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Resumo:  
We present a bibliometric analysis on covariance functions for multivariate spatial data, aiming to 
highlight fundamental points for directing scientific research in the area. An overview and 
important information about the research, such as the most productive countries, the most 
relevant authors, the most prominent journals and the evolution of the field over the years, are 
presented. We review some of the most popular models, in particular the linear model of co-
regionalization, the Mat{\'e}rn family model class, as well as the separable model structures, and 
illustrate the application of such models to a Brazil's 2020 temperature dataset. 
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Resumo:  
In repairable systems, different types of repair can be performed after the occurrence of each 
failure, which can impact the intensity of failures over time. Furthermore, due to the nature of the 
recurrence of events inherent to this type of systems, it is not reasonable to ignore the possibility 



 
 
of the existence of unobserved heterogeneity (or frailty) between the failure times of each system 
and between multiple systems analyzed together. 
Thus, the main purpose of this work is to present a model of parametric frailty shared between 
multiple repairable systems under an imperfect repair. More specifically, we consider a class ARA 
(arithmetic reduction of age) of the imperfect repair family model and any number of failure 
memory. It is assumed that the failure intensity function of the model follows a Power Law Process 
and that the parametric frailty terms of all systems follow the same Gamma distribution. The 
frequentist approach is used to construct the likelihood function of the model and numerical 
methods are suggested to obtain the maximum likelihood estimators and their respective 
asymptotic confidence intervals. Finally, the presented procedures are applied to a real data sets 
known in the literature. 
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Resumo:  
O vírus da dengue, chikungunya e Zika têm registrado crescente incidência e importante 
expansão geográfica no Brasil, sugerindo limitações para as atuais estratégicas de controle da 
dessas doenças. A dinâmica de transmissão de arboviroses apresenta alta heterogeneidade no 
espaço e no tempo, o que torna fundamental identificar potenciais áreas de maior risco de 
transmissão. Os modelos estatísticos frequentemente utilizados induzem superfície de risco 
suave, porém, nem sempre essa suposição é razoável. Sendo assim, torna-se relevante buscar 
estratégias de modelagem para que levem em consideração a possível existência de variações 
locais na autocorrelação espacial. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é avaliar o modelo 
Binomial-Poisson para o total de casos de arboviroses na cidade do Rio de Janeiro, num 
período epidêmico, e incorporar uma estrutura espacial capaz de identificar descontinuidades 
na superfície de risco estimada. 

 

Trabalho 4: NON-LINEAR REGRESSION MODEL BASED ON THE KOHLRAUSCH 

EQUATION TO ADJUST THE BEHAVIOR OVER TIME OF THE GLASS REFRACTIVE INDEX 

UNDER DIFFERENT TEMPERATURE CONDITIONS 

Gonzatto Junior, O. A.1 
Marcos Jardel Henriques1 
Lancelotti, R. F.2 
Edgar D. Zanotto2 
Francisco Louzada1 



 
 
1Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP - São Carlos 
2Universidade Federal de São Carlos 

Palavras-chave: regressão não-linear; índice de refração; Equação de Kohlrausch. 
 
Resumo:  
In many applied areas, with data collected in an experimental context, it is usual to make 
individual fits of non-linear models under each experimental condition. This approach can be 
improved if we consider the use of covariates in the nonlinear regression model. In addition to 
being a commonly more parsimonious process, this allows us to speculate on the form of 
association between the parameters that index the curve and the conditions of the experiment, 
which can bring interesting benefits, since the parameters carry practical interpretations with 
them. 
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Resumo:  
This work considers a flexible mechanism for constructing probability distributions in the (0,1) 
interval called GF-quantile distributions. The focus is on a new derivation of the GF-quantile 
distributions called the JSB class of distributions. New mixed-effects models for bounded 
longitudinal data in the interval (0,1) based on the JSB distributions are presented. From the 
Bayesian perspective, the No-U-Turn-Sampler (NUTS) is used to sample from the posterior 
distribution. 
Residual analysis is performed considering randomized quantile residuals. The motivating 
dataset comes from the public health area in Brazilian states. It contains the mortality rates from 
bronchial and lung cancer from the 27 Brazilian states over the last 30 years. The aim is to 
identify whether factors like sex, age, and the Municipal Human Development Index of the state 
can influence the mortality rate. In the application, the JSB mixed models display lower values 
than the Beta mixed model for the model comparison criteria. The results and the residual 
analysis reveal that the JSB models are an alternative to the Beta model 
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Resumo:  
Neste trabalho, é proposto um novo modelo de regressão com precisão variável com base na 
distribuição de Lomax com estruturas de regressão para os parâmetros de média e precisão. 



 
 
Discutimos métodos para estimação de parâmetros, teste de hipóteses e análise diagnóstico, 
juntamente com suas propriedades assintóticas. Também fornecemos as expressões para o 
vetor escore, bem como para as matrizes de informação observada e de Fisher. Conduzimos 
um estudo de simulação de Monte Carlo para investigar o comportamento dos estimadores e 
avaliamos os seus desempenhos em amostras finitas. Finalmente, apresentamos e discutimos 
uma aplicação empírica para ilustrar a utilidade do modelo proposto. 
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Resumo:  
We analyze the association between exposure to air pollution and Forced Expiratory Volume in 
the first second (FEV1) in children and adolescents. Measures were sampled monthly, 
characterizing a longitudinal study. We propose a linear mixed model (LMM) combined with a 
Principal Components Analysis (PCA), both robustly estimated, to simultaneously address 
multicollinearity between covariates and extreme observations (high pollutant levels). Huber and 
Tukey loss functions are considered to obtain robust estimators of the parameters in the LMM. 
Simulations were run to evaluate what percentage of extreme values and correlation between 
covariates the method can handle. The real data highlights that robust PCA exhibits three main 
components mainly related to humidity and particular matter smaller than 10 and 2.5 microns. In 
addition, total immunoglobulin E appears as a risk factor for the children and teenagers involved 
in the survey. 
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Resumo:  
In this paper, we extend the non-proportional GTDL regression model by including a frailty term 
in the hazard function for right-censored data to quantify the amount of unobserved 
heterogeneity among individuals under study. The frailty term is modeled by a weighted Lindley 
(WL) distribution. Similar to some standard frailty distributions, the WL frailty distribution has 
also a simple Laplace transform, which permits the closed-form expression of the marginal 
survival and hazard functions, in addition, to simplify parameter estimation. For our model to be 
identifiable, we employ a WL distribution with mean one as the frailty distribution by using the 
parameterization of the WL distribution in terms of the mean. To demonstrate the applicability of 
the proposed model, we analyze a medical dataset from a population-based study of incident 
cases of lung cancer diagnosed in the state of São Paulo, Brazil. 
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Resumo:  
In this paper, we present recent results in the context of multivariate linear regression models 
considering that random errors follow multivariate skew scale mixtures of normal distributions. 
This class of distributions includes the scale mixtures of multivariate normal distributions, as 
special cases, and provides flexibility in capturing a wide variety of asymmetric behaviors. We 
implemented the algorithm ECM (Expectation/Conditional Maximization) and we obtained 
closed-form expressions for all the estimators of the parameters of the proposed model. 
Inspired by the ECM algorithm, we have developed an influence diagnostics for detecting 
influential observations to investigate the sensitivity of the maximum likelihood estimators. To 
examine the performance and the usefulness of the proposed methodology, we analyze a real 
dataset. 
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Resumo:  
A regressão circular-linear é frequentemente utilizada para modelar a relação entre uma 
variável dependente circular e um conjunto de variáveis preditoras lineares. Seu uso pode ser 
encontrado em diversas áreas, como meteorologia, biologia e medicina. Para verificar a 
adequação do modelo, é desejável utilizar resíduos que tenham distribuição aproximadamente 
normal padrão. A maioria dos resíduos aplicados em modelos de regressão circular não atende 
a esse requisito e são usados especialmente para identificação de possíveis pontos 
discrepantes. Outros resíduos são limitados aos modelos de regressão von Mises. Neste 



 
 
trabalho, introduzimos um resíduo com distribuição assintoticamente normal padrão que pode 
ser utilizado em qualquer modelo de regressão circular-linear. Estudos de simulação Monte 
Carlo sugerem que a distribuição desse resíduo é bem aproximada pela distribuição normal 
padrão em pequenas amostras. Para estudar o comportamento desse resíduo, nosso trabalho 
também introduz dois modelos de regressão e duas aplicações são utilizadas para mostrar que 
o resíduo aqui proposto pode detectar erros de especificação do modelo. 
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Resumo:  
The main purpose of this work is to introduce a new class of regression models for bounded 
continuous data, commonly encountered in applied research. The models, named the power 
logit regression models, assume that the response variable follows a distribution in a wide, 
flexible class of distributions with three parameters, namely the median, a dispersion parameter 
and a skewness parameter. The paper offers a comprehensive set of tools for likelihood 
inference and diagnostic analysis, and introduces the new R package PLreg. Applications with 
real and simulated data show the merits of the proposed models, the statistical tools, and the 
computational package. 
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Resumo:  
Survival models for situations where some individuals are long-term survivors, immune or non-
susceptible to the event of interest are extensively studied in biomedical research. Fitting a 
regression can be problematic in situations involving small sample sizes with many censored 
times, since the maximum likelihood estimates of some coefficients may be infinity. This 
phenomenon is commonly known as Monotone Likelihood (ML), occurring in the presence of 
many categorical and unbalanced covariates. A well-known solution is an adaptation of the 
Firth's method, originally created to reduce the maximum likelihood estimation bias. The method 
ensures finite estimates by penalizing the likelihood function, where the penalty term might be 
interpreted as the Jeffreys invariant prior, largely used in the Bayesian framework. The ML issue 
in the context involving mixture cure models is a topic rarely discussed in the literature, and it 



 
 
configures a central contribution of this work. In order to handle this point in such context, we 
propose to derive the adjusted score function based on the Firth method. The second major 
contribution is to investigate other flexible penalty functions (prior distributions), in which all 
inference procedures will be based on the posterior samples. An extensive Monte Carlo 
simulation study indicates good inference performance for the penalized estimates, especially in 
the Bayesian framework. The analysis is illustrated through a real application involving patients 
with melanoma assisted at the Hospital das Clínicas/UFMG. This is a relatively novel data set 
affected by the monotone likelihood issue and containing cured individuals. 
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Resumo:  
Quantile regression fits quantiles of the response variable and bringsthe concept of a quantile 
into the framework of general linear models. Although quantile regression was first introduced 
more than fourtyyears ago, only recently it became practible for large data, due to 
computational advances. As the objective function that the standard quantile regression 
estimator aims to minimize is not smooth, statistical inference is not straightforward. Fernandes 
et al. (2021) propose to smooth its objective function, thus presenting an alternative estimator: 
the convolution-type kernel smoothed quantile regression estimator. Based on this alternative 
approach for quantile regression modeling, this work aims to implement the convolution-type 
kernel quantile regression estimator in a time series data context. Since the authors have 
formalized the theory of the estimator considering cross-sectional data, the goal here is to try a 
new step by expanding their study into a time series framework. Through Monte Carlo 
simulations, we evaluate the estimator performance in a class of time series quantile regression 
models. We use the R package "conquer" by He et al. (2020) to perform the computational 
implementations. 
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Resumo:  
Recently, Ota, Kato, and Hara (2019) proposed to estimate the conditional mode of a response, 
given a vector of covariates, using a computationally scalable estimator derived from the linear 
quantile regression model proposed by Koenker and Bassett (1978). Alternatively, we propose 
to estimate the conditional mode by maximizing the conditional density estimator of Fernandes, 
Guerre, and Horta (2021). This approach offers at least two benefits: computational efficiency 
and good asymptotic behavior which, in particular, “bypasses” the curse of dimensionality. 
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Resumo:  
This work presents a log-linear model for multivariate Birnbaum-Saunders distribution that { can 
be used} in survival analysis to investigate correlated log-lifetimes of two or more units. This 
model is studied through the use of a generalized multivariate sinh-normal distribution, which is 
built from 
the multivariate mixture scale of normal distributions. The marginal and conditional linear 
regression models of the proposed multivariate Birnbaum-Saunders linear regression model are 
generalizations of the Birnbaum-Saunders linear regression models of Rieck and Nedelman 
(1991), which have been used effectively to model lifetime and reliability data. We exploit a nice 
hierarchical representation of the regression model to propose a fast and accurate EM algorithm 
to compute the maximum likelihood estimates of the model parameters. Hypothesis testing is 
also performed by the use of the asymptotic normality of the maximum likelihood estimators. 
Finally, the results of simulation studies as well as an application to a real dataset are displayed, 
where we also is include a robustness feature of the estimation procedure developed here. 
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Resumo:  
Assessing the identifiability of a statistical model is often a difficult task. Purely mathematical 
tools for identifiability analysis are of limited applicability and empirical approaches may be 
computationally infeasible. Nonetheless, whether the objective is inference or prediction, lack of 
identifiability can render the statistical enterprise useless. There is much research to be made 
on methods for identifiability analysis that are both general and easy to use. In this work, we 
explore the capabilities of the data cloning algorithm as one such tool. Data cloning makes use 
of robust Bayesian software such as JAGS and Stan to find maximum likelihood estimates of 
the model parameters. Identifiability lies at the heart of its regularity conditions and plenty of 
diagnostic measures for assessing convergence of the estimates have been proposed, all of 
which should fail when attempting to use data cloning with an unidentifiable model. The 
interesting interplay between Bayesian and classical ideas makes data cloning an ideal 
candidate for studying identifiability in either statistical paradigm. Through a simulation study 
with the Gaussian dynamic linear model, we show data cloning can reliably detect lack of 
identifiability, although some proposed diagnostic measures are considerably better than others. 



 
 
We also show that the algorithm performs incredibly well when we induce identifiability by using 
well-known parametric restrictions, which reinforces its use for likelihood-based inference. 
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Resumo:  
The generalized linear autoregressive moving average (GLARMA) model has been used in 
epidemiological studies to evaluate the impact of air pollutants in human health, as frequently 
the response variable is a nonnegative integer-valued time series. These health effects are 
quantified through the relative risk (RR) measure. Inference for the RR can be based on the 
asymptotic properties of the maximum likelihood estimator for the GLARMA parameters, which 
can be troublesome if the series sizes are not very large. Thus, this work proposes to study 
different types of bootstrap confidence intervals (CI) for the RR calculated from the GLARMA 
model. A simulation study was performed, revealing that the model parameter which accounts 
for the autocorrelation present in the data can influence the coverage of the intervals. The 
numerical simulations also showed that problems can arise if the covariates present an 
autocorrelation structure since the CI coverage is impacted even for stationary time series. 
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Resumo:  
Consider the nonparametric regression problem. Wavelet shrinkage methods are applied to the 
data in the wavelet domain for noise reduction. After denoising, the function can be estimated 
by wavelet basis expansion. 

The present work proposes a Bayesian approach for wavelet shrinkage with the use of a 
mixture of a point mass function at zero and the logistic distribution symmetric around zero as 
the prior distribution to the wavelet coefficients of an unknown function in models with additive 
Gaussian errors. Statistical properties such as bias, classical and Bayesian risks of the rules are 
analyzed and performances of the proposed rules are obtained in simulations studies involving 
the Donoho-Johnstone test functions. Application in a mass spectrometry real data set is done. 
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Resumo:  
Dynamic generalized linear models may be seen as an extension to dynamic linear models, 
accommodating non-Gaussian responses, and to generalized linear models, formally treating 
serial auto-correlation inherent to responses in the exponential family, observed through time. 
The Bayesian inference scheme does not have analytical solution and there are several 
numerical approximating proposals in the literature, many of them relying on Monte Carlo 
Markov Chain, with the burden of computational cost. Other approaches are tailored to assure 
computational efficiency, but due to modeling restrictions, fail to accommodate certain structural 
misbehavior which is not rare on practical applications, such as time-varying seasonal patterns. 
The present work revisits inference methods for this class, proposing a new approach based on 
information geometry, focusing on the k-parametric exponential family. Among others, the 
proposed method accommodates multinomial responses on k=d+1 categories and normal 
responses with dynamic predictive structure for the mean as well as for the precision parameter. 
The method preserves the sequential aspect of the Bayesian inferential procedure, producing 
real-time inference and naturally accommodates association among k predictors. The proposed 
method benefits from the conjugate structure in the exponential family, assuring computational 
efficiency. Information geometry concepts such as Kullback-Leibler divergence and the 
projection theorem are used in the development of the method, placing it close to recent 
approaches of variational inference. An application to real data is presented, demonstrating the 
computational efficiency of the method, as well as its flexibility to quickly accommodate new 
patterns and information when strategically needed, favorably comparing to alternative 
approaches in the literature, preserving aspects of monitoring and intervention analysis, which 
are usual in sequential analyzes. 
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Resumo:  
O futebol é um dos esportes mais populares do mundo e, com isso, atrai grande interesse em 
análises esportidas. Em especial, as de predições acerca dos resultados das partidas. O 
modelo de Bradley-Terry, utilizado para predizer o resultado de uma comparação pareada, é 
bastante utilizado para modelar a probabilidade dos possíveis resultados de uma partida entre 
duas equipes, através de estimações das habilidades dos times. O objetivo deste trabalho é o 
de aplicar aos dados do Brasileirão de 2019 o modelo de Bradley-Terry e também uma versão 
dinâmica, que modela a evolução temporal das habilidades das equipes em termos de mando 
de campo, utilizando médias móveis exponencialmente ponderadas. Em relação aos resultado, 



 
 
para a versão estática, parece haver pouca diferença entre o ranking calculado com base na 
habilidade estimada pelo modelo e a classificação do campeonato. Já para o modelo dinâmico, 
tem-se diferenças mais distintas, em que o Athlético-PR e Fortaleza ficaram, respectivamente, 
em 8º e 14º no ranking dinâmico e em 5º e 9º na classificação. Para as diferenças entre as 
habilidades considerando mando de campo, as equipes possuem maiores habilidades dentro 
de casa, o que já era esperado para o futebol. Notou-se também que as equipes que se 
encontram em posições intermediárias na tabela geralmente possuem estimativas de 
habilidade muito próximas umas das outras. Vale ressaltar a jornada de dois times específicos: 
o Internacional ocupou o 4º lugar na classificação considerando somente as partidas como 
mandante, porém foi o 15º entre os visitantes, o que não é uma surpresa já que durante toda a 
temporada, o clube mostrou-se ser um dos mais vulneráveis fora de casa. Em relação ao 
Flamengo, a discrepância encontrada em termos de qualidade dentro de campo entre o time e 
o restante dos clubes remete ao que é visto atualmente na Europa, em que um time se 
sobressai sobre os demais, tornando assim o que é visto dentro de campo algo previsível em 
termos de resultado. 
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Resumo:  
The G-DINA model is a versatile cognitive diagnostic model. In this work we propose a 
Bayesian formulation of the G-DINA model, and this model is implemented using an MCMC 
Gibbs Sampling algorithm. Simulations studies were designed to evaluate the parameters 
recovery and the estimation accuracy of the Bayesian implementation of G-DINA and the 
results were compared with the standard frequentist approach on three scenarios. In a real data 
application, we take a method of classification for respondents to the Beck Depression 
Inventory (BDI) that consider two dimensions for depression (cognitive and somatic-affective) 
and substitute the Bayesian DINA model originally used for the Bayesian G-DINA model and 
compare the results of the application of these two methods in a real BDI data set. The results 
show that the proposed Bayesian implementation recovers all parameters and has a good 
estimation accuracy, with performance similar or better than the frequentist approach in all 
simulated scenarios. With respect to the classification methods for respondents of BDI and as 
the method that uses the DINA model has higher value for Deviance Information Criterion (DIC) 
and tend to overestimate the number of individuals with depression, the method that uses the 
G-DINA model seems to be more suitable for classification usage. 
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Resumo:  
Identifying key nodes, estimating the probability of connection between them, and distinguishing 
latent groups are some of the main objectives of social network analysis. In this paper, we 
propose a class of blockmodels to model stochastic equivalence and visualize groups in an 
unobservable space. In this setting, the proposed method is based on two approaches: latent 



 
 
distances and latent dissimilarities at the group level. The projection proposed in the paper is 
performed without needing to project individuals, unlike the main approaches in the literature. 
Our approach can be used in undirected or directed graphs and is flexible enough to cluster and 
quantify between and within-group tie probabilities in social networks. The effectiveness of the 
methodology in representing groups in latent spaces was analyzed under artificial datasets and 
in a case study. 

 

 

Trabalho 3: RECONHECIMENTO FACIAL UTILIZANDO FISHERFACE: UMA ABORDAGEM 

SEGMENTADA 

MICHEL LINO ALVES1 
Natalia Martins1 

1Universidade Federal de Alfenas 

Palavras-chave: Análise de Componentes Principais; Análise de Discriminante linear; 
Eigenfaces; Fisherfaces. 
 
Resumo:  
Reconhecimento facial automatizado pelo computador é um problema complexo e intrigante. 
Diante disso, a comunidade científica está ativamente propondo novos métodos ou até mesmo 
aprimorando técnicas existentes, com o objetivo de minimizar a taxa de erros no processo de 
reconhecimento facial. Medeiros realizou um estudo, no qual propôs um novo método de 
reconhecimento facial chamado de ACP Segmentado, baseado na técnica de Análise de 
componentes principais (ACP) Avançado, proposto por Duan. A abordagem de segmentação 
aplicada ao método, melhorou significativamente a eficiência do método original. Com isso, 
discute-se neste artigo a criação de um novo método de reconhecimento facial, baseado na 
mesma estratégia de segmentação proposta por Medeiros, mas agora aplicada ao algoritmo 
Fisherface. 
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Resumo:  
Neste trabalho, desenvolvemos uma abordagem para modelar a dinâmica dos recifes de corais 
bentônicos. 



 
 
Como motivação utilizamos os dados dos bancos dos Abrolhos, que possui 46.000 km² de 
extensão na plataforma continental dos estados da Bahia e do Espírito Santo, no leste do 
Brasil. Estruturas de Recife são constituídas por categorias como corais, macroalgas, turf, 
briozoários, esponja, fire coral, CCA , cyano e outros. 

A cobertura da comunidade bentônica são proporções de um todo, então temos dados 
composicionais com 9 categorias somando 1 para qualquer unidade de observação. A 
parametrização usual do modelo desenvolvido por Maier, 2014 implica em escolher uma 
componente como referência para evitar a falta de especificação do modelo. 

Neste contexto, usando o paradigma de Bayes apresentamos o modelo de regressão Dirichlet 
[Maier, 2014] incluindo efeitos hierárquicos por sítios na cobertura bentônica. 

Nosso objetivo é estudar as mudanças nos parâmetros estimados quando escolhemos 
diferentes componentes de referência. Cenários com componentes exibindo assimetria e 
heterocedasticidade foram analisadas. 

Baseado nisso fornecemos fundamentos consistentes para a escolha da componente de 
referência que será usada no nosso modelo de regressão proposto. 
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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. 


