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ANÁLISE DE DADOS LEGISLATIVOS E ELEITORAIS 
UTILIZANDO O PROGRAMA STATA 

 
Professor: Ernesto Friedrich de Lima Amaral 
Email: eflamaral@gmail.com 
Site do curso: www.ernestoamaral.com/stata20091.html 
 
Data: 18–28/05/2009 (segundas, terças e quintas-feiras) 
Horário: 18:00–21:00 
Carga horária: 18 horas-aula 
 
Localização: Faculdade de Ciências Econômicas (FACE/UFMG) 
Laboratório: sala 2075 
 
Público-alvo: professores do Departamento de Ciência Política (DCP/UFMG) e pós-graduandos em Ciência 
Política, prioritariamente para aqueles desenvolvendo trabalhos na área temática do curso e em fase de 
desenvolvimento de dissertações e teses. 
 
 
APRESENTAÇÃO: 
 
Esse curso tem como objetivo introduzir a análise de bancos de dados legislativos e eleitorais com o uso do 
programa computacional Stata, o qual apresenta uma vasta possibilidade de exploração de dados e 
modelagem estatística. Com os conhecimentos adquiridos nesse curso, o aluno poderá analisar dados 
provenientes de diferentes fontes, tanto de bancos construídos com dados secundários, como de bancos 
elaborados pelo próprio pesquisador. Dessa forma, espera-se que após o curso os alunos poderão trabalhar 
com bases de dados no desenvolvimento de suas pesquisas, dissertações ou teses. Toma-se como pressuposto 
que os alunos tenham conhecimentos prévios em análise de regressão e manipulação de bancos de dados. 
 
O curso está organizado de forma a introduzir ao aluno as principais ferramentas de programação do Stata. 
Essas técnicas serão usadas na análise de dados legislativos e eleitorais, com ferramentas de gerenciamento 
de dados, além de uma série de comandos estatísticos e de elaboração de gráficos. Após receberem 
explicação e exemplificação de comandos de programação, os alunos desenvolverão seus próprios programas 
em Stata. Dessa forma, os alunos terão a oportunidade de colocar em prática o conhecimento adquirido, ao 
realizar exercícios práticos durante as aulas no laboratório de computação. O curso de 18 horas-aula ocorrerá 
no período de duas semanas em seis aulas de três horas cada. 
 
Primeiramente, a intenção é de propiciar ao aluno o conhecimento básico de como efetuar as principais 
manipulações de dados no Stata, desde a montagem do banco de dados até a exploração de estatísticas 
descritivas. Haverá então explicação sobre criação de nomes para variáveis e suas categorias, geração de 
novas variáveis, elaboração de tabelas e estatísticas descritivas, e geração de gráficos. Posteriormente, haverá 
um maior detalhamento de como os dados podem ser gerenciados no ambiente Stata. Será explicado como 
selecionar ou excluir variáveis do banco de dados, anexar dois ou mais bancos, recodificar um grupo de 
variáveis, reorganizar os dados em diferentes formatos, criar bancos de dados agrupados por categorias de 
variáveis, e analisar os dados com testes de correlação e significância. Comandos de regressão estatística e de 
análise de resíduos também serão apresentados aos alunos. Mais especificamente, serão exemplificados 
modelos de regressão de mínimos quadrados ordinários (ordinary least squares), modelos logísticos, 
modelos de efeitos fixos (fixed-effects) e modelos lineares hierárquicos (hierarchical linear modeling). 
 
 
EXERCÍCIOS: 
 
O material que servirá de base para o acompanhamento do curso será disponibilizado na página 
www.ernestoamaral.com/stata20091.html, contendo instruções, comandos, exemplos e exercícios em Stata. 
Os participantes realizarão exercícios durante as aulas com a utilização de dados legislativos e eleitorais. 
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CRONOGRAMA DO CURSO: 
 
Aula 01 

Introdução: explicação da estrutura do curso; características gerais do programa computacional Stata. 
Importação dos dados: diferentes formas de importar dados para o programa Stata; visualização de 

dados. 
Modificação dos dados: criação de nomes para variáveis e suas categorias; geração de novas 

variáveis. 
Análise exploratória dos dados: comandos para elaborar tabelas e estatísticas descritivas. 

 
Aula 02 

Gerenciamento de dados: seleção de variáveis; exclusão de variáveis ou de categorias; inclusão de 
variáveis ou de observações de outros bancos. 

Gráficos: ferramentas para geração de gráficos, tais como scatter plots, histogramas, box-plot, 
gráficos de linha. 

 
Aula 03 

Gerenciamento de dados: reorganização do arranjo (formato) dos bancos de dados; criação de bancos 
de dados agrupados por categorias de variáveis. 

Gerenciamento de dados: utilização do comando foreach para criação e recodificação de grupos de 
variáveis; alocação de informações entre registros. 

 
Aula 04 

Testes de significância: testes de correlação e significância entre variáveis (t-test, qui-quadrado). 
Regressão estatística: modelos de mínimos quadrados ordinários (ordinary least squares). 

 
Aula 05 

Regressão estatística: modelos logísticos e de efeitos fixos (fixed-effects). 
 
Aula 06 

Regressão estatística: modelos lineares hierárquicos (hierarchical linear modeling). 
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