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Resumo 
 

O presente trabalho de conclusão de curso tem o objetivo de verificar possíveis 
impactos do programa de complementação de renda, Rio Sem Miséria. Mais 
especificamente, pretende-se aqui analisar a evolução de indicadores sociais e 
econômicos, como PIB per capita, média de idade de empregados, número de 
nascidos por mães adolescentes, número de matriculados em universidades e 
número de matriculados nas escolas dos municípios com famílias que receberam o 
benefício no período de 2011 a 2014 em comparação a um grupo de outros 
municípios com características semelhantes, mas que não recebeu essa intervenção. 
O estudo utilizou uma base de dados municipais construída como uma consolidação 
de 250 variáveis quantitativas provenientes de 12 fontes diferentes, sendo utilizada 
uma metodologia apropriada para a redução da dimensionalidade do espaço 
paramétrico, chamada adaLASSO, com o objetivo de selecionar as covariadas mais 
importantes. O método do controle sintético foi aplicado para cada caso. Os 
resultados obtidos se mostraram heterogêneos e sem impactos positivos 
consistentes, não concordando com a bibliografia levantada sobre efeitos de outros 
programas de transferência de renda, como Bolsa Família.  
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1 Introdução 
 
 
 

Levando-se em consideração o recente cenário social, político e econômico no 

país, foram realizados muitos estudos a respeito de programas de transferência de 

renda. Tais ocorrências se sucederam, principalmente, após a implementação do 

principal programa do Brasil, o Bolsa Família, criado em 2004. 

Em semelhança aos programas anteriores, um novo projeto foi colocado em 

prática em 2013 em apenas alguns municípios do Rio de Janeiro. O plano, que busca 

complementar a renda de famílias já cadastradas no Programa Bolsa Família, foi 

denominado por Programa Rio Sem Miséria, que é composto por duas faces: 

Programa Rio Melhor e Programa Rio Melhor Jovem. 

O primeiro é um benefício concedido para as famílias que já recebem o auxílio 

criado em 2004, mas que ainda se mantêm na linha da extrema pobreza. Já o 

segundo, que está contido no anterior, é dedicado aos jovens pertencentes a estas 

famílias a cada término de ano letivo do ensino médio com índice de aprovação 

positivo. 

Como o novo plano abrangente segue linhas semelhantes, mas com 

remuneração complementar e foi criado recentemente, o presente trabalho busca 

verificar possíveis impactos da política assistencial do Rio Sem Miséria relacionados 

aos municípios que receberam a intervenção. O Programa foi criado através da 

seguinte Lei nº 66088 “Cria os programas Renda Melhor e Renda Melhor Jovem, 

no âmbito do plano de superação da pobreza extrema do Estado do Rio de Janeiro 

– Rio Sem Miséria”.  

O período coberto pela avaliação será de 2011 a 2014, de acordo com os dados 

disponíveis na base de dados e devido a sua curta duração com a suspensão do 

programa pelo Decreto 44.684 de 08 de junho de 2016 que diz “Suspende os 

Programas Renda Melhor e Renda Melhor Jovem, criados no âmbito do plano de 

superação da pobreza extrema do Estado do Rio de Janeiro – Rio Sem Miséria, 
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através da Lei nº 66088, de 25 de novembro de 2011”. 

Nesse sentido, o presente texto apresenta metodologia adequada para os casos 

em que intervenções atingem um número pequeno de unidades, como é este caso, 

que serão avaliados os municípios pilotos do projeto (Japeri, Belford Roxo e São 

Gonçalo). Essa metodologia é a estimação por controle sintético, a qual procura 

comparar cada unidade tratada com uma unidade artificial de controle que consiste 

em uma média ponderada de todas as unidades elegíveis para a comparação 

disponíveis na base de dados. Ver, por exemplo, Abadie e Gardeazabal (2003) e 

Abadie et al. (2010, 2011, 2015). 

O método do controle sintético será aplicado para cada município beneficiado, 

somando 3 avaliações individuais, que serão analisadas de maneira separada. 

De acordo com as referências analisadas, busca-se resultados com efeitos 

positivos, principalmente, em indicadores tangentes à renda, educação e 

desigualdade social. 

O estudo a ser realizado utilizará uma base de dados municipais construída 

como uma consolidação de 250 variáveis quantitativas provenientes de 12 fontes 

diferentes. Essas fontes são o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e o Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), ambos do Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS), Informações da Estatística Bancária por 

Município (ESTBAN), informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e 

Emprego, informações financeiras dos municípios (FinBra), o Censo Escolar e o 

Censo do Ensino Superior, ambos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

(INEP), o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e uma série 

de variáveis derivadas construídas com o cruzamento dessas variáveis brutas. Por 

fim, o banco de dados do Cadastro Único (CadÚnico), de onde serão fornecidas 

informações a respeito da amostra de famílias e integrantes que são beneficiárias do 

programa. 

O trabalho está organizado da seguinte maneira. Essa introdução é seguida por 

uma descrição sobre o Programa Rio Sem Miséria, breve especificação do Bolsa 

Família e de outros programas de transferência de renda, que inclui uma revisão 

bibliográfica sobre seus impactos.  Após isso, é descrita a base de dados consolidada, 

assim como as principais informações de suas fontes. A metodologia é apresentada 
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a seguir, na qual é exposto o modelo teórico da estimação por controle sintético. 

Após isso, serão apresentados os resultados esperados para este trabalho. 

 

1.2 Objetivos 
 

A presente pesquisa sobre avaliação de impacto do Programa Rio Sem Miséria 

tem por objetivo mensurar seus efeitos em relação a indicadores que serão 

postulados no decorrer do projeto. Assim sendo, faz-se necessário, primeiramente, 

basear-se em sua legislação regulamentadora. 

Dessa forma, tal lei foi responsável pela criação dos programas Renda Melhor 

e Renda Melhor Jovem, no âmbito do estado do Rio de Janeiro. 

A lei que regulamenta o programa é a lei ordinária de nº 6.088 de 2011, 

conhecida popularmente como “Rio Sem Miséria”, promulgada no governo do 

Sérgio Cabral, oriunda do Plano Nacional de Erradicação da Pobreza Extrema no 

Rio de Janeiro. Assim, o estado, equiparou-se ao governo federal, ao aceitar o 

desafio de todo país em diminuir, de forma significativa, os índices de miséria. 

Segundo o artigo 4º da referida lei, o Programa Renda Melhor teve como metas 

o aumento da renda das famílias envolvidas, a fim de que não constem mais como 

pertencentes à pobreza extrema; garantir condições mínimas para poderem exercer 

suas potencialidades, com independência e dignidade; bem como estimular as 

economias locais, com destaque para as que apresentam maiores percentuais de 

pobreza.  

Os beneficiários do programa imediatamente supracitado são apenas as 

famílias inscritas no Programa Bolsa Família, que se encontram em situação de total 

pobreza.  

Cumpre esclarecer que, de acordo com o inciso IV, artigo 2º da lei em questão, 

a pobreza extrema se caracteriza quando determinado núcleo familiar possui renda 

per capita estimada abaixo de R$ 100,00 (cem reais). 

Desse modo, com o limite de R$ 300,00 (trezentos reais) e com o mínimo de 

R$ 30,00 (trinta reais), os valores a serem pagos mensalmente, por intermédio do 

agente operador do Programa Bolsa Família, devem complementar a renda da 

família até que esta atinja R$ 100 (cem reais) por integrante.  

Já o Programa Renda Melhor Jovem apresentou os seguintes objetivos, 

segundo o artigo 16 da lei em questão: incentivar os jovens, que serão beneficiários, 
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a permanecerem nas respectivas escolas e concluírem o ensino médio; promover o 

aumento dos índices de aprovação e término do ensino médio na rede pública 

estadual do Rio de Janeiro; auxiliar na redução das taxas de criminalidade dos 

jovens; assim como, possibilitar o desenvolvimento humano, por meio da atuação 

nas matrizes estruturais determinantes da pobreza extrema e de sua reprodução 

intergeracional. 

À vista disso, os beneficiários do Programa Renda Melhor Jovem são os que 

pertencem às famílias inscritas no Programa Renda Melhor que estejam cursando o 

ensino médico regular ou profissionalizante da rede estadual com até 18 anos de 

idade incompletos.  

Nessa perspectiva, conforme a legislação apontada, o jovem estudante deve 

receber os auxílios, a serem consentidos a cada final de cada ano letivo, nos 

seguintes valores: R$ 700,00 (setecentos reais), R$ 900,00 (novecentos reais) e R$ 

1000,00 (mil reais), ao concluir, respectivamente, a 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino 

médio. Vale destacar que, caso o aluno curse o 4º ano, referente ao ensino 

profissionalizante, irá receber o valor de R$ 1,200 (mil e duzentos reais) quando 

formado. Ademais, como uma política de incentivo, caso possua um desempenho 

satisfatório no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), embolsa R$ 500,00 

(quinhentos reais) adicionais.  

Os primeiros municípios a serem contemplados pelo Programa Rio Sem 

Miséria foram Japeri, Belford Roxo e São Gonçalo. Em seguida, os Decretos de nº 

43.382, de 28 de dezembro de 2011, nº 43.568, de 27 de abril de 2012 e nº 44.295 

de 12 de julho de 2013, foram responsáveis pela expansão das cidades abrangidas 

pelo plano. Esclarece-se que as tabelas que elencam todos os municípios 

adicionados ao programa estão anexadas no final deste resumo.  

No entanto, por meio do Decreto nº 45.684, de 08 de junho de 2016, 

suspendeu os Programas Renda Melhor e Renda Melhor Jovem, em virtude:  das 

incertezas acerca das receitas estaduais atingidas pelo crise econômica nacional e 

suas respectivas de necessidades de contenção de gastos; da diminuição da receita 

oriunda dos Royalties e da produção de petróleo e gás natural; a expansão dos 

benefícios pagos pelo Programa Bolsa Família, que possui os mesmos beneficiários 

de ambos programas; bem como a inexistência de recursos financeiros. 

 

Quadro 1: Anexo 1 do Decreto de nº 43.382, de 28 de dezembro de 2011. 
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Área Município 

Região Noroeste Aperibé 

Região Noroeste Bom Jesus do Itabapoana 

Região Norte Conceição de Macabu 

Região Noroeste Italva 

Região Noroeste Itaocara 

Região Noroeste Itaperuna 

Região Noroeste Laje do Muriaé 

Região Norte Macaé 

Região Noroeste Miracema 

Região Noroeste Natividade 

Região Noroeste Santo Antônio de Pádua 

Regiro Norte São Fidelis 

Região Noroeste Varre-Sai 

 

Quadro 2: Anexo 2 do Decreto de nº 43.568, de 27 de abril de 2012: 

Área Município 

Região Metropolitana Duque de Caxias 

Região Metropolitana Guapimirim 

Região Metropolitana Itaboraí 

Região Metropolitana Itaguaí 

Região Metropolitana Maricá 

Região Metropolitana Mesquita 

Região Metropolitana Nilópolis 

Região Metropolitana Niterói 

Região Metropolitana Nova Iguaçu 

Região Metropolitana Paracambi 

Região Metropolitana Queimados 

Região Metropolitana São João de Meriti 

Região Metropolitana Seropédica 

Região Metropolitana Tanguá 

Região Baixada Litorânea Araruama 

Região Baixada Litorânea Saquarema 

Região Baixada Litorânea Silva Jardim 

Região Centro Sul Fluminense Areal 

Região Centro Sul Fluminense Paty do Alferes 
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Região Centro Sul Fluminense Sapucaia 

Região da Costa Verde Paraty 

Região Noroeste Fluminense Cambuci 

Região Noroeste Fluminense Porciúncula 

Região Noroeste Fluminense São José de Ubá 

Região Norte Fluminense Campos dos Goytacazes 

Região Norte Fluminense Carapebus 

Região Norte Fluminense Cardoso Moreira 

Região Norte Fluminense Quissamã 

Região Norte Fluminense São Francisco de Itabapoana 

Região Norte Fluminense São João da Barra 

Região Serrana São José do Vale do Rio Preto 

Região Serrana São Sebastião do Alto 

Região Serrana Sumidouro 

Região Serrana Trajano de Moraes 

 

Quadro 3: Anexo 3 do Decreto de nº 44.295 de 12 de julho de 2013: 

Região Município 

Região Baixada Litorânea Armação dos Búzios 

Região Baixada Litorânea Arraial do Cabo 

Região Baixada Litorânea Cabo Frio 

Região Baixada Litorânea Cachoeiras de Macacu 

Região Baixada Litorânea Casimiro de Abreu 

Região Baixada Litorânea Iguaba Grande 

Região Baixada Litorânea Rio Bonito 

Região Baixada Litorânea Rio das Ostras 

Região Baixada Litorânea São Pedro da Aldeia 

Região Centro Sul Fluminense Comendador Levy Gasparian 

Região Centro Sul Fluminense Engenheiro Paulo de Frontin 

Região Centro Sul Fluminense Mendes 

Região Centro Sul Fluminense Miguel Pereira 

Região Centro Sul Fluminense Paraíba do Sul 

Região Centro Sul Fluminense Três Rios 

Região Centro Sul Fluminense Vassouras 

Região da Costa Verde Angra dos Reis 

Região da Costa Verde Mangaratiba 
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Região Médio Paraíba Baroa do Piraí 

Regiro Médio Paraíba Barra Mansa 

Região Médio Paraíba Itatiaia 

Região Médio Paraíba Pinheiral 

Região Médio Paraíba Piraí 

Região Médio Paraíba Porto Real 

Região Médio Paraíba Quatis 

Região Médio Paraíba Resende 

Região Médio Paraíba Rio Claro 

Região Médio Paraíba Rio das Flores 

Região Médio Paraíba Valença 

Região Médio Paraíba Volta Redonda 

Região Serrana Bom Jardim 

Região Serrana Cantagalo 

Região Serrana Carmo 

Região Serrana Cordeiro 

 

Quadro 4: Expansão dos Programas Renda Melhor e Renda Melhor JovemAno 

de 2013 

Região  Município 

Região Serrana Duas Barras 

Região Serrana Macuco 

Região Serrana Nova Friburgo 

Região Serrana Petrópolis 

Região Serrana Santa Maria Madalena 

Região Serrana Teresópolis 

 

Além dos aspectos acima mencionados, vale ressaltar referências na temática 

abordada no Programa Bolsa Família, visto que o Programa a ser avaliado neste 

estudo é uma complementação do anterior, criado pelo governo de Luís Inácio Lula 

da Silva no ano de 2004. Além de outros programas de transferência de renda.  

Segundo Soares et al. (2006), não é possível mencionar qual é exatamente o 

programa social mais bem focalizado, pois “suas curvas de concentração não se 

cruzam”. Ainda assim, ele conclui que o programa social BPC - benefício de um 

salário mínimo mensal à pessoa idosa, com deficiência e ao idoso com 65 anos ou 
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mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem tê-la 

provida por sua própria família – e aposentadorias têm impacto positivo nos índices 

de incidência e intensidade da pobreza, enquanto que outros obtiveram resultado 

satisfatório somente em relação à intensidade.  

Ainda, de acordo com o autor, programas de transferência exercem papel 

fundamental para a diminuição na desigualdade. Para ele, a maior parte da queda 

da desigualdade refere-se à redução na concentração de algumas fontes de 

rendimentos (SOARES et. al., 2006). 

Castro et al., (2010) mensurou impactos do Programa Bolsa Família em 

relação à redução da desigualdade e pobreza entre os anos de 1999 a 2009. Segundo 

ele, a transferência de renda do Bolsa Família foi consequência de 15% da queda no 

período. Levando-se em consideração que este programa foi responsável por esse 

resultado representando apenas 0,7% da renda das famílias, conforme dados da 

PNAD. 

Castro et al. (2010) concluiu, então que, o Programa Bolsa Família foi 

fundamental para a redução da desigualdade e da pobreza no Brasil nos dez anos 

entre 1999 e 2009 e a sua perspectiva em relação ao futuro, levando em conta sua 

importância para a manutenção da pobreza e da desigualdade em níveis iguais ou 

inferiores aos de 2010. 

Já no estudo de Cacciamali et al. (2010), foram avaliados impactos em relação 

a indicadores de trabalho infantil e frequência escolar das crianças. Seus resultados 

mostraram que o programa foi eficiente em aumentar o índice de atendimento 

escolar, renda familiar e nível de escolaridade. 

Todavia, no que tange a diminuição de incidência de trabalho infantil, o autor 

não encontrou resultados satisfatórios (CACCIAMALI, et al.). Tal evidência foi 

explicada pelo fato de que pais ocupados em trabalho informais tendem a levar seus 

filhos para trabalhar mais cedo. Também, conforme o pesquisador, quanto maior o 

tamanho da família, maior a probabilidade de ocorrência de trabalho infantil, e 

menor taxa de frequência escolar. 

Assim sendo, as literaturas supracitadas a respeito de programas de 

transferência de renda se apresentaram, de maneira geral, com efeitos positivos. 

Como visto, os principais setores que foram afetados por estes foram o de educação, 

renda e desigualdade.   

Tendo em vista os resultados apresentados, e, observando os impactos 
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alcançados por programas de transferência de renda, faz-se importante a avaliação 

do Programa Rio Sem Miséria. De maneira que possam ser reafirmados ou 

retratados ao estudar aplicação em outra metodologia e indicadores. 
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2 Materiais e Métodos 
 
 
 
2.1 Base de dados 

 
De modo a buscar possíveis efeitos locais do Programa Rio Sem Miséria nos 

municípios de intervenção, o presente trabalho utilizará uma extensa base de dados dos 

municípios brasileiros. Essa base é uma consolidação de informações de diversas fontes, 

que serão descritas a seguir. A base municipal conta com um total de 250 variáveis 

numéricas que podem servir como indicadores de interesse ou covariadas para as 

estimações de controle sintético. Essas variáveis são provenientes de 12 fontes diferentes de 

informações municipais:  

- O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), com dados de causas de mortes; 

- O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), também do DATASUS, 

com informações sobre número de estabelecimentos e equipamentos de saúde;  

- Informações de economia e população do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), incluindo o PIB do município e sua desagregação nos setores de 

agropecuária, indústria, serviços e administração pública, tanto em proporção, quanto em 

valor agregado;  

- Informações da Estatística Bancária por Município (ESTBAN), incluindo o número 

de agências bancárias e o montante de empréstimos, financiamentos e outras operações 

bancárias, além do ativo e passivo total do setor; 

- A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e 

Emprego, com informações sobre número de empregados, vínculos empregatícios e de 

estabelecimentos, salário médio e idade média dos empregados, com informações 

consolidadas em nível municipal; 

- Dados do Censo Escolar, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), com 

informações sobre número de escolas, turmas e alunos matriculados, assim como sua média 

de idade;  

- Dados do Censo do Ensino Superior, também do INEP, com informações sobre o 

número de estabelecimentos e de alunos, distribuídos por turno e por condição (entrantes 

ou concluintes), assim como sua média de idade;  

- Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) sobre os 
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sistemas de água, esgoto e coleta de resíduos e o acesso aos mesmos.   

Além disso, a base municipal conta com variáveis derivadas, construídas a partir do 

cruzamento de dois ou mais indicadores de diferentes fontes. A maior parte dessas variáveis 

indica valores integrais como proporção da população, das receitas do governo ou da área 

do município. Por exemplo, tem-se o PIB per capita, as despesas com habitação como 

proporção da receita corrente líquida da prefeitura, a área desmatada sobre a área total e a 

densidade demográfica do município. 

 

2.2 Controle Sintético 
 

Logo, será realizada a análise de impacto de intervenções públicas em nível de 

localidade da implementação do Programa Renda Melhor e Renda Melhor Jovem sobre 

o desempenho econômico e social dos municípios contemplados, traz uma série de 

desafios de ordem empírica, como levantado por ASSUNÇÃO et al. (2016). Em primeiro 

lugar, é preciso que alguma técnica seja utilizada para construção de um cenário 

contrafactual. Ou seja, é necessário que se leve em consideração a mensuração da 

variável de interesse em um cenário hipotético no qual esses municípios não tenham 

sofrido intervenção. Dessa maneira, a medida do impacto será a diferença entre a 

variável de interesse observada nos municípios beneficiados (tratados) e do contrafactual 

após o tratamento. 

Em segundo lugar, a escolha das localidades específicas é baseada em fatores 

políticos, econômicos e sociais. Isto é, como a escolha dos municípios contemplados pelo 

Programa não é aleatória, espera-se que as localidades tratadas tenham características 

diferentes das não tratadas. Dessa maneira, métodos empíricos baseados em simples 

comparações de médias entre o grupo de unidades afetadas pela intervenção e o grupo 

das não-afetadas levariam a estimativas viesadas sobre supostos impactos. 

Ademais, o número de unidades afetadas por esse tipo de intervenção, geralmente, 

é pequeno. Dessa maneira, os resultados estimados por meio de métodos de análise de 

impacto baseados em pareamento e em diferenças-em-diferenças podem ter problemas 

de inferência estatística. 

Nesse sentido, a metodologia de controle sintético foi originalmente concebida 

para estudos de caso, sendo apropriada para quando se tem poucos tratados, como é o 

caso em análise. Parte-se do pressuposto que uma combinação de unidades não tratadas 

compõe melhor contrafactual para a tratada do que qualquer outra individualmente. 

Para definir as ponderações aplicadas a cada combinação, o método se vale de 

características mensuráveis de todas as unidades disponíveis para a análise. O trabalho 

da metodologia de controle sintético é procurar simular, a partir de uma combinação de 
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informações observadas de unidades não tratadas, a mesma trajetória prévia ao 

tratamento que se observou na unidade beneficiária, conforme foi desenvolvido por 

Abadie et al. (2003, 2010, 2015). 

Supõe-se uma amostra de 𝐽 + 1 unidades (por exemplo, municípios) indexadas 

por j. A unidade 𝑗 = 1é a unidade de interesse, isto é, a unidade tratada por uma 

intervenção. As demais unidades, de 𝑗 = 2 a 𝑗 = 𝐽 + 1constituem o chamado donor pool, 

isto é, o conjunto de unidades não tratadas pela intervenção e que servem como 

potenciais unidades de comparação com a unidade tratada.  

Pressupõe-se que a amostra é um painel balanceado, isto é, que é composta por 

dados longitudinais e que todas as suas unidades são observadas no período de 1 até T. 

A amostra inclui um número positivo de períodos pré-intervenção T0, assim como de 

períodos pós-intervenção T1, de modo que 𝑇 = 𝑇0 +  𝑇1. A intervenção que será avaliada 

consiste na exposição da unidade 𝑗 = 1 ao tratamento durante os períodos 𝑡 = 𝑇0 +

1, … , 𝑇, considerando que essa intervenção não tem efeitos durante o período pré-

tratamento  𝑡 = 1, … , 𝑇0. Dessa maneira, o objetivo da análise de impacto nessa amostra 

é medir o efeito da intervenção sobre a unidade tratada em um indicador de interesse 

para o período pós-tratamento. 

Por hipótese, considera-se que as características pré-tratamento da unidade de 

interesse são mais bem aproximadas por uma combinação das unidades não tratadas do 

que por qualquer uma dessas unidades não tratadas isoladamente. Dessa maneira, o 

controle sintético pode ser entendido como uma média ponderada das unidades do 

donor pool que será comparado com a unidade tratada. O controle sintético é 

representado por um vetor ( 𝐽 𝑋 1) de pesos 𝑊 = (𝑤2, … , 𝑤𝑗+1), tal que 0 ≤  𝑤𝑗 ≤ 1 para 

𝑗 = 2, … , 𝐽e 𝑤2 + ⋯ +  𝑤𝐽+1 = 1. Dessa maneira, a escolha de qualquer valor particular de 

W é equivalente à escolha de um controle sintético. 

Seja X1 um vetor(𝐾 𝑋 1)contendo as características pré-tratamento da unidade 

tratada, as quais pretende-se aproximar o máximo possível. X0, por sua vez, é uma 

matriz (𝐾 𝑋 𝐽)  contendo os valores das mesmas variáveis para o donor pool. Observa-se 

que K equivale ao número de variáveis disponíveis para mensurar as características das 

unidades no período pré-tratamento, sendo preditoras da variável de interesse e não 

sendo afetadas pela intervenção nesse período. Nesse conjunto de variáveis, pode-se 

incluir os valores da própria variável de interesse antes do tratamento. 

A diferença entre as características da unidade tratada e do controle sintético é 

dada pelo vetor 𝑋1 −  𝑋0𝑊, sendo que o objetivo da metodologia aqui aplicada é escolher 

o vetor de pesos W* que minimiza essa distância. Esse valor é obtido da seguinte maneira. 

Para 𝑚 = 1, … , 𝐾, seja X1m o valor da variável m para a unidade tratada e X0m um vetor 
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1 𝑋 𝐽 que contém os valores da variável m para as unidades do donor pool, deve-se 

escolher o W* que minimiza: 

 

𝑚𝑖𝑛𝑤 𝐸 𝑊 ∑ 𝑣𝑚(𝑋1𝑚 −  𝑋0𝑚𝑊)2

𝐾

𝑚=1

 

 

Nessa equação, vm é um peso que reflete a importância relativa atribuída à 

variável m quando se mede a discrepância entre X1 e X0W. 

Seja Yjt a variável de interesse da unidade j no tempo t. Y1 é um vetor (𝑇1𝑋 1) dos 

valores pós-intervenção da variável de interesse para a unidade tratada, de modo que 

𝑌1 = (𝑌1𝑇0+1, … , 𝑌1𝑇)′. Y0 é uma matriz (𝑇1 𝑋 𝐽)em que a coluna j contém os valores pós-

intervenção da variável de interesse para a unidade  𝑗 + 1. Dessa maneira, a variável de 

interesse do controle sintético é 𝑌1
∗ = 𝑌0𝑊∗. 

O estimador de controle sintético do impacto do tratamento é dado pela 

comparação entre os valores da variável de interesse para a unidade tratada e para a 

unidade de controle sintético no período pós-tratamento: 

 

𝛿 =  𝑌1 − 𝑌1
∗ 

𝛿 =  𝑌1𝑡 − ∑ 𝑤𝑗
∗𝑌𝑗𝑡

𝐽+1

𝑗=2

 

 

A consistência do estimador de controle sintético é maior quanto maior for o 

número de períodos pré-tratamento que estiver presente na base de dados (ABADIE ET 

AL, 2010). Segundo esse estudo, esse fator contribui por reduzir o papel de variáveis não 

observadas na determinação da trajetória pré-tratamento da variável de interesse. 

A maneira mais comum de mensurar a qualidade do ajuste por meio do método 

do controle sintético é pelo erro quadrático médio pré-tratamento, ou Root Mean 

Squared Prediction Error (RMSPE). Esse indicador equivale à razão entre os desvios 

quadrados da trajetória da variável de interesse entre a unidade de referência (tratada ou 

placebo) e seu correspondente controle sintético antes do ponto de tratamento. Quanto 

menor for esse valor, menor é a distância entre as trajetórias, e melhor é o ajuste. 

 

𝑅𝑀𝑆𝑃𝐸 =  (
1

𝑇0
∑ (𝑌1𝑡 − ∑ 𝑤𝑗

∗𝑌𝑗𝑡

𝐽+1

𝑗=2

)

𝑇0

𝑡=1

2

)

1/2
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Em caso de intervenções com mais de uma unidade tratada, o controle sintético 

deve ser aplicado para cada caso individual. Após isso, para se obter medidas do efeito 

da intervenção como um todo, as estimativas individuais devem ser compiladas 

(ASSUNÇÃO ET AL, 2016). Ou seja, ao invés de se considerar uma única unidade tratada 

𝑗 = 1, considera-se um conjunto de G unidades tratadas por uma intervenção, as quais 

são indexadas por 𝑔 = 1, 2, … , 𝐺. Seja T0g o ano em que houve o tratamento em cada 

unidade tratada. Para melhor comparar o tratamento em diferentes anos, esses são 

normalizados em 𝜏 = 𝑡 − 𝑇0𝑔, em que 𝜏 = 0 é o ano do tratamento de cada unidade em G. 

Após a normalização temporal, seja �̂�𝑗𝜏𝑔 = 𝑦𝑗𝜏𝑔 − �̂�𝑗𝜏𝑔
∗  o efeito estimado da 

intervenção na unidade 𝑔 ∈  𝐺, pertencente ao conjunto J de unidades tratadas e não 

tratadas no período τ. Por exemplo, pode referir-se ao impacto da construção da usina 

eólica no município g, integrante do total J de municípios brasileiros, no ano τ. Dessa 

maneira, os resultados das unidades tratadas são compilados para cada ponto no tempo 

de modo a se obter uma distribuição empírica. Portanto, o impacto médio dos G 

tratamentos em cada unidade g será: 

 

𝛿�̅� =
∑ 𝛿𝑔1𝜏

∗𝐺
𝑔=1

𝐺
=

∑ (𝑦𝑔1𝜏 − 𝑦𝑔1𝜏
∗ )𝐺

𝑔=1

𝐺
 

 

Em caso de elevada heterogeneidade de efeitos entre as unidades tratadas, pode 

ser mais vantajoso utilizar a mediana em vez da média para compilar os resultados 

individuais, assim como os percentis 0,25 e 0,75 para cada caso: 

 

𝑃𝑥(𝛿𝜏) = 𝑃𝑥(𝛿𝑔1𝜏
∗ ) 

 

Nessa fórmula, Px equivale ao percentil escolhido do efeito para cada τ de 

tratamento. 

Observa-se que, nos casos em que a intervenção não foi aleatoriamente atribuída 

entre as unidades, dois problemas podem ameaçar as conclusões em termos de inferência 

a respeito dos efeitos individuais compilados. Em primeiro lugar, pode haver viés, isto é, 

a trajetória da variável de interesse de uma unidade tratada pode estar descolada do seu 

controle sintético desde antes da intervenção. Em segundo lugar, pode haver 

heterocedasticidade de choques idiossincráticos. Esse problema acontece quando uma 

unidade tratada recebe choques aleatórios sobre sua variável de interesse com uma 

variância diferente do seu controle sintético. Se os choques atingem a unidade tratada 

com maior variância do que o controle sintético, poderá haver superestimação do efeito 

do tratamento. Se os choques atingirem o controle sintético com maior variância do que 
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a unidade tratada, pode haver subestimação do tratamento. 

Os dois problemas – viés e heterocedasticidade de choques – são detectados no 

exercício empírico por meio de um mau ajuste pré-tratamento da variável de interesse, e 

isso pode ser testado sob a forma de um elevado RMSPE pré-tratamento. Por isso, uma 

forma simples de se controlar a influência desses casos na estimação do efeito compilado 

das intervenções é a eliminação das unidades tratadas com um nível de RMSPE pré-

tratamento acima de um patamar escolhido. 

 

2.3 AdaLASSO–Método de Seleção de Covariadas 
 

Os modelos de alta dimensionalidade estão cada vez mais presentes na literatura, 

já que a inclusão de um grande número de variáveis pode contribuir para ganhos de 

capacidade preditiva dos modelos (KONZEN, 2014). Porém, quando a dimensionalidade 

do modelo é grande em relação ao tamanho da amostra, os métodos tradicionais de 

regressão podem apresentar problemas. Primeiro, aumenta a dificuldade de tornar os 

modelos interpretáveis. Segundo, os modelos perdem robustez. Terceiro, há 

comprometimento da eficiência computacional. Quarto, há perda de eficiência em 

termos de inferência estatística. Quinto, há problemas com correlação espúria entre as 

covariadas do modelo, a qual pode ser elevada mesmo quando elas forem independentes 

e identicamente distribuídas. 

No caso de modelos de controle sintético, esses problemas tendem a ser mais 

graves, já que o método tem sua eficiência computacional muito sensível à extensão das 

bases de dados. Não obstante, nesses modelos a estimação do contrafactual é dependente 

do conjunto de covariadas presente na base de dados de análise. Por isso, há a 

necessidade de filtrar as variáveis mais importantes para explicar a trajetória da variável 

de interesse sobre a qual será calculado o efeito da intervenção realizada. 

Uma solução para problemas referentes à alta dimensionalidade dos modelos é a 

suposição de esparsidade do vetor de parâmetros. Isto é, a suposição de que muitos de 

seus componentes são iguais a zero. Essa hipótese pode produzir estimativas viesadas, 

mas contribui com a identificação das covariadas mais importantes, assim como com a 

obtenção de um modelo mais parcimonioso. Da mesma maneira, reduz a complexidade 

do modelo e o seu custo em termos computacionais. 

O LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) é um método de 

encolhimento do conjunto de coeficientes estimados de um modelo desenvolvido por 

Tibshirani (1996). Esse método consiste, simplificadamente, na introdução de uma 

penalização ao conjunto de norma L1 dos coeficientes, isto é, uma penalização na soma 

dos valores absolutos dos coeficientes. O seu objetivo é permitir a estimação de um 
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modelo que produza previsões com pequena variância e que determine um conjunto de 

preditores que melhor explicam a variável de interesse. A penalização introduzida tende 

a zerar alguns dos coeficientes estimados, o que não apenas reduz a dimensionalidade do 

espaço paramétrico, como também seleciona as covariadas mais relevantes.  

O LASSO pode ser entendido como uma técnica de regularização. Isto é, 

considera-se uma função de erro do tipo 𝐸 =  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜 +  𝜆 ∗

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 do modelo. No caso de uma regressão, a medida de erro 

equivale à soma dos quadrados dos resíduos estimados. O segundo termo representa a 

penalização dos modelos com maior complexidade e variância dos estimadores, sendo 

que λ representa a severidade dessa penalidade. Quanto maior for λ, mais simplificado 

será o modelo estimado, ainda que isso leve a um maior viés. Em termos formais, as 

estimativas LASSO são obtidas por meio da minimização dos quadrados dos resíduos 

sujeita a uma penalização de norma L1 dos coeficientes: 

 

�̂�𝐿𝐴𝑆𝑆𝑂 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝛽0,𝛽1 ,…,𝛽𝑘
{∑ (𝑦𝑖 − 𝛽0 − ∑ 𝛽𝑗𝑥𝑗𝑖

𝑘

𝑗=1

)

2

+ 𝜆 ∑|𝛽𝑗|

𝑘

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

} 

 

Aqui, λ≥0 é uma função de um parâmetro de ajuste t, de modo que  ∑ |𝛽𝑗|𝑘
𝑗=1  ≤ 𝑡. 

Quanto maior o valor de λ, maior será a penalidade imposta ao somatório dos 

coeficientes. Por outro lado, se λ=0, as estimativas LASSO serão iguais às estimativas de 

MQO. Esse parâmetro é escolhido por um procedimento de K-fold cross-validation, no 

qual a amostra é particionada aleatoriamente em K subamostras de tamanhos iguais, e o 

modelo é iterativamente estimado eliminando-se uma subamostra. Assim, fazem-se 

previsões com base em cada estimação e compara-se com a subamostra removida, 

calculando-se o erro quadrático médio de previsão (EQMP) para avaliar a qualidade do 

ajuste naquela subamostra. Portanto, o λ ótimo deve minimizar o EQMP médio nas K 

subamostras. 

O LASSO apresenta menor variabilidade entre outras opções de modelos de 

redução de dimensionalidade (KONZEN, 2014). Além disso, por encolher alguns 

coeficientes para zero, destaca as covariadas mais relevantes para explicar uma variável 

de interesse. Por fim, é capaz de realizar a escolha das variáveis e a estimação dos 

coeficientes simultaneamente. Contudo, deve-se observar que nem sempre o LASSO é 

consistente na escolha de variáveis (ZHAO E YU, 2006). Isso significa que a solução 

esparsa – isto é, de dimensionalidade reduzida, com alguns coeficientes reduzidos a zero 

– pode não representar o modelo verdadeiro quando o tamanho da amostra tende ao 

infinito. 
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Nesse sentido, o LASSO Adaptativo, ou adaLASSO, é um método que pretende dar 

consistência às estimativas LASSO por meio da atribuição de diferentes pesos para 

diferentes coeficientes (ZOU, 2006). Ou seja: 

 

�̂�𝑎𝑑𝑎𝐿𝐴𝑆𝑆𝑂 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝛽0,𝛽1 ,…,𝛽𝑘
{∑ (𝑦𝑖 − 𝛽0 − ∑ 𝛽𝑗𝑥𝑗𝑖

𝑘

𝑗=1

)

2

+ 𝜆 ∑ 𝑤𝑗|𝛽𝑗|

𝑘

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

} 

 

𝑤𝑗 = |�̂�𝑗
𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒|

−𝜏
, 𝜏 > 0 

 

Ou seja, wj é um vetor de pesos individuais para auxiliar a seleção das variáveis 

relevantes para o modelo. Esse vetor é função de �̂�𝑗
𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒

, isto é, dos coeficientes estimados 

por meio de uma regressão que controla possíveis efeitos de multicolinearidade 

(regressão ridge). Uma variável relevante xj terá um valor �̂�𝑗
𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒

 comparativamente 

elevado, o que reduz o peso wj atribuído ao seu coeficiente. Por outro lado, uma variável 

irrelevante xj terá um valor �̂�𝑗
𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒

 comparativamente baixo, o que aumenta o peso wj 

atribuído ao seu coeficiente. Assim, o modelo atribuirá maior penalização dos 

coeficientes das variáveis que aparentam ser pouco importantes para explicar a variável 

de interesse. 

Sob um conjunto de pesos wj apropriados, o adaLASSO possui propriedades 

ORACLE, isto é, é consistente na seleção de variáveis e apresenta normalidade 

assintótica. Ou seja, o método seleciona corretamente as variáveis relevantes quando o 

modelo aumenta. Além disso, as estimativas dos coeficientes não nulos seguem 

assintoticamente a mesma distribuição dos estimadores de MQO quando este for 

estimado apenas com as variáveis relevantes. 

 
. 
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3 Análise dos Resultados 
 
 
 

O método do controle sintético foi aplicado individualmente para comparar cada 

município tratado com o seu contrafactual. Foram realizadas um total 3 avaliações 

individuais dos municípios piloto. O intuito foi fazer uma análise dos municípios do 

estado do Rio de Janeiro que tiveram o programa implementado no ano de 2011. Para 

construir a trajetória em cada cenário contrafactual, a estimação foi realizada por meio 

do método adaLASSO de seleção de covariadas. 

Foram selecionadas variáveis de interesse que, através de pesquisa na literatura 

de programas de transferência de renda e pelo objetivo do programa, podiam demonstrar 

relevância para a busca por impactos positivos. Qualitativamente, indicadores em nível 

do município foram avaliados: pib municipal, média de idade dos empregados, número 

de nascidos de mães adolescentes, número de matriculados em escolas, número de 

matriculados nas universidades. 

De modo a exemplificar, de maneira gráfica, um resultado com efeito positivo teria 

o comportamento do gráfico na figura 1. 

 

Figura 1: Exemplo de diferenças de cada Unidade Tratada em Relação ao seu 

Controle Sintético 

 

Fonte: Extraído do TD130 do BNDES 
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O gráfico mostra o comportamento das unidades que formam o controle 

representado pela linha azul pontilhada, e o resultado da unidade tratada é representado 

pela linha azul contínua. Assim como a linha vertical de cor preta estabelece o período 

inicial de tratamento.  

Vale ressaltar que, como o programa foi implementado no fim do mês de 

dezembro, foi utilizado 2012 como ano de tratamento. 

 Após a implementação do método, foram analisados os correlogramas, os 

municípios escolhidos para controle em cada unidade e seus indicadores e os pesos 

atribuídos a eles e os gráficos de comparação entre unidade tratada e controle, Path Plots.  

Como para outros indicadores o impacto pareceu menor, a seguir será evidenciado 

o resultado que apresentou maior descolamento na trajetória pós-tratamento em relação 

a unidade controle, que é da unidade de Belford Roxo na variável PIB per capita. Todos 

os resultados dos Path Plots, podem ser encontrados no apêndice.  

Inicialmente, para formação da unidade controle foram selecionados 3 

municípios. Na Tabela 1, a seguir, encontram-se os nomes dos municípios escolhidos 

para composição e os pesos dados a cada um dele: 

 

Tabela 1: Municípios que formam a unidade controle e seus pesos atribuídos 

 

Nome do Controle Peso do Controle (%) 

Wanderlândia - TO 54,42 

Morada Nova - CE 4,54 

Araçaí - MG 41,04 

 

E também, através do método de seleção de covariadas, para estimação da 

trajetória do contrafactual foram selecionadas as variáveis apresentadas no correlograma 

no gráfico da figura 2. 

 

Figura 2: Correlograma das Covariadas da variável de PIB per capita para o 

município de Belford Roxo  
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Fonte: Elaboração própria 

  

De acordo com o gráfico, podem ser observadas as variáveis da base municipal 

escolhidas pelo método e o grau de correlação. No quadro 5 estão apresentados seus 

nomes e descrições. 
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Quadro 5: Covariadas selecionadas pelo Lasso e suas descrições 

Covariadas Nomes das covariadas Descrição 

va.servicos 
Valor Adicionado dos 
Serviços Municipais. 

Valor adicionado bruto a preços 
correntes da administração, defesa, 
educação e saúde públicas e seguridade 
social. 

pr.industria 
Participação da Indústria no 
Valor Adicionado Municipal 

Participação do valor adicionado bruto a 
preços correntes da indústria no valor 
adicionado bruto a preços correntes 
total (Percentual) 

pr.servicos 
Participação dos Serviços 
(menos adm. Pública) no 
Valor Adicionado Municipal 

Participação do valor adicionado bruto a 
preços correntes da administração, 
saúde e educação públicas e seguridade 
social no valor adicionado bruto a 
preços correntes total (Percentual) 

 

 Segundo análise gráfica do Path Plot, tem-se a sutil percepção de que a variável de 

PIB per capita do município de Belford Roxo apresentou um leve descolamento após o 

ano de 2012, ano de tratamento. Pode ser observado a seguir no gráfico da figura 3.  

 

Figura 3: Diferenças do município de Belford Roxo em Relação ao seu Controle 

Sintético na variável de interesse pib per capita 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Seguindo a interpretação do gráfico da figura 3, o crescimento em comparação 
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com a unidade de controle teve visível inclinação entre os anos de 2012 a 2013, todavia 

entre 2013 e 2014 essa inclinação volta a ficar semelhante ao controle, e volta a aumentar 

em 2014. Logo, o afastamento obtido após o ano de tratamento, embora tenha sido o 

maior dentre as unidades tratadas não apresentou descolamento, continuidade e 

consistência a ponto de ser inferido impacto positivo.  

 O deslocamento da unidade tratada em relação à unidade controle pode ser 

investigado com realização de análise de indicadores que não foram utilizadas nesse 

estudo. 
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4 Conclusões 
 
 
 

O presente trabalho de conclusão de curso procurou fazer uma análise de impacto 

do Programa Rio Sem Miséria sobre o PIB per capita municipal, média de idade dos 

empregados, número de nascidos de mães adolescentes, número de matriculados em 

escolas, número de matriculados nas universidades dos municípios beneficiados. Para 

isso, foi realizada uma avaliação individual baseada em controle sintético para os 

primeiros municípios do estado do Rio de Janeiro que receberam o Programa Rio Sem 

Miséria. Após isso, os resultados individuais foram compilados. Com base nos 3 casos 

aqui avaliados, não foi possível observar impacto positivo do programa sobre os 

indicadores dos municípios afetados.  

Como visto no tópico 3.3, para controlar a dimensionalidade do modelo empírico, 

foi adotada a metodologia de seleção de covariadas denominada adaLASSO. Esse 

procedimento visa identificar e selecionar as variáveis mais importantes para explicar 

cada indicador de interesse escolhido. A estimação dos efeitos locais foi realizada por 

meio da metodologia de controle sintético. Esse método não apenas é mais consistente 

para avaliações com micronumerosidade de unidades tratadas, como também, ao 

contrário da literatura levantada, permitiu observar que os efeitos não são claros ao longo 

do tempo após a implementação do programa.  

Os resultados verificados entre as unidades avaliadas, não são semelhantes 

àqueles observados no capítulo 2 por pesquisas anteriores sobre efeitos locais do 

programa Bolsa Família. Alguns indicadores não puderam ser observados no presente 

trabalho devido à indisponibilidade de dados, principalmente quanto a frequência 

escolar, onde a base de dados que contém a informação é bienal, e para o presente estudo 

a base deve estar em formato de painel anual. Entretanto, os indicadores que foram 

analisados não mostraram impacto significante. 

É importante destacar que, o período em que o programa se manteve em operação, 

por razão da crise econômica do Estado, teve duração de apenas de 3 anos. Logo, devido 

ao método do controle sintético é possível realizar análise mesmo em curto prazo. 

Vale também ressaltar que como os municípios beneficiados pelo incentivo Japeri, 



15 
 

Belford Roxo e São Gonçalo possuem economia local robusta. Assim ao avaliar o impacto 

sobre a variável de pib municipal, provavelmente, seria necessário investimento maior 

que o ofertado pelo programa.  

Portanto, não foi observado o resultado que se esperava no início do trabalho do 

programa de complementação de renda em relação a trabalhos anteriores sobre 

programas de transferência de renda. Porém, há uma agenda de estudos futuros sobre a 

avaliação de outros programas que não tenham o objetivo somente de complementação 

e mostrem evidências de impacto.  

 

 



16 
 

 
 
 
 

Referências 
 
 
 
ABADIE, A.; DIAMOND, A.,; HAINMUELLER, J. Comparative politics and the synthetic 
control method. American Journal of Political Science, 59(2), 495-510, 2015. 
ABADIE, A.; DIAMOND, A.; HAINMUELLER, J. Synth: An R Package for Synthetic Control 
Methods in Comparative Case Studies. Journal of Statistical Software, v. 42, n. 13, jun. 
2011. 

ABADIE, A.; DIAMOND, A.; HAINMUELLER, J. Synthetic control methods for comparative 
case studies: Estimating the effect of California’s tobacco control program. Journal of the 
American Statistical Association, 105(490), 493-505, 2010. 

ABADIE, A.; GARDEAZABAL, J. The economic costs of conflict: A case study of the Basque 
Country. The American Economic Review, 93(1), 113-132, 2003. 

ALBUQUERQUE, B.; BUCHBINDER, F.; GRIMALDI, D.; MARTINI, R.; PEREIRA, J. P.; 
PINTO, A.; TORTORELLI, M. Uma solução automatizada para avaliações 
quantitativas de impacto: primeiros resultados do MARVIm, 2017. 

AMARANTE, O.; ZACK, M.; SÁ, A. Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, 2001. 

ASSUNÇÃO, J.; COSTA, F.; SZERMAN, D. Local Socioeconomic Impacts of Brazilian 
Hydroelectric Power Plants, 2016. 

CACCIAMALLI, M.C.; TATTEI, F.; BATISTA, N.F. Impactos do Programa Bolsa Família 
Federal sobre o Trabalho Infantil e a Frequência Escolar. Revista de Economia 
Contemporânea, v.14, n.2, p.269-301, 2010. 

CASTRO, J.; MODESTO, L. Bolsa Família 2003-2010: avanços e desafios. Instituto de 
Pesquisa Econômica e Aplicada - IPEA, 2010. 

KONZEN, E. Penalizações tipo Lasso na seleção de covariáveis em séries temporais. 
Dissertação de Mestrado em Economia. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Faculdade de Ciências Econômicas, 2014.  

SOARES, F. V.; SOARES, S.; MEDEIROS, M.; OSÓRIO, R. G. Programas de Transferência 
de Renda no Brasil: Impactos sobre a desigualdade. Instituto de Pesquisa 
Econômica e Aplicada – IPEA, TD n. 1228, 2006.  

TIBSHIRANI, R. Regression shrinkage and selection via the lasso. Journal of the Royal 
Statistical Society. Series B (Methodological), v. 58, 267-288, 1996. 

ZHAO, P.; YU, B. On model selection consistency of Lasso. The Journal of Machine 
Learning Research, v. 7, 2541-2563, 2016. 

ZOU, H. The adaptive lasso and its oracle properties. Journal of the American Statistical 
Association, v. 101,1418-1429, 2006. 

 



17 
 

 
 
 
 
 
 
 

Apêndice 1  

 
 
 

Figura 4 : PIB per capita – São Gonçalo 
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Figura 5 : PIB per capita – Japeri 

 

 

 

Figura 6: PIB per capita – Belford Roxo 
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Figura 7: Número de nascidos de mães adolescentes – São Gonçalo 

 

 

 

Figura 8: Número de nascidos de mães adolescentes – Japeri 
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Figura 9: Número de nascidos de mães adolescentes – Belford Roxo  

 

 

 

Figura 10: Média de idade de empregados  – São Gonçalo  
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Figura 11: Média de idade de empregados – Japeri  

 

 

 

Figura 12: Média de idade de empregados – Belford Roxo 
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Figura 13: Número de matriculados nas escolas – São Gonçalo 

 

 

 

Figura 14: Número de matriculados nas escolas – Japeri 
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Figura 15: Número de matriculados nas escolas – Belford Roxo 

 

 

 

Figura 16: Número de matriculados em universidades – São Gonçalo 
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Figura 17: Número de matriculados em universidades – Japeri 

 

 

 

Figura 18: Número de matriculados em universidades – Belford Roxo 

 

 


