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Estimadores Lineares de Bayes para Previsão em População Finita 

Kelly Cristina Gonçalves – UFRJ, Brasil 

Baseado em técnicas de mínimos quadrados e especificação apenas do primeiro e 

segundo momentos a priori, o método linear de Bayes permite conciliar no contexto de 

amostragem de população finita as abordagens baseada em desenhos e em modelos. 

O método é aplicado a um modelo de regressão geral e, hipóteses de permutabilidade 

de primeira e segunda ordem geram resultados análogos a desenhos amostrais 

comuns. Por meio de utilização do pacote BayesSampling do software R, o método é 

aplicado a um exemplo preliminar, com o objetivo de ilustrar a especificação a priori. 

Uma extensão do método para estimação de eficácia de vacina em ensaios clínicos é 

apresentada. Além disso, o método é introduzido no contexto de estimação em 

pequenos domínios via modelos hierárquicos. 

 

Comparação de Métodos de Pareamento: aplicação com dados da agropecuária 

brasileira 

Andrea Diniz – ENCE/IBGE, Brasil 

No Brasil, importantes indicadores das condições de vida da população dependem do 

aprimoramento das estatísticas agropecuária. Porém, a maioria das estatísticas 

agropecuárias brasileiras ainda se baseia em censos decenais, em pesquisas em 

subpopulações de estabelecimentos ou em pesquisas subjetivas, que podem sofrer de 

obsolescência, cobertura parcial da população e limitações para cálculo de uma medida 

de qualidade das estimativas, respectivamente. Uma alternativa para melhorar tais 

estatísticas é integrar dados de pesquisas e registros administrativos já existentes, 

utilizando métodos de pareamento de dados. Será apresentado um estudo empírico 

para identificar métodos que fornecem resultados comparativamente melhores, 

considerando oito métodos de pareamento, utilizando nome e endereço de 

estabelecimentos agropecuários cadastrados em duas fontes brasileiras: Cadastro 

Central de Empresas do IBGE e cadastros das Secretarias Estaduais de Fazenda dos 



 
 
Estados do Maranhão, Paraíba e Santa Catarina. O estudo inclui um método baseado 

no modelo de decisão de Fellegi-Sunter, dois métodos baseados em técnicas de 

agrupamento usando o algoritmo K-Means, quatro métodos usando modelos baseados 

em árvores de classificação, além de um método usando o algoritmo Support Vector 

Machine (SVM). Medidas de precisão, sensibilidade e sua média harmônica (F-

Measure) foram usadas para comparar a eficácia dos métodos concorrentes. 

 

 

Modelos em ação de resgate: métodos baseados em modelos para inferência com 

dados de amostras não-probabilísticas 

Marcelo Pitta  – Nic.br, Brasil 

Nos últimos anos, métodos para tratamento de bases de dados não usuais – Big Data 

e amostras não-probabilísticas – têm sido desenvolvidos de forma a permitir produzir 

estimativas de indicadores sobre diversos temas. Tais métodos requerem o uso de 

modelos para que essas estimativas tenham confiabilidade similar à de estimativas 

provenientes de amostras probabilísticas tradicionais. Esses métodos empregam, em 

sua maioria, modelos lineares generalizados que permitem a estimação de pesos para 

dados de diversos tipos, desde amostras não probabilísticas a fontes tipo big data cuja 

cobertura da população alvo é insuficiente. Apresentaremos uma revisão dos métodos 

propostos e uma aplicação em que um deles foi utilizado com sucesso para permitir 

inferência a partir de uma pesquisa tipo painel-web. 

 

 


