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Resumo:  
O surgimento dos computadores digitais a partir da segunda metade do século XX 
revolucionou o uso da estatística, pois, possibilitou que metodologias, antes inviáveis de serem 
colocadas em prática, fossem exploradas. Em particular, pesquisas longitudinais começaram a 
ser cada mais utilizadas em um contexto envolvendo grandes pesquisas. Surgiram então 
problemas sobre a incorporação do plano amostral das pesquisas às metodologias 
matemáticas e também a tradução de tais abstrações matemáticas para termos práticos 
computacionais. No que diz respeito a modelos longitudinais de efeitos fixos e aleatórios e 
modelos longitudinais de covariância estruturada, ambos envolvendo o plano amostral 
complexo, o presente trabalho visa apresentar técnicas computacionais capazes de solucionar 
a segunda parte do problema da modelagem estatística destacado anteriormente, por meio da 
discussão e criação de um pacote na linguagem de programação R, denominado 'clm'. Ao 
longo deste estudo foram discutidas boas práticas da programação que visam o 
desenvolvimento de um código limpo e sustentável e também possíveis estratégias a serem 
adotadas para solucionar o problema de implementação dos modelos longitudinais complexos. 
Ao final, foram apresentados os resultados de tais práticas analisando as principais funções do 
pacote desenvolvido e também uma aplicação exemplificando seu uso, buscando destacar os 
benefícios proporcionados por este trabalho. 
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Resumo:  
A qualidade dos dados, sob a abordagem do erro total da pesquisa, visa minimizar o erro 
acumulado nas estimativas. Estudos sobre os componentes não amostrais do erro total da 
pesquisa são importantes para a avaliação e aprimoramento do processo de pesquisa, bem 
como para a alocação eficiente de recursos. Uma das possíveis fontes de erros não amostrais 
em pesquisas domiciliares é o uso de respondentes proxy para obter informações sobre 



 
 
pessoas ausentes ou incapacitadas para fornecer informações sobre si mesmas. Em geral, as 
pesquisas sobre a força de trabalho utilizam amplamente esse recurso, uma vez que são 
coletados e divulgados em um curto período de tempo. Embora seja um recurso importante 
para reduzir a não resposta, o uso de resposta proxy levanta algumas questões sobre a 
confiabilidade dos dados coletados. É razoável que, mesmo o proxy com amplo conhecimento 
sobre a pessoa selecionada, não conheça todas as informações solicitadas pela pesquisa. 
Dessa forma, podem contribuir para o aumento da não resposta ao item e do erro de medição 
e, eventualmente, do erro total da pesquisa. Este estudo tem como objetivo investigar possíveis 
impactos da resposta proxy na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua). 
O trabalho fornece evidências de que o uso de respondente proxy aumenta a não resposta ao 
item e o erro de medição na pesquisa. Além disso, chama a atenção para a necessidade de 
mais estudos relacionados aos erros de não resposta nos inquéritos domiciliares brasileiros. 
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Resumo:  
Este trabalho foi construído com a intenção de atender a dois objetivos principais: o primeiro foi 
a realização da análise de sentimentos visando compreender qual é o sentimento 
preponderante dos brasileiros usuários do Twitter a respeito da vacina/vacinação contra a 
Covid-19 no país, e o segundo foi avaliar se existe relação de dependência entre este 
sentimento e as oscilações do mercado acionário do país. Para a realização da pesquisa, 
foram usados algoritmos de machine learning, tanto para a análise de sentimentos, que foi 
realizada pelo método Naive Bayes, quanto para a previsão do mercado financeiro que usou o 
método SVM aliado à técnica de validação cruzada para séries temporais. Como resultado 
verificou-se que o sentimento dominante do grupo analisado a respeito do tema é negativo, 
sendo assim para todos os dias que compuseram a amostra da pesquisa, e a principal marca 
das mensagens negativas é a reafirmação da situação de pandemia e a alusão a termos 
relacionados à política. Ademais, a pesquisa não foi capaz de confirmar a relação de 
dependência entre o sentimento diário da população sobre a vacina contra a Covid-19 e as 
oscilações observadas no mercado financeiro. Por fim, pelos resultados encontrados sugere-se 
uma ação mais incisiva dos entes políticos em campanhas de vacinação e informação, para 
que a população recupere a credibilidade em seus entes públicos no que diz respeito ao 
controle da pandemia no país, bem como também sugere-se a aplicação de outros métodos 
para a averiguação da relação entre sentimento e mercado financeiro. 
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Resumo:  
De maneira geral, avaliar as contagens dos casos de COVID-19, pode não fornecer a 
representação completa do processo. Desde o início da pandemia de COVID-19 no Brasil, as 
contagens da doença são marcadas por um problema de subnotificação. Cada município 
possui sua própria política de testagem e uma quantidade limite de testes que consegue 
realizar em um determinado período de tempo, de modo que parte dos casos simplesmente 
não seja notificada. Neste trabalho estende-se a proposta de Stoner, Economou e Silva (2019) 
a partir de modificações na especificação da estrutura dos efeitos espaço-temporais. Foi 
permitido também que os efeitos associados às covariáveis variassem no tempo ou no espaço. 
Para avaliar o modelo proposto foi realizado um estudo aplicado sobre casos de COVID-19 nos 
92 municípios do Rio de Janeiro, na qual foram utilizadas covariáveis associadas ao processo 
de contagem e uma variável associada a probabilidade de notificação. Ao final, foi possível 
obter contagens corrigidas que são consistentes com trabalhos de outros autores que 
investigaram a taxa de subnotificação da doença. 
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Resumo:  
Este trabalho tem por objetivo avaliar se a titularidade feminina do Bolsa Família causa efeitos 
no poder de decisão dentro do domicílio, confirmando teorias e discussões sociológicas acerca 
desta questão. Para que isto fosse avaliado, foram usados os dados da pesquisa de Avaliação 
de Impacto do Bolsa Família, que se tratam de um estudo longitudinal, ou seja, uma mesma 
amostra foi observada por duas rodadas, uma feita em 2005 e a outra em 2009, onde se 
registra a situação de gastos, trabalho, saúde, roupas, educação, alimentação, avaliando o 
titular, o seu cônjuge e seus filhos, para fins de comparação destas noções entre beneficiários 
ou não-beneficiários do Programa Bolsa Família. Através destes dados, considerando o seu 
plano amostral, foi desenvolvido um método para mensurar o poder de decisão da mulher 
dentro do domicílio, usando uma indicatriz de decisão e ajustando uma regressão logística, 
para verificar se há fundamentação estatística para demostrar que o programa Bolsa Família 



 
 
proporcionou o aumento de barganha feminino, que revelou através de suas análises 
interpretações significativas que dizem que, geralmente, as mulheres com o benefício possuem 
maior poder de decisão quando comparada aos grupos de mulheres sem benefício. 


