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Os  programas  sociais  têm  contribuído  na  redução  da  pobreza  e  das  desigualdades 
socioeconômicas. Existem evidências de que tais programas geram efeitos positivos nas áreas de 
Saúde e de Educação, embora alguns efeitos negativos também sejam relatados. 

As agências governamentais responsáveis pelos programas, juntamente com centros de pesquisa 
e agências internacionais de cooperação têm envidado esforços para conhecer os variados efeitos 
destes programas sobre as populações beneficiadas e o  seu entorno.  Tais  estudos fornecem 
informações tanto para o processo de tomada das decisões necessárias ao aprimoramento das 
políticas  e  dos  programas  públicos  quanto  para  os  beneficiários  e  interessados  nestas 
intervenções, qualificando a transparência dos investimentos.

Os  estudos  observacionais  quase  experimentais  são  frequentemente  empregados  para  tal 
finalidade,  dada  sua  eficiência  e  maior  abrangência  quando  comparados  aos  estudos 
randomizados.  Dentre  os  métodos  disponíveis,  aqueles  baseados  em  coortes  populacionais 
apresentam resultados  mais  robustos,  apesar  de  questões  metodológicas,  operacionais  e  de 
custos.

O presente trabalho visa desenvolver uma prática inovadora de avaliação e monitoramento do 
Programa Bolsa Família  e  de outros  programas sociais  que  utilizam o Cadastro  Único  como 
referência.  A metodologia  proposta  permitirá  o  amplo  estudo  das  determinantes  sociais  dos 
desfechos estudados. No campo da Saúde, por exemplo, permitirá a exploração de hipóteses 
relacionadas com os determinantes sociais da ocorrência e da evolução de diferentes doenças e 
eventos (por exemplo, tuberculose, câncer, violências etc).

Para  tanto,  uma  infraestrutura  computacional  deverá  ser  projetada  e  implementada.  Tal 
infraestrutura deverá auxiliar na constituição de uma coorte populacional,  a partir  do Cadastro 
Único, a qual poderá acumular progressivamente informações provenientes de outras bases de 
dados através de processos de linkage. 

As funcionalidades previstas compreendem: i) gerência de dados: suporte para diferentes visões 
de dados, de acordo com as áreas de interesse (Saúde, Educação, Trabalho); suporte para a 
integração  de  diferentes  bases  de  dados  (CadÚnico,  SUS);  rotinas  de  limpeza,  mineração  e 
armazenamento  de  dados;  ii)  processamento:  baseado  em  algoritmos  parametrizáveis  e  no 
modelo MapReduce para o suporte de grandes massas de dados (big data); iii) visualização de 
dados: através de modelos de visualização disponíveis em portais Web; iv) segurança: rotinas 
para autenticação de usuários,  acesso aos dados,  conexões seguras e  criptografia  de dados 
sensíveis  e  v)  dependabilidade:  baseada  no  monitoramento  da  execução  das  aplicações,  no 
ajuste  autonômico  dos  recursos  da  infraestrutura  e  no  aprimoramento  dos  algoritmos  de 
processamento de dados.

Como resultado, espera-se que tal infraestrutura contribua no desenvolvimento e aplicação de 
desenhos e métodos analíticos apropriados para a estimação dos impactos dos programas sociais 
sobre  diferentes  desfechos  (Saúde,  Trabalho,  Educação  etc).  Espera-se  que  a  plataforma 
proposta  possibilite  a  execução  de  métodos  analíticos  especiais,  tais  como  Desenho  de 
Regressão  Descontínua,  Pareamento  com  Escore  de  Propensão  e  Estimação  de  Variável 
Instrumental, além de métodos de análise multivariados clássicos, para o levantamento robusto e 
eficaz dos efeitos das diferentes intervenções.




