.1 10.7 0.00

Presença dos Pais

Responsável: Mãe 80.8 89.4 0.00

Mãe Falecida 1.3 0.7 0.00

Pai Falecido 2.7 2.8 0.35

Pai não consta na certidão 7.5 9.4 0.00

Não mora com a mãe 17.9 14.3 0.00

Não mora com o pai 46.2 46.5 0.22

Outras Características

3º ano 32.4 35.4 0.00

4º ano 37.5 39.9 0.00

5º ano 30.1 24.7 0.00

Escolas do Amanhã 17.3 22.4 0.00

Escola em áreas pacificadas 12.0 13.6 0.00

Bolsa Família 21.9 100.00 0.00

Quantidade de Alunos 93,582 35,628
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uma taxa de pobreza maior e deveríamos esperar proporções maiores no grupo de tratamento.
Uma possível explicação reside na importância dada ao pais, e em especial à mãe, no desenho

do programa. Consta no decreto que institui o CFC que, preferencialmente, o titular do cartão
de recebimento do benefício será a mulher, podendo ser outro responsável pela unidade familiar
na sua ausência ou impedimento. Dessa forma, é compreensível que um domicílio privado dos
principais canais entre a família e o programa apresente reduzidas chances de se encontrar inscrito
entre os bene�ciários.
Outra explicação deve-se ao fato de que uma exigência para a participação no CFC é que a

família seja também bene�ciária do programa Bolsa Família do governo federal. Caso este último
programa seja ine�caz ao alcançar as famílias descritas acima, é natural que isto seja repassado
ao CFC.
As diferenças entre os grupos de controle e tratamento vão além de características individu-

ais ou de background familiar, estendendo-se às próprias variáveis de resultado sobre as quais
desejamos avaliar o impacto do CFC. A Tabela 5.2 apresenta a evolução do desempenho médio
dos alunos nas provas bimestrais de matemática, ciências e português e do percentual de faltas,
separadamente por status de tratamento.
Por não serem as notas nas provas bimestrais comparáveis entre séries e bimestres distintos,

mensuramos o desempenho dos alunos nos exames bimestrais através de seus percentis na dis-
tribuição de notas. Para cada variável, a primeira linha refere-se à média observada no período
para o grupo controle, enquanto a segunda linha apresenta a diferença entre as médias do grupo
de tratamento em relação ao primeiro. Nas duas últimas colunas encontram-se as médias para o
período pré-tratamento e pós-tratamento, respectivamente.
Alunos inscritos no programa exibem, em todos os bimestres letivos, piores desempenhos nas

três provas. No primeiro bimestre de 2011 observamos piora relativo do grupo de tratamento,
que situa-se de 4 a 5.7 percentis abaixo da média observada para o grupo controle. Enquanto
para matemática e ciências a diferença reduz-se ao longo de 2011, o mesmo não se veri�ca para
português. A média do período pós-tratamento, neste último caso, é 1.2 percentil menor que
a média do pré-tratamento. Para ciências, a diferença entre os dois períodos reduz-se em 0.5
percentil.
O percentual de aulas perdidas pelos alunos do grupo de tratamento é menor que o registrado

para o controle. Em 2010, o percentual de faltas no grupo controle foi de 6.1%, ou 0.6 ponto
percentual maior que o observado no tratamento. Em 2011, esta diferença aumentou para 0.8
ponto percentual.
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6 Resultados

A Tabela 6.1 apresenta os resultados de regressões com efeitos �xos individuais, controlando pela
série cursada pelo aluno, para notas em cada uma das provas bimestrais e percentual de faltas.
O período omitido é o segundo bimestre de 2010, em função do grande número de dados ausentes
no 1º bimestre do respectivo ano. Permitimos efeitos de tratamento variantes no tempo, o que
nos leva à estimação de um efeito para cada bimestre, incluindo para os períodos anteriores ao
início do programa. Na ausência de antecipação do tratamento, esperaríamos impactos nulos nos
3º e 4º bimestres de 2010. Isto, contudo, só se veri�ca para o desempenho em matemática.

Tabela 6.1): Efeito de Tratamento sobre Notas e Frequência

Matemática Ciências Português Faltas

3º bimestre de 2010 0.16 0.25 -0.97 -0.11

(0.18) (0.20) (0.18) (0.05)

4º bimestre de 2010 0.17 0.47 -0.96 0.17

(0.18) (0.20) (0.18) (0.05)

1º bimestre de 2011 -0.87 -0.36 -2.75 -0.12

(0.18) (0.20) (0.18) (0.05)

2º bimestre de 2011 -0.71 0.54 -0.94 -0.38

(0.18) (0.20) (0.18) (0.05)

3º bimestre de 2011 0.10 0.64 -1.43 -0.40

(0.18) (0.20) (0.18) (0.05)

4º bimestre de 2011 0.53 1.33 -1.82 -0.04

(0.18) (0.20) (0.18) (0.05)

Desvios-padrão entre parênteses.

Efeitos de tratamento sobre notas e frequência estimados através de regressões com efeitos fixos individuais

controlando pela série do aluno.

Em 2011, dispomos de dados em todos os quatro bimestres letivos e, portanto, são estimados
quatro efeitos de tratamento para cada variável dependente. No pós-tratamento, o efeito se
inicia negativo nas três provas bimestrais, sendo mais intenso sobre Português e Matemática. No
bimestre seguinte, o impacto sobre Ciências já se torna positivo, e assim permanece nos períodos
seguintes, sendo mais forte no último bimestre. O efeito do programa sobre Matemática é
crescente, tornando-se nulo no terceiro bimestre e positivo no último. Para Português, contudo,
o impacto é sempre negativo. Ao �m do ano letivo de 2011, os efeitos variam desde -1.82 percentil
para o desempenho em Português até 1.63 percentil para Ciências. A �m de proporcionar
melhor visualização de sua evolução, apresentamos na Figura 6.1 os efeitos obtidos para as
provas bimestrais.
O impacto do CFC sobre frequência também é estatisticamente diferente de zero no pré-

tratamento, mas em 2011 se apresenta de acordo com o esperado. Atuam em todos os bimestres
no sentido de reduzir as faltas dos alunos e alcança seu máximo de -0.4 ponto percentual no
terceiro bimestre.
Os resultados sobre pro�ciência assemelham-se àqueles encontrados por [1] ao avaliar o impacto

de incentivos �nanceiros sobre o desempenho dos alunos. Estudantes que recebiam prêmios em
dinheiro de acordo com o realização de exercícios de matemática apresentaram efeito nulo sobre
provas padronizadas de matemática e negativos para leitura. Seus resultados, assim como os
nossos, seriam consistentes com o modelo de risco moral com múltiplas tarefas de [2].
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Figura 6.1: Efeito de Tratamento sobre Notas

Imagine um ambiente no qual existe risco moral e três tarefas: matemática, ciências e portu-
guês. Na ausência de incentivos, existe uma alocação de esforço de equilíbrio entre as tarefas na
qual o benefício marginal de cada tarefa se iguala a seu custo marginal. O programa introduz
incentivos para a nota média entre as três tarefas, o que pode alterar a alocação de equilíbrio.
Caso os estudos de ciências e matemática sejam mais correlacionadas com os resultados nas
provas bimestrais que o estudo de português, então é natural que o impacto sobre as notas de
ciências e matemática sejam maiores. Além disso, à medida que um maior esforço dedicado à
ciências e matemática reduz o esforço dedicado à português, seria de se esperar que as notas de
português se reduzissem.

As Tabelas 6.2 a 6.5 investigam efeitos de tratamento sobre as variáveis de resultado para um
conjunto de subamostras pré-determinadas. São utilizadas características de raça/etnia, gênero,
participação no Bolsa Família, inscrição em escola participante do projeto Escolas do Amanhã e
necessidade de educação especial.

Na Tabela 6.2 encontram-se os efeitos sobre o desempenho em matemática. À exceção de
alunos de Escolas do Amanhã, os efeitos durante o período pré-tratamento são estatisticamente
nulos. Apesar da grande magnitude do impacto estimado para alunos em educação especial,
não conseguimos rejeitar a hipótese nula de que este efeito é zero em nenhum dos bimestres
avaliados devido à pequena quantidade de alunos e consequente elevado desvio-padrão. Em
geral, os impactos iniciam o ano letivo de 2011 negativos e apresentam tendência crescente no
tempo, em alguns casos tornando-se positivos. Este é o caso de negros/pardos, meninas e alunos
do Bolsa Família.

A Tabela 6.3 apresenta análises semelhantes para o desempenho em ciências. Os efeitos estima-
dos são nulos durante o pré-tratamento, e para meninos ou brancos são negativos no 1º bimestre
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Tabela 6.2): Efeitos de Tratamento Heterogêneos sobre Desempenho em Matemática

1 2 3 4 5 6 7

3º bimestre de 2010 0.11 0.27 0.23 0.09 0.06 -0.92 -2.95

(0.23) (0.31) (0.26) (0.25) (0.26) (0.40) (2.20)

4º bimestre de 2010 0.23 -0.07 0.02 0.31 0.01 -0.25 -1.74

(0.23) (0.31) (0.26) (0.25) (0.26) (0.40) (2.20)

1º bimestre de 2011 -0.65 -1.12 -0.76 -0.97 -0.15 -1.54 -2.09

(0.23) (0.31) (0.26) (0.25) (0.26) (0.40) (2.20)

2º bimestre de 2011 -0.29 -1.22 -0.91 -0.52 -0.06 -1.30 -0.70

(0.23) (0.31) (0.26) (0.25) (0.26) (0.40) (2.20)

3º bimestre de 2011 0.30 -0.29 0.02 0.18 0.22 -0.37 -2.03

(0.23) (0.31) (0.26) (0.25) (0.26) (0.40) (2.20)

4º bimestre de 2011 0.69 0.16 0.40 0.67 0.79 0.17 1.18

(0.23) (0.31) (0.26) (0.25) (0.26) (0.40) (2.20)

N 75,600 47,902 64,053 65,157 56,108 24,181 986

Desvios-padrão entre parênteses.

Efeitos de tratamento sobre notas e frequência estimados através de regressões com efeitos fixos individuais

controlando pela série do aluno para grupos de interesse.

Modelo 1: Negros e Pardos. Modelo 2: Brancos. Modelo 3: Gênero masculino. Modelo 4: Gênero feminino.

Modelo 5: Bolsa Família. Modelo 6: Escolas do Amanhã. Modelo 7: Educação Especial.

de 2011. Alunos de Escolas do Amanhã são os únicos impactados negativamente no 2º bimestre,
mas a partir do período seguinte o efeito é positivo, como para as demais subamostras.Apesar
dos elevados desvios-padrão, observamos efeitos positivos signi�cantes para alunos em educação
especial no 2º bimestre do ano de 2011, consequência de um efeito estimado de quase 5 percen-
tis. Efeitos positivos sobre estudantes brancos se veri�cam apenas no último período, quando
superam em magnitude aqueles estimados para qualquer outro subgrupo da amostra.
Os efeitos sobre o desempenho em português encontram-se na Tabela 6.4. São observados

impactos signi�cantes durante o pré-tratamento, intensi�cados ao se iniciar o ano letivo de 2011.
Para brancos, por exemplo, o efeito alcança 3.3 percentis negativos. No 2º bimestre, a magnitude
dos efeitos se reduz, mas não o su�ciente para gerar impactos positivos. A tendência a partir
deste momento, contudo, é decrescente, e ao �m do ano todos os subgrupos experimentam
efeitos negativos, exceto por estudantes do Bolsa Família ou em educação especial, para os quais
o impacto é nulo.
Na Tabela 6.5 expomos os efeitos do CFC sobre o percentual de faltas para os grupos de

interesse. No pré-tratamento, os efeitos estimados �utuam em torno do zero, avançando nega-
tivamente a partir de 2011. Em geral, os efeitos evoluem em forme de U. Iniciam o ano letivo
de 2011 próximo de zero, no 2º e 3º bimestres são negativos e estatisticamente signi�cantes,
retornando a zero no último bimestre. Para alunos do Bolsa Família o impacto é especialmente
reduzido, provavelmente devido ao fato de que estes alunos já eram incentivados a frequentar
85% das aulas.
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Tabela 6.3): Efeitos de Tratamento Heterogêneos sobre Desempenho em Ciências

1 2 3 4 5 6 7

3º bimestre de 2010 0.26 -0.01 0.29 0.20 0.33 0.32 -1.25

(0.26) (0.34) (0.28) (0.28) (0.28) (0.45) (2.30)

4º bimestre de 2010 0.45 0.22 0.48 0.45 0.33 0.37 -0.06

(0.26) (0.34) (0.28) (0.28) (0.28) (0.45) (2.30)

1º bimestre de 2011 -0.01 -1.02 -0.77 0.05 0.25 0.06 0.78

(0.26) (0.34) (0.28) (0.28) (0.28) (0.45) (2.30)

2º bimestre de 2011 0.82 0.01 0.66 0.43 0.81 -0.70 4.94

(0.26) (0.34) (0.28) (0.28) (0.28) (0.45) (2.30)

3º bimestre de 2011 0.89 0.25 0.61 0.66 1.18 1.09 2.87

(0.26) (0.34) (0.28) (0.28) (0.28) (0.45) (2.30)

4º bimestre de 2011 1.13 1.56 1.53 1.13 1.17 1.43 1.27

(0.26) (0.34) (0.28) (0.28) (0.28) (0.45) (2.30)

N 75,600 47,902 64,053 65,157 56,108 24,181 986

Desvios-padrão entre parênteses.

Efeitos de tratamento sobre notas e frequência estimados através de regressões com efeitos fixos individuais

controlando pela série do aluno para grupos de interesse.

Modelo 1: Negros e Pardos. Modelo 2: Brancos. Modelo 3: Gênero masculino. Modelo 4: Gênero feminino.

Modelo 5: Bolsa Família. Modelo 6: Escolas do Amanhã. Modelo 7: Educação Especial.

Tabela 6.4): Efeitos de Tratamento Heterogêneos sobre Desempenho em Português

1 2 3 4 5 6 7

3º bimestre de 2010 -0.89 -0.99 -1.00 -0.93 -0.56 -1.15 -1.94

(0.23) (0.31) (0.26) (0.25) (0.26) (0.40) (2.15)

4º bimestre de 2010 -0.87 -0.95 -0.79 -1.13 -0.35 -0.61 -1.90

(0.23) (0.31) (0.26) (0.25) (0.26) (0.40) (2.15)

1º bimestre de 2011 -2.29 -3.30 -2.68 -2.85 -0.94 -2.27 -0.74

(0.23) (0.31) (0.26) (0.25) (0.26) (0.40) (2.15)

2º bimestre de 2011 -0.62 -1.24 -0.91 -0.98 0.28 -0.18 2.11

(0.23) (0.31) (0.26) (0.25) (0.26) (0.40) (2.15)

3º bimestre de 2011 -1.15 -1.82 -1.40 -1.47 -0.25 -0.59 -1.04

(0.23) (0.31) (0.26) (0.25) (0.26) (0.40) (2.15)

4º bimestre de 2011 -1.29 -2.36 -1.89 -1.77 -0.38 -1.71 2.25

(0.23) (0.31) (0.26) (0.25) (0.26) (0.40) (2.15)

N 75,600 47,902 64,053 65,157 56,108 24,181 986

Desvios-padrão entre parênteses.

Efeitos de tratamento sobre notas e frequência estimados através de regressões com efeitos fixos individuais

controlando pela série do aluno para grupos de interesse.

Modelo 1: Negros e Pardos. Modelo 2: Brancos. Modelo 3: Gênero masculino. Modelo 4: Gênero feminino.

Modelo 5: Bolsa Família. Modelo 6: Escolas do Amanhã. Modelo 7: Educação Especial.
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Tabela 6.5): Efeitos de Tratamento Heterogêneos sobre Percentual de Faltas

1 2 3 4 5 6 7

3º bimestre de 2010 -0.07 -0.14 -0.10 -0.13 -0.06 -0.23 -0.40

(0.06) (0.08) (0.07) (0.06) (0.06) (0.11) (0.63)

4º bimestre de 2010 0.17 0.14 0.21 0.12 0.13 0.16 -0.58

(0.06) (0.08) (0.07) (0.06) (0.06) (0.11) (0.63)

1º bimestre de 2011 -0.14 -0.09 -0.11 -0.13 -0.01 -0.13 -0.23

(0.06) (0.08) (0.07) (0.06) (0.06) (0.11) (0.63)

2º bimestre de 2011 -0.34 -0.42 -0.37 -0.39 -0.12 -0.45 -1.72

(0.06) (0.08) (0.07) (0.06) (0.06) (0.11) (0.63)

3º bimestre de 2011 -0.44 -0.37 -0.37 -0.42 -0.13 -0.44 -0.83

(0.06) (0.08) (0.07) (0.06) (0.06) (0.11) (0.63)

4º bimestre de 2011 -0.06 -0.04 -0.01 -0.07 -0.04 -0.16 -1.00

(0.06) (0.08) (0.07) (0.06) (0.06) (0.11) (0.63)

N 75,600 47,902 64,053 65,157 56,108 24,181 986

Desvios-padrão entre parênteses.

Efeitos de tratamento sobre notas e frequência estimados através de regressões com efeitos fixos individuais

controlando pela série do aluno para grupos de interesse.

Modelo 1: Negros e Pardos. Modelo 2: Brancos. Modelo 3: Gênero masculino. Modelo 4: Gênero feminino.

Modelo 5: Bolsa Família. Modelo 6: Escolas do Amanhã. Modelo 7: Educação Especial.



7 Conclusão

Incentivos �nanceiros podem in�uenciar substancialmente o comportamento dos pais e alunos.
Os efeitos que observamos sobre frequência e desempenho dos alunos em testes padronizados
corroboram esta observação. Estudantes participantes do programa Cartão Família Carioca
tiveram seus desempenhos em matemática, ciências e português impactados de forma bastante
variada. Enquanto o efeito se mostrou negativo em todos os períodos considerados para português
e próximo de zero para matemática, veri�camos impactos substanciais sobre os resultados em
ciências. Ao �m do ano letivo de 2011, o impacto variava desde -1.8 percentil sobre português
até 1.6 percentil para ciências. Quanto à frequência, o CFC aparenta reduzir timidamente as
faltas dos alunos, possivelmente devido às já elevadas exigências de frequência sob as quais esses
se encontram.
A análise dos efeitos de tratamento período a período indicam impactos no 1º bimestre bastante

inferiores aos observados nos demais. Possivelmente, esta é uma consequência do desenho do
programa, que só possibilita a obtenção de prêmios �nanceiros neste período inicial através da
obtenção de notas relativamente altas, enquanto nos demais é possível fazê-lo através de uma
melhora substancial em relação à nota anteriormente obtida. Assim, seria natural esperar que
alunos que se julguem incapazes de obter o bônus neste instante inicial preferissem aproveitar a
oportunidade para criar uma base de comparação fraca a �m de facilitar a obtenção do bônus
do bimestre seguinte.
Investigamos a heterogeneidade dos resultados entre grupos de interesse de�nidos com base

em características pré-determinadas e concluímos que alunos do Bolsa Família experimentam
os efeitos positivos do programa sobre ciências, sem os impactos negativos sobre matemática
ou português. Contudo, o efeito do CFC sobre a frequência destes alunos é bastante reduzido.
Alunos em educação especial apresentam os efeitos mais intensos, porém imprecisamente esti-
mados devido ao reduzido número de alunos nesta condição. A análise por gêneros não revelou
diferenças substanciais, diferentemente do veri�cado ao considerarmos raça/etnia dos estudantes.
Alunos brancos, relativamente a negros/pardos, não só bene�ciam-se menos do CFC quando os
efeitos são positivos, mas são mais afetados quando estes são negativos.
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