
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   Apresentadora: Dra. Maite Mascaró (Universidade Nacional Autónoma de México)  
Datas:  7 – 11 novembro 2022 
Sessões ao vivo: 12:00 -14:00 Hora de Brasília (UTC -3 hrs) / 15:00-17:00 Hora de Europa Ocidental (UTC 

+0 hrs). Espera-se que os participantes estejam envolvidos no curso entre 35 - 40 horas. 

 

DESCRIÇÃO GERAL 
O workshop foi projetado para dar uma compreensão fundamental para obter conhecimento a partir da análise 

de dados multivariados usando o software PERMANOVA+, um pacote adicional ao PRIMER versão 7. Os 

participantes aprenderão através de palestras, demonstrações e experiência prática na utilização do software. 

O programa inclui uma combinação de sessões interativas ao vivo e tempo reservado para o estudo e 

exploração autodidata. Espera-se que os participantes estejam envolvidos nas atividades do curso entre 35 - 

40 horas no total. O curso será ditado em português. 

As atividades do curso serão fornecidas através de um Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem (SGA) e 

incluirão: (1) palestras em vídeo pré-gravadas; (2) exercícios práticos e vídeo tutorial associado pré-gravado; 

(3) um fórum de discussão (4) sessões diárias de discussão em grupo num espaço virtual; e (5) sessões de 

consulta individual (por marcação). Os três primeiros componentes são assíncronos (os estudantes realizam 

este trabalho de forma independente no seu próprio tempo), enquanto os dois últimos serão apresentados 

online de forma síncrona. As características destes cinco componentes são descritas abaixo: 

 

1. O conteúdo teórico do curso será coberto através de uma série de vários vídeos curtos pré-gravados (20-

30 min) que permitem ao participante avançar pelos tópicos de uma forma estruturada. 

2. Cada palestra ou tema teórico será acompanhado por exercícios práticos e tutoriais em vídeo que incluem 

uma orientação e soluções passo-a-passo. Os tutoriais serão concebidos para exemplificar a utilização de 

ferramentas em PRIMER e PERMANOVA+ em exemplos genuínos, em contextos reais de investigação 

biológica e ecológica.  

3. Sessões ao vivo serão realizadas diariamente para discutir os resultados dos exercícios práticos, resolver 

quaisquer dúvidas, esclarecer aspectos teóricos do material e estimular o intercâmbio entre os 

participantes e o instrutor. As sessões ao vivo serão de 2 horas por dia, das 12:00 às 14:00 horas, horário 

de Brasília (UTC -3 horas) / 15:00-17:00 horas, horário da Europa Ocidental (UTC +0 horas). 

4. Haverá um fórum aberto de discussão onde os participantes poderão postar comentários ou perguntas 

sobre os tópicos e materiais do curso. Estes serão revisados e respondidos cada dia durante o curso pelo 

instrutor. 

5. Os participantes também podem solicitar uma sessão individual com o instrutor para obter feedback sobre 

questões específicas relacionadas à análise de seus próprios dados. 
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6. Todo o material pré-gravado (palestras, tutoriais de exercícios práticos e sessões de grupo), bem como 

literatura de apoio (publicações, livros e os manuais PRIMER e PERMANOVA+) estarão disponíveis durante 

o curso. Estes permanecerão disponíveis para os participantes por um período adicional de 4 semanas após 

o término do curso, para revisão. 

Os participantes devem usar seus próprios computadores pessoais, que devem estar ligados a fontes seguras 

e confiáveis da Internet, um microfone e uma câmera de vídeo, ou que permitam uma boa comunicação 

através de uma plataforma apropriada de videoconferência. O software PRIMER V7 pode ser adquirido (a um 

preço reduzido - veja abaixo). Entretanto, para os participantes que não desejam adquirir o software, uma 

licença temporária totalmente funcional (4 semanas) será fornecida gratuitamente. Note que o PRIMER é um 

produto que roda exclusivamente em ambiente Windows, portanto, os usuários de Mac devem usar um 

emulador Windows em sua máquina. 

 

CONTEÚDO DO WORKSHOP 

• O workshop será focado no PERMANOVA+, um pacote complementar ao PRIMER 7 que permite a análise 

de dados multivariados utilizando a decomposição semi-paramétrica de matrizes de 

similaridade/distância e a obtenção de uma inferência estatística rigorosa utilizando métodos de 

permutação. PERMANOVA permite avaliar formalmente modelos lineares, multivariados e univariados, 

em sistemas parametrizados (mais variáveis do que mostramos) ou mesmo em casos que se demonstra 

uma violação substancial da distribuição normal ou multinormal . É desejável, mas não obrigatório, que 

os participantes tenham alguma familiaridade com os métodos PRIMER 6 ou 7, ou conhecimento prévio 

de estatísticas multivariadas básicas e desenho experimental. 

• Durante o curso serão abordados os seguintes tópicos: análise e estimativa de componentes de variância 

em desenhos complexos, incluindo interações, covariáveis, contrastes, efeitos fixos e aleatórios, modelos 

fatoriais e aninhados, desenhos desequilibrados, com blocos randomizados e medidas repetidas e 

desenhos para detectar impactos ambientais (PERMANOVA). Os participantes também explorarão una 

diversidade de ferramentas que acompanham a PERMANOVA+: testes para avaliar a homogeneidade de 

dispersões multivariadas (PERMDISP); procedimentos de regressão multivariada e seleção de modelos 

(DISTLM); ordenações irrestritas (PCO) e restritas usando análise de redundância baseada em distância 

(dbRDA); análise de coordenadas principais canônicas (CAP); procedimentos de atribuição para análise 

discriminante; análise de correlação canónica baseada em matrizes de associação e a colocação de novos 

pontos (amostras/observações) em modelos canónicos preditivos. 

• As sessões de laboratório serão conduzidas com casos de estudo reais já publicados e analisados 

originalmente com PERMANOVA+. Os participantes são também convidados a utilizar os seus próprios 

dados, uma vez que estarão disponíveis sessões individuais de consulta para cada semana sobre 

problemas específicos de concepção, interpretação ou análise utilizando as ferramentas PERMANOVA+. 

A ênfase do curso será principalmente nas aplicações práticas e na interpretação de resultados. 

• Os conceitos teóricos e aplicados serão apresentados de uma forma simples, com uma linguagem não-

técnica (tanto quanto possível), uma vez que o curso é dirigido principalmente a biólogos com pouca 

experiência em estatística multivariada. A compreensão das ferramentas não requer conhecimento de 

programação informática, dado que a motivação do workshop é precisamente trazer a estatística ao 

contexto da lógica biológica e colocá-la a o seu serviço. 
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TARIFÁRIO 

Temos o prazer de oferecer Preços de Equitabilidade Global (GEP) para todos os nossos cursos e produtos de 

software. Especificamente, os clientes receberão um desconto percentual sobre os nossos preços-padrão nos 

EUA para o registo de cursos e software, em conformidade com a Relação de Nível de Preços publicada pelo 

Banco Mundial para o seu país de residência. Isto significa que o montante pago por qualquer dos nossos 

produtos (taxas de inscrição em workshop e/ou produtos de software) depende do seu país de residência.  

A tarifa do workshop para profissionais residentes dos EUA são USD $880 e USD $580 para estudantes em 

tempo integral. Entretanto, seu preço pode muito bem ser diferente. Por exemplo: 

País de Residência Desconto GEP (%) 
Inscrição 

professional ($USD) 

Inscrição 
estudante ($USD) 

Brasil 54.19% $ 403.15 $ 265.71 

Portugal 34.95% $ 572.45 $ 377.29 

Cabo Verde 51.95% $ 422.86 $ 278.70 

Angola 71.01% $ 255.15 $ 168.17 

Moçambique 65.40% $ 307.47 $ 200.68 

Guiné-Bissau 62.72% $ 328.50 $ 216.51 

São Tomé e Príncipe 49.51% $ 444.28 $ 292.82 

Timor-Leste 58.84% $ 362.19 $ 238.71 

Guiné Equatorial  60.19% $ 350.36 $ 230.92 

Macau 35.02% $ 571.78 $ 376.86 

Favor consultar a Tabela GEP no final deste documento para conhecer o custo de sua inscrição consonante ao 

seu país de residência. Todos os preços estão em dólares dos Estados Unidos (US$USD). As taxas de inscrição 

cobrem o acesso a todos os materiais do workshop, conteúdo pré-gravado e sessões ao vivo. A taxa de inscrição 

não inclui o custo por separado (com desconto) do software sem limite de tempo.  

PREÇOS DE SOFTWARE COM DESCONTO PARA OS PARTICIPANTES DO WORKSHOP 

Os participantes do workshop podem adquirir o software PRIMER sem limite de tempo a 10% de desconto em 

nossos preços-padrão. Os participantes que não residem nos EUA também são elegíveis para nosso Preços de 

Equitabilidade Global (GEP). O desconto do workshop será aplicado sobre o preço ajustado do GEP apropriado 

para cada cliente individual. Por exemplo, os preços com desconto para uma única licença de usuário final de 

PRIMER 7 com PERMANOVA+ para participantes de diferentes setores residentes de vários países são 

mostrados abaixo: 

País de Residência 
Desconto 
GEP (%) 

Licença 
Comercial 

($USD) 

Licença 
Pública 
($USD) 

Licença 
Académica  

($USD) 

Licença de 
Estudante 

($USD) 

Brasil 54.19% $ 742.12 $ 556.59 $ 371.06      $ 185.53 

Portugal 34.95%        $ 1,053.81 $ 790.36 $ 526.91      $ 263.45 

Cabo Verde 51.95% $ 778.41 $ 583.81 $ 389.21      $ 194.60 

Angola 71.01% $ 469.64 $ 352.23 $ 234.82      $ 117.41 

Moçambique 65.40% $ 560.52 $ 420.39 $ 280.26      $ 140.13 

Guiné-Bissau 62.72% $ 603.94 $ 452.95 $ 301.97      $ 150.98 

São Tomé e Príncipe 49.51% $ 817.94 $ 613.45 $ 408.97      $ 204.48 

Timor-Leste 58.84% $ 666.79 $ 500.09 $ 333.40      $ 166.70 

Guiné Equatorial 60.19% $ 644.92 $ 483.69 $ 322.46      $ 161.23 

Macau 35.02% $ 1,052.68 $ 789.51 $ 526.34       $ 263.17 
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Todos os preços são dados em dólares americanos. Observe que seu preço pode muito bem diferir 
daqueles listados acima - todos os descontos para os quais você é elegível (incluindo, por exemplo, 
descontos para upgrades do PRIMER 6) serão aplicados na fatura. Se você quiser uma cotação nossa antes 
de se inscrever para o workshop, entre em contato conosco diretamente em: primer@primer-e.co.nz. 

 

INSCRIÇÃO 

Para se registrar, preencha o formulário de registro disponível no site da PRIMER-e (www.primer-

e.com/workshops) e devolva-o diretamente para primer@primer-e.co.nz para garantir seu lugar. O prazo para 

registro e pagamento é 24 de outubro de 2022. Inscrições tardias só serão aceitas se houver espaço. Favor 

entrar em contato conosco diretamente em primer@primer-e.co.nz se você tiver alguma dúvida, e 

especialmente se você: 

1. gostaria de obter uma cotação para seu registro (com ou sem software), incluindo todos os descontos 

para os quais você é elegível; 

2. deseja registrar mais de uma pessoa de sua organização e pagar em uma única fatura; ou  

3. deseja comprar mais de uma licença de software a preços com desconto em uma única fatura. 

 

SOBRE O APRESENTADOR 

A Dra. Maite Mascaró é bióloga da Universidade Nacional Autónoma do México (UNAM) com um doutoramento 

da Universidade do Norte do País de Gales (Bangor, Reino Unido) e dedicada a Ecofisiologia e comportamento de 

espécies chave para programas de conservação, pesca e aquicultura. A sua investigação centra-se na resposta 

adaptativa às variações de temperatura e oxigénio dissolvido em diferentes escalas de tempo, e os seus modelos 

biológicos preferidos são polvos e cavalos marinhos. Publicou mais de 50 artigos científicos em revistas 

internacionalmente reconhecidas, tais como Scientific Reports, Journal of Thermal Biology, Frontiers in Physiology, 

Ecography e outras. Atualmente é professora a tempo inteiro na Faculdade de Ciências da UNAM, onde ensina 

estatística e desenho experimental em vários programas de graduação e pós-graduação. Nos últimos dez anos, tem 

estado envolvida num projeto para melhorar o ensino-aprendizagem de estatísticas através de atividades de 

programação utilizando código R. 

 

PREÇOS DE EQUITABILIDADE GLOBAL (GEP) 

Tabela de Preços de Equitabilidade Global (GEP) descontos fora dos preços padrão (EUA) para países individuais, 

com base na Relação de Nível de Preços publicada pelo Banco Mundial. Os preços apresentados são para inscrição 

por pessoa de profissionais ou estudantes para assistir ao nosso workshop on-line após a aplicação do desconto 

percentual do GEP apresentado. Todos os preços estão em dólares americanos (US$). Os preços não incluem os 

custos para taxas bancárias ou conversões de moeda. Observe que os EUA e todos os países com uma relação de 

nível de preços ≥ 1,0 em relação aos EUA recebem um desconto de 0,00%.  

Se seu país de residência não estiver listado abaixo, ou se você tiver qualquer outra dúvida, entre em contato 

conosco diretamente em primer@primer-e.co.nz.  

 

mailto:primer@primer-e.co.nz
mailto:primer@primer-e.co.nz
mailto:primer@primer-e.co.nz
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Pais % Desconto  Profissional (USD)   Estudante (USD)  

Afeganistão 75.63%  $              214.46   $             141.35  

África do Sul 57.91%  $              370.39   $             244.12  

Albânia 62.26%  $              332.11   $             218.89  

Alemanha 14.84%  $              749.41   $             493.93  

American Samoa 0.00%  $              880.00   $             580.00  

Andorra 0.00%  $              880.00   $             580.00  

Angola 71.01%  $              255.11   $             168.14  

Antígua e Barbuda 23.72%  $              671.26   $             442.42  

Argélia 70.62%  $              258.54   $             170.39  

Argentina 59.35%  $              357.72   $             235.77  

Armênia 67.88%  $              282.66   $             186.30  

Aruba 24.54%  $              664.05   $             437.67  

Austrália 1.34%  $              868.21   $             572.23  

Áustria 12.69%  $              768.33   $             506.40  

Azerbaijão 70.84%  $              256.61   $             169.13  

Bahamas, The 11.85%  $              775.72   $             511.27  

Bahrain 50.08%  $              439.30   $             289.54  

Bangladesh 61.26%  $              340.91   $             224.69  

Barbados 0.00%  $              880.00   $             580.00  

Belarus 68.26%  $              279.31   $             184.09  

Bélgica 14.19%  $              755.13   $             497.70  

Belize 31.29%  $              604.65   $             398.52  

Benin 63.17%  $              324.10   $             213.61  

Bermuda 0.00%  $              880.00   $             580.00  

Bolívia 62.44%  $              330.53   $             217.85  

Bósnia e Herzegovina 61.37%  $              339.94   $             224.05  

Botswana 60.34%  $              349.01   $             230.03  

Brasil 54.19%  $              403.13   $             265.70  

Brunei Darussalam 58.17%  $              368.10   $             242.61  

Bulgária 59.06%  $              360.27   $             237.45  

Burkina Faso 63.54%  $              320.85   $             211.47  

Burundi 64.47%  $              312.66   $             206.07  

Butão 72.87%  $              238.74   $             157.35  

Cabo Verde 51.95%  $              422.84   $             278.69  

Camboja 65.79%  $              301.05   $             198.42  

Cameron 60.26%  $              349.71   $             230.49  

Canada 10.05%  $              791.56   $             521.71  

Cazaquistão 66.12%  $              298.14   $             196.50  

Chade 61.68%  $              337.24   $             222.26  

Chile 47.22%  $              464.46   $             306.12  

China 39.35%  $              533.72   $             351.77  

Chipre 30.77%  $              609.22   $             401.53  

Cisjordânia e Gaza 43.07%  $              500.98   $             330.19  
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Pais % Desconto Profissional (USD) Estudante (USD) 

Colômbia 63.39%  $              322.17   $             212.34  

Cômoros 57.67%  $              372.50   $             245.51  

Congo, Dem. Rep. 50.77%  $              433.22   $             285.53  

Congo, Rep. 45.79%  $              477.05   $             314.42  

Costa do Marfim 57.39%  $              374.97   $             247.14  

Costa Rica 42.58%  $              505.30   $             333.04  

Croácia 51.49%  $              426.89   $             281.36  

Curaçao 22.83%  $              679.10   $             447.59  

Dinamarca 0.00%  $              880.00   $             580.00  

Djibouti 40.76%  $              521.31   $             343.59  

Dominica 37.45%  $              550.44   $             362.79  

Ecuador 48.60%  $              452.32   $             298.12  

Egypto, Rep. Árabe. 71.86%  $              247.63   $             163.21  

El Salvador 55.30%  $              393.36   $             259.26  

Emirados Árabes Unidos 38.39%  $              542.17   $             357.34  

Eritreia 63.72%  $              319.26   $             210.42  

Eslovênia 36.40%  $              559.68   $             368.88  

Espanha 29.42%  $              621.10   $             409.36  

Estados Unidos 0.00%  $              880.00   $             580.00  

Estônia 39.28%  $              534.34   $             352.18  

Eswatini 61.42%  $              339.50   $             223.76  

Etiópia 61.36%  $              340.03   $             224.11  

Fiji 57.92%  $              370.30   $             244.06  

Filipinas 60.68%  $              346.02   $             228.06  

Finlândia 4.01%  $              844.71   $             556.74  

France 16.44%  $              735.33   $             484.65  

Gabão 53.88%  $              405.86   $             267.50  

Gambia 65.45%  $              304.04   $             200.39  

Gana 58.39%  $              366.17   $             241.34  

Geórgia 71.21%  $              253.35   $             166.98  

Gibraltar 0.00%  $              880.00   $             580.00  

Granada 39.09%  $              536.01   $             353.28  

Grécia 37.90%  $              546.48   $             360.18  

Groenlândia 0.00%  $              880.00   $             580.00  

Guam 0.00%  $              880.00   $             580.00  

Guatemala 48.01%  $              457.51   $             301.54  

Guayana 64.70%  $              310.64   $             204.74  

Guiné 57.62%  $              372.94   $             245.80  

Guiné Equatorial 60.19%  $              350.33   $             230.90  

Guiné-Bissau 62.67%  $              328.50   $             216.51  

Haiti 59.77%  $              354.02   $             233.33  

Holanda 11.69%  $              777.13   $             512.20  

Honduras 55.62%  $              390.54   $             257.40  
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Pais % Desconto Profissional (USD) Estudante (USD) 

Hong Kong SAR, China 21.80%  $              688.16   $             453.56  

Hungria 51.94%  $              422.93   $             278.75  

Iêmen, Rep. 56.43%  $              383.42   $             252.71  

Ilha de Man 0.00%  $              880.00   $             580.00  

Ilhas Cayman 0.00%  $              880.00   $             580.00  

Ilhas Faroe 0.00%  $              880.00   $             580.00  

Ilhas Marianas do Norte 0.00%  $              880.00   $             580.00  

Ilhas Marshall 3.01%  $              853.51   $             562.54  

Ilhas Salomão 13.78%  $              758.74   $             500.08  

Ilhas Virgens (U.S) 0.00%  $              880.00   $             580.00  

Ilhas Virgens Britânicas 0.00%  $              880.00   $             580.00  

Índia 70.55%  $              259.16   $             170.81  

Indonésia 67.95%  $              282.04   $             185.89  

Iraque 57.42%  $              374.70   $             246.96  

Irlanda 10.47%  $              787.86   $             519.27  

Islândia 0.00%  $              880.00   $             580.00  

Israel 0.00%  $              880.00   $             580.00  

Itália 24.29%  $              666.25   $             439.12  

Jamaica 49.42%  $              445.10   $             293.36  

Japão 3.69%  $              847.53   $             558.60  

Jordan 58.64%  $              363.97   $             239.89  

Kiribati 30.89%  $              608.17   $             400.84  

Korea, Rep. 26.98%  $              642.58   $             423.52  

Kosovo 62.29%  $              331.85   $             218.72  

Kuwait 37.70%  $              548.24   $             361.34  

Laos PDR 68.06%  $              281.07   $             185.25  

Lesoto 64.20%  $              315.04   $             207.64  

Letônia 44.97%  $              484.26   $             319.17  

Líbano 60.20%  $              350.24   $             230.84  

Libéria 59.16%  $              359.39   $             236.87  

Líbia 65.90%  $              300.08   $             197.78  

Liechtenstein 0.00%  $              880.00   $             580.00  

Lituânia 48.37%  $              454.34   $             299.45  

Luxemburgo 2.10%  $              861.52   $             567.82  

Macao SAR, China 35.02%  $              571.82   $             376.88  

Macedônia do Norte 65.21%  $              306.15   $             201.78  

Madagascar 68.90%  $              273.68   $             180.38  

Malásia 62.70%  $              328.24   $             216.34  

Malawi 60.13%  $              350.86   $             231.25  

Maldivas 45.84%  $              476.61   $             314.13  

Mali 63.27%  $              323.22   $             213.03  

Malta 34.60%  $              575.52   $             379.32  

Marrocos 58.76%  $              362.91   $             239.19  
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Pais % Desconto Profissional (USD) Estudante (USD) 

Mauricio 58.02%  $              369.42   $             243.48  

Mauritânia 68.18%  $              280.02   $             184.56  

México 55.68%  $              390.02   $             257.06  

Micronésia, Eds. Feds. 0.76%  $              873.31   $             575.59  

Moçambique 65.40%  $              304.48   $             200.68  

Moldova 65.00%  $              308.00   $             203.00  

Mônaco 0.00%  $              880.00   $             580.00  

Mongólia 66.88%  $              291.46   $             192.10  

Montenegro 62.63%  $              328.86   $             216.75  

Myanmar 70.79%  $              257.05   $             169.42  

Namíbia 55.12%  $              394.94   $             260.30  

Nauru 22.10%  $              685.52   $             451.82  

Nepal 71.18%  $              253.62   $             167.16  

Nicarágua 65.79%  $              301.05   $             198.42  

Níger 55.25%  $              393.80   $             259.55  

Nigéria 59.57%  $              355.78   $             234.49  

Noruega 0.00%  $              880.00   $             580.00  

Nova Caledônia 0.00%  $              880.00   $             580.00  

Nova Zelândia 5.56%  $              831.07   $             547.75  

Omã 46.07%  $              474.58   $             312.79  

Palau 18.61%  $              716.23   $             472.06  

Panamá 54.18%  $              403.22   $             265.76  

Papua Nova Guiné 39.05%  $              536.36   $             353.51  

Paquistão 75.52%  $              215.42   $             141.98  

Paraguai 61.96%  $              334.75   $             220.63  

Peru 48.42%  $              453.90   $             299.16  

Polônia 54.31%  $              402.07   $             265.00  

Portugal 34.95%  $              572.44   $             377.29  

Puerto Rico 8.47%  $              805.46   $             530.87  

Qatar 43.52%  $              497.02   $             327.58  

Quênia 58.71%  $              363.35   $             239.48  

Reino Unido 10.31%  $              789.27   $             520.20  

República Central Africana 51.32%  $              428.38   $             282.34  

República Checa 45.46%  $              479.95   $             316.33  

República do Quirguistão 76.36%  $              208.03   $             137.11  

República Dominicana 59.48%  $              356.58   $             235.02  

República Eslovaca 39.82%  $              529.58   $             349.04  

Romênia 59.63%  $              355.26   $             234.15  

Ruanda 63.96%  $              317.15   $             209.03  

Samoa 36.32%  $              560.38   $             369.34  

San Marino 24.74%  $              662.29   $             436.51  

São Tome e Príncipe 49.51%  $              444.31   $             292.84  

Saudi Arábia 56.99%  $              378.49   $             249.46  



 
 

9 

Pais % Desconto Profissional (USD) Estudante (USD) 

Senegal 57.26%  $              376.11   $             247.89  

Serra Leone 72.13%  $              245.26   $             161.65  

Sérvia 60.14%  $              350.77   $             231.19  

Seychelles 55.54%  $              391.25   $             257.87  

Singapore 39.31%  $              534.07   $             352.00  

Somália 64.65%  $              311.08   $             205.03  

Sri Lanka 72.16%  $              244.99   $             161.47  

St Maarten (parte Holandesa) 19.43%  $              709.02   $             467.31  

St. Kitts e Nevis 28.94%  $              625.33   $             412.15  

St. Lucia 28.34%  $              630.61   $             415.63  

St. Martin (parte Francesa) 0.00%  $              880.00   $             580.00  

St. Vincent e Granadinas 42.85%  $              502.92   $             331.47  

Sudão 85.97%  $              123.46   $               81.37  

Sudão do Sul 9.32%  $              797.98   $             525.94  

Suécia 4.83%  $              837.50   $             551.99  

Suíça 0.00%  $              880.00   $             580.00  

Suriname 61.85%  $              335.72   $             221.27  

Tailândia 60.58%  $              346.90   $             228.64  

Tajiquistão 77.73%  $              195.98   $             129.17  

Tanzânia 61.28%  $              340.74   $             224.58  

Timor-Leste 58.84%  $              362.21   $             238.73  

Togo 58.85%  $              362.12   $             238.67  

Tonga 26.25%  $              649.00   $             427.75  

Trinidade e Tobago 38.54%  $              540.85   $             356.47  

Tunísia 67.65%  $              284.68   $             187.63  

Turcomenistão 53.00%  $              413.60   $             272.60  

Turks e Ilhas Caicos 0.00%  $              880.00   $             580.00  

Turquia 69.64%  $              261.17   $             176.09  

Tuvalu 10.96%  $              783.55   $             516.43  

Ucraína 71.46%  $              251.15   $             165.53  

Uganda 64.43%  $              313.02   $             206.31  

Uruguai 32.27%  $              596.02   $             392.83  

Uzbequistão 77.15%  $              201.08   $             132.53  

Vanuatu 4.51%  $              840.31   $             553.84  

Vietnam 67.80%  $              283.36   $             186.76  

Zâmbia 69.54%  $              268.05   $             176.67  

Zimbabwe 61.03%  $              342.94   $             226.03  

 


