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CAPITULO l

INFERENCI'A CSTAJjgjiCA EM POPULAÇÕES FINITAS

1.1.. 1n.tr'adução - População Finita

Como nosso interesse é trabalhar com populações finitas,

seria importante que tentãssemos entender exatamente o que é uma

população finita

Formalmente, a definição é simples e será dada a seguir

No entanto, poderíamos pensar: na pratica, o que é uma população
finita ou melhor, o que é uma população i.nfi.nata?

Na vida real, a maioria das populações na verdade são fi
natas e, em alguns casos, por conveniência, ou mesmo impossibi.li-

dade de adotarmos uma abordagem específica para populações finitas,
trabalhamos com a população como se esta fosse infini.ta. Nosso in

temesse'no entanto é, no geral, obter informações sobre um parti-
cular conjunto de elementos que, embora seja muito grande, não é
infinito.

O seguinte exemplo mostra bem esta situação. Quando, nlm

problema simples de inferência estatística, fazemos a afirmação
as notas de determinados alunos têm di.stri.buição normal, com .me-

di.a desconhecida; mesmo que não se especifique a qual população de
alunos estamos nos referindo e mesmo que esta seja muito grande,

l
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não é uma população infi.nata. No entanto, a suposição de normali-

dade para a variável nota faz com que estejamos admitindo autora
ti.camente que nossa população de interesse é infinita

Na mai.orla dos trabalhos, utiliza-se uma abordagem para
populações finitas quando N, o número de elementos da população,

é conhecido e por alguma razão, deve ser considerado.

O uso desta abordagem pode, no entanto, cri.ar alguns p:E2

b].emas. Por exemplo, quando trabalhamos com uma variável auxiliar

em populações finitas, uma exigência que é feita--na mai.orla dos ca
sos é que os valores desta variável sejam conhecidos para todosos

elementos da população, o que nem sempre pode ser possível na prÃ
teca

Um outro problema é que a maior pal-te da inferência es

tatística é destinada a populações infinitas. Conceitos clássicos
como o de suficiência, estimadores não viciados de variância mini

ma e outros, não sao, no geral, utilizados para populações finitas.

A abordagem de modelos de superpopulação permite que

alguns conceitos e resultados úteis na inferência clássica, pos-

sam também ser utilizados em populações finitas

1.2. Alggrl! Ççlnceitos Básicos gp ?gpylqçõç$ Finitas
Seja N um número intei.ro, positivo e conhecido

Defjniçêjg 11.=1 - Uma população finita de tamanho N é uma coleçãode
N unidades.

jlçfjniç$jg ]..:Z - As uni.dados de uma população finita são ditas iden

tificãveis se cada uma delas puder ser rotulada de maneira única



por um numero i.nteiro entre l e N. Os rótulos devem ser conhecidos

para cada unidade e duas unidades distintas não modem possuir o mesmo rótulo.

Deva.do a esta correspondência entre as unidades popula-

cionais e seus respectivos rótulos, passaremos a indicar por P:
{1,2,...,N} inda.stintamente a população e o conjunto dos rótulos

Em nosso problema, trabalharemos com uma população fmi.

ta P, de tamanho N. Associ.ados ã k-ésima unidade desta população,

qualquer que seja k=1,2,...,N, temos os valores xk e yk, onde yk
é um número fixo, desconhecido, valor de uma particular vara.ãvel

de interesse Y e xk é um numero conheci.do, valor da variável X, que

chamaremos de variável auxi.bar

Como exemplo, podemos supor a popul-ação finita formada

pelos N alunos de uma escola, quando conhecemos o valor da idade

para todos os alunos e estamos interessados na variável altura, que

é desconhecida. Neste caso, X seta a vara.ãvel idade, que é uma va
Fiável auxi.bar e Y seta a variável altura, que é a vara.ãvel de i.n
temesse. Se houver uma lista completa dos alunos desta escola, o

rótulo de uma de.!:erma.nada uni.dade populacional poderá ser o nume-

ro que indica a posição do correspondente aluno na lista

Como os números yl' y2'''' ,yN são desconhecidos, podemos

estar interessados em está.mar qualquer função destes valores. Em

particular, neste trabalho, vamos nos restri.agir ao problema de es

tirar qualquer combinação li.near L= alyl+a2y2+'..+aNYN de yl'y2'
,yN' Tomando-se al:a2;''':aN:l, L se reduz ao total populacio-

nal T=tElyk e al:a2:''':aN: l ,L= T ,que é amédia popula-
ci.onal. Estes dois valores, média e total populacional são de mui-



4

to interesse na pratica

!S.Elj..n.!.çg.g .!. 3 - O vetou y = (yl'y2 ' ' ' yN) é chamado parâmetro da população

finita. O espaço paramétri.co será representado por y e, frequentemente , y = R''

Qualquer função de y é chamada função paramétrica. Duas

funções paramétricas importantes são a média populacional, -' e a

..>1. Qt ' N )'
- . . . . 9 K.' l

variância populacional a' :

N

N

Definição 1 .4 - Chamamos de amostra não ordenada e indicaremos por

s a qualquer subconjunto não vazio de P

Def in ção 1.5 - A seo.Uência s':(bl'b2'...,bn) onde bkePpara k;
1,2,. .. ,n é chamada amostra ordenada e n é o tamanho da amostra

O conjunto dos rótulos das unidades não pertencentes à
amostra não ordenada seta indicado oor ie assim s U g = P. Devemos

observar que, se a amostra .for não ordenada, cada unidade amostral

irã figurar na amostra no máximo uma vez
Obtida a amostra, os valores da variável Y, inicialmen

te desconhecidos para todas as unidades da população, serão conhe-
cidos Para as unidades amostrais

Defin ção ] .6 .- O conjunto de dados é definido como d:{(k,yk),kÉ;s}

se a amostra for não ordenada e como d : l(bi'rbi),''',Cbn'rbn)l se
a amostra for ordenada. Um estimados é uma função T(d), que, por

simplicidade, chamaremos apenas de T

Duas abordagens têm sido utilizadas na inferência em no

pülações finitas: a que chaiaaremos de abordagem clássica e a aboli



mole.Los de supernopulaçao.

A abordagem clássica é a teoria de amostragem tradicio
nal, que tem sido aditada na grande maioria dós problemas de está

mação em populações finitas e é descrita detalhadamente em livros

como Cochran [1977] , Raj [1968] e Kish [1965] . Sob esta aborda

gem, o único mecani.smo aleatório no qual a i.nferência se baseia é
o planejamento amostral e nenhum outro modelo orobabili'suco é uti
lizado.

dagem de

A abordagem de modelos de superpopulação, mais recente,

admite a existência de um modelo probabill'suco para as variáveis

de interesse na população e contraria o princx'pio clássico de ba-

sear toda a inferênci.a apenas na distribui.ção de probabilidades cri.a
da pêlo planejamento amostral

Segundo Royall e Herson [1973a] , a frequente utilização

deste princípio deve-se fundamentalmente ao fato de que, a quali.-

dade da inferência dependerá.a apenas do processo de seleção amos-
tral, que é cri.ado e controlado pelo pesquisador. Ao contrãri.o, na

abordagem de modelos de superpopulação, os resultados obtidos de-

pendem da validade do modelo adotado, e esta validade nunca pode
ser perfeitamente comprovada na pratica. Esta é uma das maiores crl'
tecas fei.tas a esta abordagem.

Nas próximas seções de
da uma dessas abordagens

detalhess cr ever emo s com mais ca

1 .3. A Abordagem CI ãssica

O conceito de planejamento amostral é básico nesta abór
darem e seta introduzido na próxima definição
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Seja S a coleção de todos os subconjuntos não vazios de

P e S' a colação de todas as sequências s'

Definição .7 - Uma função p : S-tE0,1] , tal que p(s) >-0, para tg
do s eS e >1 p(s) = 1 é chamada planejamento amostral não ordena-

do. Analogamente, planejamento amostral ordenado é definido como

a função p : S' -'EO,l], satisfazendo a p(s') »0, para todo s' GS'

e >1 p(s') :l. A função p pode eventualmente depender dos vala
,- l Í's C' t

res de uma variável auxiliar, mas nunca dos valor.es desconhecidos

yl,y2 ''' yN

Desta forma, uma amostra é selecionada segundo um meca-

ni.smo aleatório que associa a cada amostra a probabilidade defina

da pelo planejamento amostral

Exemplo 1.1 - Na amostragem casual simples com reposição, com ta

manha de amostra n, temos:

se s ' possuir n elementos

caso contrario

Exemplo 1.2 - Na amostragem casual simples sem reposição, com amos

tra não ordenada de tamanho n:

r l

1 0 caso contrario

P(s) = l:N\' , se s possuir n elementos
L«J



.EKS!!P.].g .!.:] - No planejamento amostral com probabilidade de sele-
ção proporcional ao tamanho, a k-ésima unidade é selecionada com

probabi.lidade --jÍ----Z-- em cada uma de n extrações independentes
X

E xKK l

A próxima definição estabelece o conceito de esperança
de um estimados T, sob um particular planejamento amostral

Pg11i.D.!çao 1.8 - A esperança de qualquer estimados T, sob o plane
j cimento p é definida como

>l P(S) 'ÍCs)
s É; S

(1 . 1)

onde T(s) é o esticador T .ca]cu].ado para os elementos da mlostra s

Esta cieiznzçao :EoJ- dada para amostras nao ordenadas s,

mas funciona de maneira análoga para amostras ordenadas, bastando

para isto substitui.rios s por s' e S por S' em (1.1)

As próximas defi.nações introduzem os conceitos de esti-

mados não viciado para uma função paramétrica, erro quadrático mé
dio e variância de um estimados

P.9.iE.!.nlSigZ 1.9 - Seja 0 qualquer função paramétrica. Í é um está.ma

dor não vi.ci.ado para o sob o planejamento p se e somente se

o , v Z G !'' (1.2)

Definição .!JO - O erro quadrático médio de 'Í sob o planejamentó



p, que indicaremos por EQMn(;Í) , é definido como

EQMp(T) Ep [('f-o)2] >l P(s)
s € S

('Í (s) - 0) ' (1. 3)

Definição 1.11 - A variância de T sob o planejamento p, que inda

cabemos por Vara('f) é definida como:

EP [(Í-Ep ('i))2] >l P(s) ('f(s)-E. ('f))2
S É; S i'

(1.4)

Se T for não viciado, seu erro quadrático medi.o coinci-

dirá com a variância

Observamos que todas as esperanças associadas ao estima

dor T são calculadas com relação ã distribuição de probabilidades

do planejamento amostrar- p. Para salientar este fato, estas espe'

lanças foram denotadas por ED(')
Um estimados satisfazendo ã condição (1.2) seta chamado

p 'não viciado, o erro quadrático médio definido por (1.3) será di
to p - erro quadrático médio e a variância, p - Variância

Desta forma, um está.dador não via.ado sob um planejameB

to, pode ser viciado sob outro e assim, objetivos tais como o de
se obter um estimados satisfazendo a determi.nadas propriedades, se

reduzem à escolha de um par (p,'Í) , onde p é o planejamento alnos-

tra]. e 'f é um esticador sob p. Cassel, SÊírndal e lvretman [1977J e

Royal1 [1970] chamam o par (p,'f) de estratégia
Nesta abordagem, o único mecanismo aleatório que parti-

cipa da inferência é o planejamento amostral. Hansen e Madow[.1979:]

comentam que eventualmente a suposição de normalidade para estima
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E. (T)P

uvas baseadas em grandes tamanhos de amostras é utilizada em es-
tágios mai.s adiantados.

Realmente, os intervalos de confiança obtidos na aborda
gem clássica se baseiam na suposição de normalidade para grandes
tamanhos de amostra e isto é o máximo em suposições que esta abor
darem se perlni.te fazer. Cochran [1977] faz um estudo detalhado do

uso da suposição de normalidade para a medi.a amostral, quando tra-
balhamos com populações finitas.

NÓs próximos exemplos veremos algumas estratégias usuais
na abordagem clássica

.Exemplo 1.4 - Vamos estimar o total populaci.onal T através do es-
l Y.

timador expansão 'Í = N k € s " : N y

Se o planejamento amostral for a amostragem casual sim-

ples sem reposição, com tamanho de amostra n, T é p -não viciado
pois

n

: ;à ; ~' '%" : ah .i . *à ; ** :
: hi::ii *!: ,*:'

.E3.SIÜP.1.9 1.5. - Quando dispomos de uma variável auxili.ar X, um está

mador para o total, frequentemente uti.lizado, é o estimados razão

ê .'* y
T = !': :' >' x.

k € s k k'l 'k

Sob a amostragem casual simples, o está.mador razão é p-
viciado para T, no entanto, prova-se aue seu vx'cio é desprezível
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para grandes tamanhos de amostra

Exemplo 1 .6 - Sob a amostragem com probabilidades proporcionais ao
y., $

tamanho, o estimados de Horvitz-Thompson T: l }l /k j xk é
" k G s "k k=1 "

não viciado para T. A prova deste fato pode ser encontrada em Raj

[1968]

O concei.to de função indicadora, muito Útil em amostra
gem, é dado na próxima definição.

[iefin ção 1.12 - A função indicadora ik' definida para todo e]emen

to da população, é tal qué ik:l se o k-ésimo elemento da população
pertence ã amostra e i.,=0 caso contrario.

Conforme v'erelnos no próximo capítulo, o uso de indicada
res permite uma considerável simplificação na notação. Além disso,

de acordo com Pesei-ra e Rodrigues [19831 , o planejamento amostral
pode também ser definido como sendo a distribuição conjunta das va

FIáveIs la ) l? ) . . . ) IT.i

Finalizando esta seção, devemos observar que, embora tg
nhamos definido esticador como uma função I'(d) , os estimadores uti

ligados na abordagem clássica não dependem dos rótulos em s, de-

pendendo apenas dos \calOTes yk' kÉ;s. O próximo exemplo, dado em
Cassel, Sãrndal e lxíl'etinanE1977] , mostra um estimados que leva em

conta os rótulos e que, por esta razão, nunca seria considerado.na

abordagem clássica

Exemolo .1.7 - Sejam P:11,2,3} uma população, sl;Í1,2}, s2:Í1,3}
e sx ; {2,3} as possíveis amostras não ordenadas de tamanho 2 e p

o planejalnento tal que p(si) : J', i.: 1,2,3. O esticador f definido cg
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mo

,b) :lÇ'Ç ;' ;:;:
?}.+ .el;a se s=s2

1 12= + 3l; se s=s3

depende dos rótulos.

'.',? : :íl,f;:,. { : yl+y2+y3

ciad.o para a média populacional

Uma comparação entre a variância deste estimados e a va

! 'kk € s "
riãncia da média amostral, y = =-=--=---- , sob o mesmo planejamento,
produziria a seguinte exptebsão

0 VI)

2

l qTI T
N

Var (y) - Var ('í)
y3 (3y2-3yl-y3)

54

onde Var(y) e Var(T) são calculadas através da .expressão (1.4)

'' ' Como Var(y) >Var(T) para Zero tal que y3(3y2-3yl-y3)>0,
7 não é o esticador uniformemente de variância mini.ma para N

A inexistência de está.madores li.neares não viciados uni.

formemente de vara.ânci.a mínima para o total seta discutida na se-
Ção 1.5.

1.4. .4 Abordaaem de Modelos de SgBçCpopulação

Esta abordagem assume que os números desconhecidos yl ,
y.,-.. . ,y.. são valores de N variáveis aleatórias com uma distribui

ção de probabilidades conjunta, que chamaremos de €
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Um modelo de superpopulação é o conjunto de conde.ções que

define a classe de distribuições à qual € oertence

Desta forma,y é considerado uma realização do vetou alea-

tÕri.o Y = (YI'Y2'...,YN), com distribuição e. Algumas caracterz's-
ticas da distribuição E são supostas conheci.das e toda inferência

estatística é feita com base nesta distribuição.

Cassel, Sãrndal e Wretman [1977] estabelecem .as seguia

tes possíveis interpretações para o conceito de superpopulação

1 - Assume-se que a população fi.nata foi extraída'de um universo

maior; que conteria todas as possz'fieis populações finitas de
tamanho N.

2 - A distribuição € descreveria um mecanismo ou processo aleatg
rio no mundo real

3 - Assim como na abordagem ''Bayesiana'', €1 seria considerada como

uma distribuição refletindo uma c.vença subjetiva.

4 - A distribuição € é usada simplesmente como uma ferramenta ma-

temã'ica que permite a utilização de determinada teoria

Além disso, os autores ressaltam o fato de que, em.mui-

tas si'cuações é natural assumirmos que um modelo formaliza nosso

conhecimen'.o prévio sobre a população, seja ele baseado em expe'
riênci.as anteri.odes ou numa crença subjetiva.

Os autores comentam ainda que os modelos de superpopu13.

ção não precisam necessariamente expressar uma crença subjetiva e

que podem ser tão objetivos quanto os modelos utilizados om outras
áreas da estatística.

Se o modelo de superpopulação adotado for da forma para

métrica,- isto é, indexado por !, então X.seta o parâmetro popula-
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ci.onal, que é conhecido como superparâmetro. Nosso objetivo no en

tanto, continua sendo obter informações sobre qualquer função dos

yl' y2''.. ,yN' considerados agora valores das variáveis aleatórias
v v v
'1''2'' ' ' ''N'

Devido ao fato de que, sob esta abordagem, nosso problg
ma se reduz a obter informações sobre valores de variáveis aleatõ

rias, passaremos a usar o termo ''previsor'' ao invés de estimados,

quando nos referirmos a T. Neste trabalho, utilizaremos modelos de

superpopulação da forma patamétrica e a está.mação de X seta fun

damental para a previsão das quanta.dades de interesse.

Para um particular modelo de superpopulação e, a espe-

rança matemáti.ca de qualquer função das variáveis YI,Y2'..:. ,YN é
calculada de acordo com a próxima defina.ção.

.gg11e.!.çaZ .!.J.g. - Seja Q = Q(YI'Y2' . . . ,YN) uma função das variável.s
YI'Y2'...,YN' A esperança matemática de Q, sob o modelo e, que dg
notaremos por Er.(Q) é definida como:

E;co : l ç'; C;. 5)

Os conceitos de previsor não via.ado para qualquer fun-

ção dos yl'y2'''' ,yN' L e de erro quadrático médio de um previsor
são dados nas próximas defi.nações

.llS.!i!.E.!.ç.!g 1 .14 - Dada uma amostra s, um previsor T é di.to €1 - não
via.ado para L se e somente se

Ee (T - L)
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Definição ].15 - O erro quadrático médio de um previsor de L, T.

sob o modelo e, que indicaremos por EQMe(T) é definido como:

EQnç (T)
. ?

EE ('r - L) ' (1 .7)

Ao contrario da abordagem clássica, agora todas as espg

lanças associadas a 'Í são ca]cu]adas sob o modelo € e, pior esta Ta

zão, utilizamos o termo € - não viciado para um previsor satisfazen

do a (1.6)
No caso em que L é uma função linear dos yk's, a previ-

são seta feita da seguinte maneira
Um modelo de supernopulação €1, com parâmetro À total-

mente ou parcialmente desconhecimento, é adotado. L : >1 akyk pode
ser escrito como

* à ; ;*'* * * à ; '*'* (1 . 8)

onde >1 akyk. é a combinação linear correspondente aos valoresyk

observados na amostra e portanto, perfeitamente conhecida. A. for-
ma como a amostra s foi obtida é érre-levante jã que a inferência

é baseada no modelo E. Como a primeira parcela de (1.8) é conheci

da, o problema de prever L se reduz a prever 1,. >1 . akyk e assim, SS.

rã suficiente prevermos os valores yk' para keg.

A previsão dos yk' pata k G g pode ser feita de varias lm-
neiras. Na maior parte deste trabalho, utilizaremos as técnicas da

teoria usual de previsão em modelos lineares, descrita no apêndi.-

ce 2. Através dos valores yt observados na amostra, estimamos o sy.
perparâmetro À e então, por intermédio do modelo e, vamos prever
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os valores yt , para k € g.
Obser'/amos então que o modelo €1 seta o elo fundamental

entre os yt observados e não observados.
Um outro procedimento que não será visto neste trabalho,

mas que é tratado detalhadamente em Ericson [1969], é o de adotar
um modelo de superpopulação e* com alguns de seus superparâme-

tros possuindo uma distribuição de probabilidades a ''priori.''

Conforme salientam Pesei.ra e Rodrigues [1983] , os vala.

res yk para k É; g são desconhecidos e portanto indisti.nguÍveis das

respectivas variáveis aleatórias Yk' Para facilitar a notação, paâ

saltemos a i.ndi.car por jk tanto a variável aleatória, quanto seu vg
lor

O prÕxi.mo exemplo ilustra, de maneira resumida, alguns
dos conceitos e procedimentos descritos nesta seção.

t:xempio 1.8 - Vamos admitir um modelo de su-ner-nooulaçao E da for
ma

yk : B xk + É;k' k : 1,2,... ,N

onde Ck-é uma vãi'lavei aleatória com E(ek):0; Var(ek): xkç2, Cov(ek'Gj):0
para k#j, k=1,2,...,N, j=1,2,...,N, xk é o valor da variável au-
xiliar X e (B,a2) é o superparâmetro.

Como conseqtlência, E(yk) : Bxk e Var(yk) :.xka2, k:1, 2 ... N.

Os valores yk, para keg serão previstos por BxV, onde

linear pela de acordoregressão teoriaorigem, com a

k..Ê..g-- é o estirador de mz'nimos quadrados ponderados de B, sob
> x.

k € s k
o modelo de
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geral de modelos lineares .

Desta forma, o total. populacional seta previsto por

* g ;'* ' * à ;**; : * g ;'* ' * à ;** +Ü : 4q *!: :*,
k G s "k C s k ' k G g"k k € sxk

que e o prevlsor razão.
Temos que

:i:lZ *k
k € s *à.'*

JI'*::*,. '*à;**:..
Como 'f satisfaz ã (1.6), então, de acordo com a defina

ção 1.14, 'f é € - não viciado para o total populacional

O previsor razão sob este modelo seta visto detalhada
o Capítulo 3mente n]

1.5. Alguns fundamentos sobre a UtjljZq:çgZ 4g .çg.qa .gn3. das abor'-
dagens

Nesta seção, vam.os fazer um breve histórico sobre a ut.i

lização das abordagens clássica e de modelos de superpopulação, lg

vantar certos aspectos concei.tuais sobre cada uma delas e, em pa11

titular, discutir os motivos que levaram alguns autores ao uso de

modelos de superpopulação.

Smith [1976] faz um excelente levantamento sobre,os prl]

cípios da teoria de amostragem, no qual nos basearemos na maior
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parte desta seção.

Neyma.a [1934] , exame.nando o problema da inferência em

populações finitas através de intervalos de confiança, quando es-
tamos interessados numa caracterz'stica o, define um método de amos

tragem de representati.vo e um método de estimação de consistente,
quando permitir associar a cada possível amostra s um intervalo de

confiança [XI(s) ,X2(s)] tal que a ''frequência de erros'' na afir-

mação XI(s){o-<X2Cs) não excedesse l-a, quaisquer que fossem as prg
priedades desconhecidas da população.

Desta forma, o planejamento amostral produziria amostras
representativas pois permite a construção de intervalos de cona.an

ça gerando i.n.ferência consi.stente sob o esquema de extração de re
petidas amostras. Intervalos de cona.ança derivados através das

probabi.lidades defi.nadas pelo planejamento amostral produziam uma
base para a inferência em populações finitas, sem a necessidade de

se fazer suposições sobre a distribuição da variável de interesse
na população.

Nos anos seguintes a inferência em populações finitas sem

pre foi baseada..na distribuição do planejamento amostral, livre de

suposições sobre a estrutura da população e este procedimento foi

quase universalmente aceito por estati'sucos ligados à amostragem.

Cochran [1946] estuda a precisão da amostragem si.stemá

teca sob .,determinadas suposições sobre a população, usando mode-

].os de superpopulação para fazer comparações sobre eficiência. Es

ta foi uma das pri.mei.ras i.ndicações de que a abordagem de Neyman,

por ser livre de suposi.ções, era muito geral para produzir conclu-
sões úteis sobre eficiência
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Godambe [1955] provou que não existe estimados linear
não viciado uni.formemente de variância mz'numa para o total populg.

cional, para todas as possíveis populações. Uma prova simples deâ
te resultado pode também ser encontrada em Basu [1971] .

Segundo Smith [1976] , a inexistência do estimados li-
near não viciado uniformemente de variância mínima deve-se ao fa-

to de que a abordagem clássica é muito geral. O fato da inferência
ser feita com base na distribuição do planejamento, qualquer que

seja a população e não levando em conta a sua estriJtura, faz com

que não encontremos propriedades ''ótimas'' para todas as populações.

Um outro conceito, usual na inferência e que, utili.zado

nesta abordagem produz sérias dificuldades é o da função de veros-

similhança

Inicialmente devemos lembrar que, na inferência em popa

loções finitas sob a abordagem clássica, o parâmetro é y= (yl'y2'

,yN) e o espaço paramétrico é y, o conjuntio de todas as possa'
veia populações de tamanho N.

Assim como Cassel, Sãrndal e IVretman [1977] , passaremos

a assumir a partir de agora que o conjunto de dados d é aquele prg
veniente do planejamento amostral não ordenado. Os autores justi-
ficam o uso de d como sendo correspondente ao planejamento não ol
denado ao invés do ordenado.

Definição 1.16 - Fixado um parti.cular conjunto de dados d, a fun-

ção de verossimilhança, que indicaremos por Ld(21) , é uma funçãodo

parâmetro Z. que, para cada valor yCV, dã a probabilidade de se
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obter d, quando X é o verdadeiro valor do parâmetro

Definição .!.17 - Um conjunto de dados d = {(k,yk), kes} é dito con

sustente com o vetou populacional yo : (yol'y02'''''yoN) se e so-

mente se yk:yok' para todo kGs. Chamaremos de rd ao conjunto de
todas as populações Ze y tais que d é consistente com y

De acordo com estas definições, sob o planejamento amos

para um particular d, a função de verossimilhança é dadatrai p,

por

Ld (ZI) p(s), para todo Z. € y'd
0 caso contrario.

(1 .9)

O princípio da verossimilhança estabelece que, se dois
di.ferentes resultados (possivelmente obti.dos sob di.ferentes conde

ções expert.mentais) produzem funções de verossimilhança proporci.g
naus, com favor de proporcionalidade .independente de parâmetros des
conhecidos, então eles devem dar origem à mesma inferência

Alguns autores são totalmente favoráveis a este princí-
pio, achando que toda a i.nferência estatística deve ser baseada no
mesmo.

Segundo Cassel, SHrndal e I'/retman [1977] , como conse-
quência deste princz'pio, a inferênci.a em populações fmi.tas deve-

rá.a ser independente do planejamento amostral. Isto pode ser feri
ficado pois se, por exemplo, tomarmos dois planejamentos amostrais

distintos, po e pl' tais que po(s)>0 e pl(s)>0 para uma amostra s
e se d={(k,yk),kes}, então, por(1.9), teremos:
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Ld,po(y) : 'l po(s), para todo Z e yd
1 0 caso contrario

e

Ld,pl(z) : l pl(s), para todo 21C Vd
{ 0 caso contrario.

P.(s)
Como Ld,po(y) : 'o ,PI(Z)' para todo ZC yd e o fatos de pro-

P.LSJ
porcionalidade i?-(:J não depende do parâmetro Z,,..?ntão, pêlo pnB

copio da verossimilhança, o conjunto de dados d deveria produzir
a mesma inferência sobre y, qualquer que fosse o planejamento amos

trai u-Lilizado, po ou pl
Esta consequência contraria o procedimento adotado na

abordagem clássica, onde planejamentos amostrais distintos produ-

zem, no geral, diferentes inferências.

Por outro lado, observamos que a função Ld(Z.) partido

na y em dois conjuntos, o conjulLto dos Z. g yd' nos quais a verossj:

milhança é zero e o conjunto dos Z € yd' nos quais a verossimilhag
ça é constante , igual a p(s)

É importante verificarmos que, dentro deste Último con-

junto, a função de verossimilhança, por ser constante, é não inf(5t

matina, jã que não produz nenhuma distinção entre os diferentes ele

mantos pertencentes a yd' Assim sendo, se lembrarmos que a grande
importância da função de verossimilhança é indicar a ''chance'' da
amostra obtida sob os diferentes possíveis valores do parâmetro,

ela seria de pouca utilidade neste contexto, não exi.stindo inclu-
sive urn esticador de maxi.ma verossimilhança único.
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No entanto, devemos salientar que este problema da fun-
ção de verossimi.Ihança não informativa não é exclusivo da inferên

cia em populações finitas sob a abordagem clássica, ocorrendo tam

bém em outras áreas da inferência e que não seria considerado tão

sério por estatísticos não adeptos do princz'pio de verossimilhan
ça

ção do princi'pio da verossimilhança na i.nferência em populações fi

natas sob a abordagem clássica devem-se ao fato de que a única dis

tribuição de probabili.dades. envolvida é a do planejamento amostral

p. Além disso, enquanto que na teoria de inferência em populações

íüfinitas, a.usual função distribuição de probabilidades f(y,0) de-
pende de um vetou de parâmetros 0, geralmente de pequena dimensão

na inferência em populações finitas, o parâmetro y tem dimensão N,

onde N na maioria dos casos é um número razoavelmente grande

Desta forma, segundo Smith [1976] , a anã]ise usual fa-
lharia essencialmente porque o espaço paramétrico é N-dimensional

enquanto que a amostra é n-di.menti.onal, com n<N.

O autor ainda comenta que a Única maneira de se obter in
formação sobre as N-n unidades não observadas seria relaci.onã-las

com as n uni.dades observadas através de um modelo matemãti.co. Na

teoria de inferência em populações infi.ni.tas, este modelo será.a a

função de: distri.bui.ção f(y,o), que permite obtermos estimadores 6
baseados nos quais é possível prever os valores dos y's não obser
vados

[1976]De acordo Smith dia.culdadescom aplicaas na)

)

)

]

E'ara contornar o problema da função de verosÉimilhança

não informativa, alguns autores adotam um orocedimento alternati-
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vo no qual os rótulos são ignorados, uma vez extraída a amostra

Neste caso, o conjunto de dados passara a ser d':tyk'kes}. Este

procedimento é utilizado na abordagem clássica, que não considera
os rótulos na inferência. Uma vez abandonados os rótulos, a fun-

ção de verossimilhança se torna informativa sob alguns planejameg
tos amostrar.s. Exemplos deste procedimento podem ser encontrados em

Royal1 [1968] e em Cassel, Syrndal e IVretman [1977]

Smith [1976] considera o abandono dos rótulos justifi-
cável quando estes forem não informativos, ou seja, quando não exis-

tir relação entre o rótulo k e o valor yk' para todo k. Um exemplo

onde os rótulos seriam i.nformativos é no caso em que os yl'y2

yN obedecem uma relação do tipo ylçy2<'''.<yN' Royal1 [1968] ]nos-
tra que nesta situação, se obtivermos uma amostra s=t1,2,N} na qual

y? :yN, pode-se então determinar exatamente o valor do total popa

lacional T, que seria então yl+(N-l)y2
Cassel, Sãrndal e IVretman [1977] comentam que, com o

abandono dos rótulos, os dados deixam de ser uma estatística sua
ciente para X, acarretando assim uma perda de informação.

Uma outra saída sugerida pol' Smith [1976] é o uso da

abordagem de modelos de superpopulação. Royal1 [1976a] faz um es-

tudo da função de verossimilhança em populações finitas sob parti
culares modelos de superpopulação.

D

Smith [1976] também comenta a falta de um modelo rela-
cionando os valores observados na amostra e os não observados, quan

do a inferência em populações fmi.tas é baseada apenas no planejZ
mento amostral. Salienta ainda que o modelo de superpopulação prg
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duziria este elo entre as unidades observadas e não observadas, fa

zendo com que o problema da inferência em populações finitas puder.
se ser encarado através da teori.a de previsão.

Quando usamos a abordagem de modelos de superpopulação

estamos supondo que a amostra está fixa no momento da i.nferência,
jã que o planejamento amostral não é levado em conta e somente o

modelo aditado serve de base para a inferência
Este procedimento, de acordo com Royall e, Cuinberland

[1981J e Peneira e Rodrigues [1983] , é coerente com o princípio
da condicionali.dade, que descreveremos brevemente a seguir

0 Principio da Condicionalidade

Este princz'pio, discutido com maiores detalhes em Cox e

Hinkley L1974] , estabelece que as conclusões sobre o parâmetro de
interesse devem ser obtidas através da i.nferência condici.ona.da ao
valor observado de uma estatística ano.lar. Uma estatísti.ca é di.-

ta ancilar se sua distribuição de probabi.li.dades não depender do
parâmetro de interesse

Na i-nfqrência em populações fmi.tas sob a abordagem clãs

siga, Eo(') , a esperança de qualquer função sob a distribuição do
planejame.nto amostral p, pode ser vista como E.(' IY:ZI), ou seja,

estamos supondo que a população é fixada no valor y = (yl'y2 '.. yN)
e trabalhando com a distribuição do planejamento, conde.cionada a
este valor

Sob a abordagem de modelos de sunemopulação, EF.(') , defina.da por

(1.5), pode, de maneira análoga, ser encarada como EF(' is) ou equi.valentemep:

te, como Ee(.lil'i2 '.. iN), jã que a inferência é feita com rela-
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ção ao modelo e, independendo da forma como a amostra s foi ex-

traída. Desta maneira, podemos supor que toda inferência é basea-

da numa di-stribuição de probabilidades conde.ci.onada à amostra ob-
servada s.

De acordo com Peneira e Rodrigues L1983] , o planejameB

to amostral é independente do superparâmetro À e assim, (il'i2
i..) é uma estatística ancilar. Com isto, a inferência baseada em mo-
delos de superpopulação é condicionada a uma estatística ancilar,

satisfazendo desta forma ao pri.nct'pio da condicionalidade

Algumas consideracoes aoJicadas

Royall L1976b] exibe um exemplo aplicado, onde a populg
ção finita consiste dos N alunos de uma escola, a variável de in-
teresse y é a altura e supõe que a idade dos N alunos é conhecida,
sendo assim uma variável auxiliar X. Com o objetivo de está.mar a

altura média dos N alunos, X!!-- , adotou-se o estimados y =JbiÊ-;lyk

sob a amostragem casual simples. Este estimados não é uma boa es-

colha para este problema, jã que não considera a informação da va

Fiável auxiliar e seu objetivo é verificar qual abordagem detecta
este fato.

Utili.bando o exemplo 1.4 podemos provar facilmente que

j: é p - não viciado sob a abordagem clássica e isto independe doca
nhecimento que temos sobre a variável auxiliar. No entanto, se a

amostra observada contiver predominantemente alunos mais jovens,

de modo que a idade média dos alunos na amostra seja muito menor
aue a idade média dos alunos na população inteira, j: vai subesti-

N
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*!:'* mas nao existe uma medida de via.
N

)maT

10

aeste f

De acordo com a definição 1.9, a esperança de qualquer

estimados é tomada como uma medi.a sobre todas as possíveis amos-
tras, sendo assim independente dos valores da variável auxi.liarna

particular amostra observada. Mesmo o estimados razão, visto no

exemplo 1;5, que leva em conta a variável auxi.bar, possui um vl'
ci.o que independe da amostra observada

Por outro lado, se utili.zarmos como modelo de superpopy.

lação o modelo de regressão pela origem, yk: Bxk+Gk' descrito no
exemplo 1.8, o vício de y seta então

' t n N J

dO .::JD
n N

Esta expressão é bem mais informativa. pois mostra como

o valor do vz'cio se modifica ã medida que o valor médio da variá-

vel auxiliar na amostra se afasta do valor medi.o na população. Ob

servamos que se ís<í, haverá um vx'cio negativo, indicando que, ny.

ma amostra de alunos mais jovens, j: subestima a altura média pop.g
Irei.oral

EE
* à .** .*!:'* : B [i.-i]

e

N

N

(l . lO )

onde i S

Um amostra apresentando x.= x é dita balanceada
O conceito de amostra balanceada será visto detalhadamen

te nos próximos capi'tules, mas, no momento, é importante observar

mos que, embora esta seja uma propriedade reconhecidamente desejo.
vel numa amostra qualquer que seja a abordagem utilizada, a abor-
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dagem clássica não apresenta nenhutna medida que justifique este fa

to, jã que os vx'aos e erros quadráticos médios são constantes que

não dependem da amostra.
Jã, sob a abordagem de modelos de superpopulação, o ví-

cio dado em (l.lO) se reduz a zero para amostras balanceadas, re-

fletindo o fato intuitivo de que y é um esticador não viciado pa-
ra a altura média dos alunos da escola somente se a idade média dos

alunos presentes na amostra for igual ã idade média de todos os

alunos. Desta forma, é possível determinarmos amostras sobas quais

o vício é nulo ou ainda, conforme veremos futuramente, amostras que

minimizam o e-erro quadrático médio, definido em (1.7)
A possibilidade de tomarmos intencionalmente uma amostra

satisfazendo a determinadas condições deve-se ao fato de que, sob

a abordagem de modelos de superpopulação, o mecanismo de seleção
da amostra não tem nenhuma participação na inferência, ao contra-

rio da abordagem clássica onde a inferência é impossível sem a

aleatorização.
Smith [1983] salienta o fato de que, devido a motivos

de planejamento, valores perdidos ou não respostas, muitas vezes
a seleção da amostra é não aleatória. O uso da abordagem de mode-

los de superpopulação permitiria neste caso uma analise estatÍst.l

ca para amostras não aleatórias, analise esta que não poderia ser
feita na abordagem clássica. Hansen, l-lados e Tepping [1983] tam-

bém comentam brevemente o problema da não resposta, afirmando que

esta é uma situação onde um modelo deve ser assumi.do, pois pode

ajudar no controle e nos resultados, mas que isto não deveria im-

pedir o uso dos métodos da abordagem clássica em outras situações.
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Sob a abordagem de modelos de superpopulação a aleatori

cação pode ser desejável mas não é imprescindz'vel. De acordo com

Royal1 [1970] , num sentido geral e não necessariamente na infe-

rência em populações finitas, a aleatorização tem como objetivos
a proteção contra falhas em certas suposições, eliminar o efei.to

de variáveis não observadas e eliminar a subjetividade do pesqui-
sador na escolha da amostra .

Observamos que o valor lãl-ísl é uma medida de quanto
uma amostra s se afasta da amostra balanceada. Na amostragem ca-

sual simples todas as amostras, balanceadas ou não, possuem a mes

ma probabilidade de seleção. No entanto, Royall e Cumberland [1978],
discuti.ndo o problema de amostras balanceadas em conexão com a

amostragem casual si.mples -afirmam que a desigualdade de Chebyshev

garante que, ã medida que o tamanho da amostra cresce, a probabi.-

lidade da amostragem casual simples produza.r uma amostra com li:Tçl
excedendo um número fixado é pequena. Desta forma, para n grande,

a amostragem casual simples produz, com alta probabilidade, amos-
tras balanceadas , ou aproximadamente balanceadas.

Royall e Herson [1973a] também comentam a i.mportância
da amostragem casual simples na obtenção de amostras .balanceadas

com r.elação a todas as variáveis envolvidas no problema. Segundo

os autores, uma amostra balanceada com relação à variável auxiliar
X pode ser mau balanceada com relação a outras possz'fieis variáveis
importantes e que não estão sendo diretamente consideradas. Neste

caso, a aleatorização teria a vantagem de produzir um relativo ba

lanceamento com relação a todas as vara.ãveis inerentes ao proble-
ma. Existe ainda a possibilidade de aleatorização dentre as amos-
tras aproximadamente balanceadas segundo a variável auxiliar X
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Kalton [1983] faz um estudo sobre a posição do estatÍs

tido aplicado que trabalha com populações finitas e chama a aten-

ção para o fato de que a estrutura da população é muitas vezes coE
siderada no momento da escolha do planejamento amostral a ser usa

do sob a abordagem clássica. Um exemplo disto seria o uso de amor.

tragem estratifi.cada quando a população é heterogénea ou ainda,

na existência de pedi.odicidade numa população listada, o frequen-

te cui.dado que é tomado com o intervalo de seleção na amostragem

s is temática

No entanto, o autor comenta que na maioria desses casos,

embora o modelo seja considerado na escolha do método de amostra-

gem, a posterior analise é feita com base no planejamento amostral.

Uma razão para isto seria evitar as possíveis consequências da fg

Iha no modelo proposto, que não seriam tão sérias se este modelo

fosse usado apenas para guiar a escolha do planejamento amostral
Um outro importante ponto levantado pelo autor .é que,

frequentemente, uma pesquisa tem vários objetivos e envolve muitas

variáveis, as vezes não totalmente definidos no momento do plane-

jamento. Neste caso, seria difícil obter um modelo de superpopu12.

ção razoãxrel e que levasse em conta todas as circunstâncias envol
vidas e a abordagem clãssi.ca seria mais aconselhável

Hansen e I'lados [1978] defendem o uso da abordagem clãs.
fica quando a amostra é grande e bem planejada e aconselham o uso

da abordagem de modelos de superpopulação nos casos em que traba-

lhamos com pequenas amostras , quando ''métodos l i.vres de suposições''

podem não ser razoáveis. Nestas situações, um modelo probabilz'suco p!

ra as variáveis envolvidas produziria uma melhora considerável, to!
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nando-se uma ferramenta fundamental para a inferência

No entanto, os autores levantam o problema de que a ado
ção de um particular modelo requer uma substancial evidênci.a de

sua aplicabilidade e que o uso de modelos inadequados pode produ-

zir estimadores pobres quando comparados com aqueles obtidos uti-

lizando-se a abordagem clássica. Hansen e )íadow comentam que se a

amostra é grande, não existem motivos para se expor a riscos des-
necessários com a adoção de um modelo i.ncorreto.

Segundo os autores, métodos baseados em suoosições de-

pendentes de experiências a ''priori'' funcionariam bem em situações

estáveis; mas, métodos ''livres de suposi.ções'' seriam mais vantajo
sos em casos'onde a população estivesse sofrendo mudanças bruscas.

Como exemplo citam que, no inz'cio da 2a Guerra blundial, um estudo

da população presente produziu determinadas está.matinas que foram
usadas na época da guerra. A amostra utili.zada não era essencial-

mente probabill'ética e envolvia algumas suposições sobre um mode-

lo, que dali.am antes da guerra e pareci.am conta.nuas válidas. No en

tanto, em 1943, a estimação baseada numa amostra probabilÍstica mos

trou que as sup.o.sições uti.lizadas anteri.ormente e as . estimativas

nelas ba'seadas eram incorretas. Estas suposições provavelmente pel
maneceriam satisfatÓri.as se não tivesse havido uma mudança brusca

na estrutura da população ocasionada pela guerra

Desta forma, o uso de suposições i.nerentes a uma populZ
ção ou a adoção de um particular modelo devem ser feitos com bas-
tante cuidado

Hansen e bÍadow [1978] concordam que se conhecemos sua

cientemente a relação entre os elementos da pooulação, devemos uti
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lizá-la, mas que é importante haver uma proteção para o caso em

que as suposições do modelo de superpopulação são incorretas.

1.6. A abordagem de modelos de super'popujgçgg neste trabalho

Smith [1976] coloca como ponto fundamental o -fato de

que a inferência em populações finitas sob a abordagem clássica é
muito diferente da inferência feita nas outras áreas da estatl'st.i

ca e pode ser considerada como um ''outlier''
A grande vantagem do uso da abordagem ãle modelos de su-

perpopulação é a possibili.dade de utilizarmos as técnicas da esta
tística matemática tradicional na inferência em populações fini-

tas

Conforme veremos nos proximos capítulos, sob a abordagem

de modelos de superpopulação, muitos conceitos, antes exclusivos

da inferênci.a em populações infinitas, podem ser utilizados em pg

oulações finitas.
A].ém disso, temos a chance de trabalhar com um modelo

que descreva a relação existente entre as variáveis de interesse

na população e com uma teoria que permite adotarmos amostras sa-
tisfazendo a determinadas condições.

Como toda inferência segundo esta abordagem é feita com

base no modelo adotado, possíveis falhas nas suposições deste mo-

delo podem acarretar sérias consequências.
Assim sendo, fica claro a i.mportância de estudarmos a

existência de procedimentos robustos, ou seja, métodos que assegg

rem a quali.dade da inferência mesmo que o modelo adotado falhe

Mais especificamente, neste trabalho vamos estudar a existênci.a de
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previ.sobes robustos ou seja, de previsores que mantenham determi-

nadas propriedades quando o modelo i.nicialmente adotado apresenta

falhas em algumas de suas suposições.

1 . /. De s crica o do Tra ba l h o

O objetivo deste trabalho é estudar a existência de prg

vigores robustos para qualquer combinação linear dos valores yl '

y2 ''' yN' sob a abordagem de modelos de superpopulação.
Desta forma, adotaremos uln modelo ini.cial, que é um mo-

delo linear geral com M variáveis auxiliares conhecidas para'LODOS

os elementos da população e obteremos o previsor linear ótiino sob este modelo..

Lembrando que, quando uti.lizamos a abordagem de mo

delas de superpopulação, toda a inferência é feita com base no

modelo adotado, uma mã especificação do modelo irá criar problemas

graves. Em particular, o previsor obtido seta viciado e não mai.s

de erro quadrãti.co médio mz'nimo.

O estudo de robustez a que estamos nos propondo pode ser
esquematizado nas seguintes etapas

1 - Adotar.um modelo ini.cial, um procedimento Óti.mo sob este

modelo e estudar as possíveis falhas neste modelo.

2 - Construir um modelo alternativo mais adequado.

3 - Comparar o procedimento inicial como o procedi.mento Ót
mo sob o modelo alternativo

l

Neste trabalho, estaremos preocupados essencialmente com

o caso em que as falhas no modelo i.nicial dizem respeito ã omis-
são de variáveis auxiliares i.mportantes. Desta forma, o modelo al

ternativo seta um modelo li.near geral com J>M variáveis auxi.lia-
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res. No que se refere à etapa 3, estaremos interessados em manter

o previsor inicial e, sabendo que este não seta no geral ótimo sob

o modelo alternativo, obter condições para que a ''otimalidade'' sg

ja mantida. Assim, a comparação mencionada na etapa 3 seta no seB
tido de estabelecer em que condições os previsores ótimos respec'
vivamente sob o modelo inicial e alternativo coincidem.

No capítulo 2 descreveremos os modelos inicial e alter-

nativo, obteremos o previsor Ótima sob o modelo inicial e estuda-
remos sua robustez sob o modelo alternativo. Ambõg os modelos es-

tarão definidos na forma linear geral y=.X B + G, onde a esperança

de É; é o vetou nulo, e sua matriz de covariância é a2V, com V dia
afITla l

No capítulo 3 teremos a oportunidade de trabalhar com mo

delos que serão casos particulares daqueles descritos no capi'fulo

2 e qt-ie têm especi.al interesse na pratica
Até então, não estaremos admitindo uma distribuição de

probabilidades conhecida para Z, mas em compensação, estaremos sy.
pondo que a matriz a2V é conhecida, a menos do parâmetro a2. Aprg
visão seta feita utilizando-se o teorema de Gauss-bÍarkoff e as téç

nicas da teoria de modelos lineares (Rao [1973] )

Já, no capítulo 4, trabalharemos com o caso em que a mg
triz a2V é desconhecida, mas admitiremos o conhecimento da forma

da distribuição de probabilidades de Z. Neste caso, obteremos o

previsor õtimo para qualquer combinação linear dos yl' y2 ''' yN'
utilizando técnicas análogas aquelas introduzidas pelo teorema de
Lehmann-Scheffé na estati'stica clássica

O capi'fulo 5 apresenta alguns resultados empz'ricos in-
cluindo a simulação de uma pápula.ção finita com o modelo de supe!.
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população da forma yk:Bo +Blxk+ ek' para diferentes valores deão.
Nosso objetivo seta verificar como as condições de robustez obti-

das no capítulo 2 melhoram a previsão quando utilizamos o previsor

Ótimo sob o modelo ini.cial (com Bo : 0), para di.ferentes valores de
B

0

1.8. Considerações Fina is do Capitulo

Neste capítulo fizemos uma breve apresentação das duas

abordagens usuais na i.nferência em populações fi.natas: a abordagem

clãssi.ca e a de modelos de superpopulação.

As duas abordagens diferem essencialmente no mecanismo

aleatório no .qual a inferência se baseia pois, enquanto a primei-

ra uti]iza apenas o p]anejamento amostrar., a outra ignora estep12
nejamento e utiliza um modelo de superpopulação.

A abordagem de modelos de superpopulação surge colho um

procedimento alternativo para o caso em que estamos impossibilita

dos (pela ausência de aleatorização) de adotar a abordagem clãssi
ca, ou na situação frequente em que temos evidências favoráveis ã

utilização de .ulL particular modelo.



CAPÍTULO 2

ROBUSTEZ DO PREVISOR ÕTIMO SOB MODELOS LINEARES GERAIS

2.1 . Introdução

Neste capítulo, vamos estudar a robustez do previsor óti-

mo para qualquer combinação linear dos yl' y2 ''' yN' quando o mg
dela de superpopulação é um modelo de regressão linear

Veremos que alguns resultados da teoria de modelos li-

neares, descritos no apêndice 2, nos auxiliam na obtenção de pre-

visores ótimos sob determinados modelos de superpopulação.

Da mesma forma que na teoria de modelos lineares, adotg

remos a notação matricial; no entanto, devemos observar que aqui.,
os vetores e matrizes utilizados conterão as informações associa-

das aos N elementos da população. O uso do vetou (il' i2 '.. iN),

onde it- é a função indicadora introduzida no capítulo anterior, ag
simcomo oda matriz indicadora, que definiremos a seguir, é de im-

portância fundamental, pois permite que trabalhemos com a notação
matei.cial, sem necessidade de reordenarmos os componentes das ma-

tei.zes e vetores segundo o fato de pertencerem ou não à amostra

Seja P: {1,2 ... N} uma população finita de N elementos,

a elemento é rotulado por um Único número inteiro entre lcadonde

e N. -34-
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Associados ao k-ésimo elemento desta população temos os

valores yk' xlk' x2k ''' xMk' onde yk é o valor da variável de in
e xlk'x2k ''' xMk são os valores de M variáveis auxilia-

res. Os valores yk' k:1,2 ... N são desconhece.dos e os xlk'x2k
xMk' k : 1,2... N, são conhecidos.

Estaremos mais i.nteressados no caso em que dispomos de
apenas uma variável auxiliar, mas o enfoque a ser descrito neste

capz'tulo é geral o suficiente para trabalharmos com mais de uma va

Fiável auxiliar. Observamos que algumas variáveis auxiliares po-
dem inclusive ser funções de outras. No decorrer deste trabalho, eln

algumas si.tuações, vamos tomar as variável.s X2'X3 '.. XI.l como sen
do potências da vara.ãvel X, ou seja, X.i =XJ, para j = 1,2 ... 1-{.

Defi.ni.remos então

y' : (yl, y2

o vetou populaci.onal desconhecido

xll x21

x12 x22
xMI

xM2

.xIN x2N xMN

a matei.z de variáveis auxiliares, totalmente conhecida

Xk : (xlk' x2k ''' xMk), o vetou linha que corresponde ã
k-ési.ma linha da matriz X, contendo os valores das M variáveis au

xiliares para o k-ésimo elemento da população.

Nosso objetivo será prever qualquer combinação linear dos

yl' y2 ''. yN' que indicaremos por :Ç'y, onde g' = (ZI'Z2 ''' eN) é
um vetou de constantes conhecidas
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Sob a abordagem de modelos de superpopulação, y' seta coB

siderado uma particular realização do vetou aleatório !' : (YI' Y2

YN), com distri.buição conjunta e(À). Desta forma, E é um moda.

to de superpopulação e À seta o vetar de parâmetros,que é geral-
mente desconhecido.

Uma amostra s de n elementos é selecionada e a matriz

indicadora é definida como:

Is : dias [il'i2 i~] 'il o o
0 i2 0
o o i,J

0

0

0

iN.o o o

De acordo com estas definições, Z'y pode ser escrito cg

mo ,Ç'l.y+ ,e' (l-ls)Z, onde l é a matriz identidade de ordem N. Uma

vez observada a amostra, ,e'i.y é conheci.do, pois é a combi.nação li

near dos elementos de 2. observados na amostra e {' (l-ls)ZI permang
ce desconhecido. Nosso objetivo de prever {'y se reduzira então a

prever o valor Ç'(l-ls)Z.
Nas próximas seções obteremos o previsor óti.mo para e'X

quando o modelo de superpopulação €1 é um modelo de regressão li-

near. Como não estamos supondo uma distribuição de probabilidades

conhecida para y, estaremos indicando por € o conjunto de condi-

ções que definirão este modelo. Estudaremos a robustez do previsor
c-ótimo, no sentido. de verificar em que condições ele mantém suas

propriedades sob um modelo alternativo e' , também da forma linear
Este procedimento, bem como a notação aqui utili.zada, :fg.

ram adotados em Peneira e Rodrigues [1983]
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Z.2. Prevísor ] ínear' otjmo para ,C'v sob o modelo de regressão l i

near geral

Vamos supor que o modelo de superpopulação que relacio

XM e y é um modelo de regressão li.near, ou sejana XI'X2

€ :y : x Ê ' $ (2. 1)
onde

(€1'G2 ''' É;N) é uln vetou aleatóri.o

(BI'B2 ''' BM) é um vetou de parâmetros desconhecidos

(y].,y2 '.. yN)

Além disso, admi.teremos que valem as seguintes conde.ções

a) ECC)'= 0 onde 0'=(0,0... 0) é o vetornulo de ordemN

b) Var(G) = a2V

onde

Var(e) é a matriz de covari.anciã de É;,
a2 é um parâmetro desconhece.do e

v : P(3P o

O f(32)

0

0

dias [f(XI) ,f(X2) f(:N)] ,

O O ... fqN)

sendo que f é uma função real, estritamente positiva e conhecida

e XI é o vetou li.nha definido na seção anterior
Conforme jã justifi.cado no Capz'tulo 1, estamos indican-

do por y tanto o vetou aleatóri.o quanto seu valor
Da forma como V esta definida, observamos que as variá-

veis aleatórias G.,G. ... G., são duas a duas não correlacionadas1 ' 2 ' 'N

e que Var(Gk) :a2f(Xk) é conheci.da, a menos da constante a2



38

O superparâmetro deste modelo seta o vetou À' = (BI,B? .'.

BM'aZ) : (B' ,a2) e, como consequência das suposições a) e b),E(Z):XB
e Var(y) = a2V

Nosso objetivo é determinar o previsor ótimo para Z'y

sob o modelo e, na classe de todos os previsores lineares. As prê
ximas definições introduzirão o conceito de previsor linear ótimo
para Z'y

Devemos salientar que, dada a amostra s, a matriz 1. sg.
rã conhecida no instante da inferência.

Como Z'lsZ. é conhecida uma vez obtida a amostra, nos reg
tringiremos a previsores da forma

1,(1.y) z'i.y + L(i.y),

onde L(l.iy) é um previsor de Z'y z'l.y

!!g=E.!.n!.Êg.g .!J. - Seja h' = (hl'h2 '.. hN) um vedor de constantes,

com hk conhecido pelo menos para os valores de k tais que ik; l,
k= 1,2 ... N. Então h'l.y é um previsor linear de .e'y

Observamos que lsZ seta o vedor coluna que contém todos

os valores yk observados na amostra e zero nas demais posições e

que h'lsy é portanto uma combinação linear desses valores. Desta

forma, estaremos prevendo combinações lineares dos \raloTcs popul&
cionais através de combinações lineares dos valores amostrais.

Definícão .Z.2 - Um previsor h'lsX é E-não viciado para Z'y se e se
mente se

EE (b'lsz - e'Y) : o (2.2)
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onde Ee(') representa a esperança sob o modelo €

Defin ção 2.3 - O erro quadrático médio do previsor h'l.y sob € ou
e-erro quadrático médio é dado por

EQMe (b ' lsz) Ee(I'l;y ,e 'y) 2 (2 . 3)

As exoressões (2.2) e (2.3) correspondem respectivamente

àsexpressões (1.6)e (1.7) dadas na seção 1.4, adaptadas agora pg
ra a notação i.ntroduzi.da neste capa'fulo.

A próxima definição estabelece o que vamos chamar deprg
visor li.near €1-Ótimo ou, equi\valentemente, de melhor previsor li

near e-não viciado para .e 'y

gglj..n ção 2.4 - Seja U.e a classe formada por todos os previsores

lineares e-não via.idos para {'ZI. Diremos que h'b' l.y é e-Óti.mo ou
é o melhor previsor linear e-não via.ado para Z'y se e somente se

b''lsz € u.e '

Ee(b*'lsy-.e'z.)2 € Eç(b'lsz.-.e'y)2, V b'lsz. € Uz CZ . 4)

De acordo com esta definição, o previsor linear €1-ótimo

para iÉ'Z. será o previsor linear e-não via.ado que apresentar o me

nor erro quadrático médio dentro da classe de todos os previsores
E-não vi.dados de .e'y

O previsor linear C-Ótimo para Z'y é dado no teoreim 2.1

Neste teorema, estaremos indicando por A4(lsX) e Id(lsV) os espaços
li.neares gerados respectivamente pelas colunas de l.X e l.V. O con
cento de espaço linear gerado pelas colunas de uma matriz e algu
mas propri.edades se encontram no apêndice l
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O próximo lema estabelece três resultados que facili.ta

rão a prova do teorema 2.1

Lema 2.1

Seja .L(lsy) ; Z'lsy + L(lsy) um previsor de :Ç'Zi Nestas cog:

dições temos que:

i) L(lsZ.) é linear <-> i.(ls2.) é linear

ii) L(lsZ) é um previsor E-não viciado para Z'y (-> .i(lsZI) é
um estimados não viciado de

Ee (g ' (i - is)Z.) ,e' (l-ls)x Ê

iii) Se L(l.y) é Êl-não viciado então

EE(L(lsZ) - e'Z,)z e(L(lsZ) -z'Z)

VATE (L ( lsZI) .Ç ' lsZ.) '' VATE(g' (l-ls)ZI)

Prova

i) L(lsy) é linear <::4 L(lsZI):!'lsZ <:4 L(lsy) : (Z-!ylsZ
(-> i:(lsy) é linear

ii) L(ls2.) é E- não viciado para Z'21 (-} Ee(L(lsZ) -Z'y)
: E((L(lsZI) -'e'(l-ls)ZI) ; 0 <-> Ee(L(lsX)):EE({'(l-ls)Z):
: .e' (1-1.)X B

- D -

iii) Como L(l.Z) é e-não viciado para 'e'Z, temos que

EE(L(lsZI) -Z'y)Z=Varç(L(lsZ) -' e'Z) :

Vate (L (lsZ) - e ' lsZI - z' (l-ls)21)
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Devido ao fato que l.y e (1-1.)Z. são não correlacionados
segue que

Vate (L( lsy) ,e'y) Vate (L Clsy) e' 1sy) ' Vate ({' (1-ls)y)

Como Vate(e' (l-ls)y) independe do previ.sor, minimizar o

E:-erro quadrático médio de L(lsy) na classe dos previsores € - não
viciados de Z'y é equivalente a mini.gizar a variânci.a de

L(lsZ) - {' lsZ.
0

Observamos que este lema transfere o problema da obten-

ção do previsor €1-õtimo para um problema de estimação usual de

:Ç' (i-i.)x e

l eor'ema 2 . 1

Seja € um modelo de super'população da forma (2.1) com

M(ISX) c M(lsV). O previsor li.near e-Õtimo para g'Z, h*lsZ' é dado

h*'lsy : {'lsy ''' {' (l-ls)x É (2 . 5)

onde

Ê . [x'i.v-:il;x] 'x'l;v'lY

[X'lsV'llsX] ' é a inversa generalizada de X'lsV'llsX
TT' J. +V ' é a i.nversa usual de V

Prova

Deva.do ao lema 2.1, seta suficiente provarmos que .e'(1-1.)X l}

é o está.inador linear não viciado de variância mínima para {'(1-1.)X B.
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Verifica-se facilmente que é coincide com o estimados de

mínimos quadrados ponderados de ê, dado no apêndice 2
Temo s que

E(g'(]-]s)X ê) : g'(]-]s)X[X']sV'l]sX] 'X-lsV'lX ê

Deva.do ã propriedade X(X'lVX)'X'WX :X (ver apêndi.ce 2),
tomemos I'r = 1 V' 'tl

Como V é diagonal, X'lsV'lX = X'lsV'llsX, temos que

x [x'l;v'"l.x] 'x'l;v':x : x
e assim 9

n(ç' (l-i.)x ê) : g' (i-l.)x l!

Com i.sto, provámos que .e'(l-ls)X B é estimável e, como

14(1.X) c AÍ(ls\r) , de acordo com o teorema 3 do apêndice 2 e as consi.derações fi

naus deste apêndice, ,e' (l-lç)X 13 é o esticador linear não viciado de vara.anciã

mínima de Z' (1-1.)X B . .Assim, h*'l.y definido em (2.5), satisfaz à condição (2.4).
D

Como estamos admiti.ndo V di.agonal não singular, então

V'i= p'P, onde P é diagonal, não singular e com isto,posto(X'l.P'):

posto(X'ls). Como consequência, posto (X'lsV'llsX) aposto(X'lsP'):

posto(X'ls) e assim, se X'ls for de posto completo, X'lsV 'lsX sg
rã inversível e (X'lsV'llsX)' = (X'lsV'llsX)'l

É importante observarmos que Z'(l-ls)x B prevê a comb.i
nação linear dos elementos não observados, onde cada elemento não

observado é previsto por X.l. B-K -

Como o previsor definido em (2.5) depende do modelo € apg

nas através da matriz X e da função f presente na matriz V, passa

remos a indica-lo por T(X,f). Desta forma, T(X,f) é o melhor pre-



43

visor linear não viciado para ,e'y sob o modelo e, com matriz de va

Fiáveis auxiliares X e função de variânci.a f

Na próxima seção estaremos interessados em estudar a ro

bustez do previsor T(X,f), no sentido de verificar sob que condi-

ções ele permaneceria Ótimo sob um modelo alternativo e'

2 . 3. Previ são Li nea r Ro bu s ta

A ideia intui.uva de robustez é a preservação de certas

propriedades ''desejáveis'' quando alguma condição suposta inicial-
mente não é valida

Em nosso caso, a propriedade ''desej.ável'' é a ''oti.manda

de'' do previsor, propriedade esta que queremos manter quando o mo

dela inicialmente proposto nãb é o mais adequado.

Como as propriedades de um previ.sol' dependem do modelo,
devemos determi-nar em que condições o previ.sor Ótimo sob o.modelo
inicial se mantém óti.mo sob o modelo alternativo.

Nesta seção, defi.niremos formalmente o conceito de ro-

bustez com o qual estamos trabalhando, estabeleceremos o modelo al

ternativo e vamos determinar condições para a robustez do previsor
ótimo definido na seção anterior

Consi.detemos um modelo alternativo e' defi.nado como

E' : y = X*B* + e* (2 . 6)

onde X* corresponde ã matriz inicial X acrescida de J - b{ colunas

(J-M> 1, inteiro) ou seja, vamos supor que exista uma matriz
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Z xM+l I' xM+2 1

xM+1 2 xb4+2 2 xJ2

.xM+l N xM+2 N xJN.

totalmente conhecida, que contém o valor de J-}4 variáveis auxilia

res adicionais, tal que

x+ xll

x12

.xIN

xMI xM+l l

xM2 xM+1 2

xJI.

xJ2

xJN.xPiN xM+l N

e, por. simplicidade, escreveremos X* como [X,Z]

B*' : (BI'B2 ''' Bl-l,Bbl+l'Bb-t+2 ''' BJ) é um vetou de para.

metros desconhecidos, que indicaremos.por Ê ' : (B',y.') onde ]l'=

; (Bb,l+l'BN1+2 ''' BJ) é o vetou que contémosJ-M parâmetros adicig
naif.

ç* : (G. ,e,

a) E(G*) = 0

b) Var(G*) = a2VI' onde a2 é um parâmetro positivo, desconhecido,

V* = diag [í*(1;),f*(X2) ... f*(XN)] , sendo que X;' é

o vetou linha correspondente à k-ésima linha de X* e f* é uma fun

Ção real,estai.temente positiva, conhecida, não necessariamente igual a f

Cm) é um vetar aleatório com

O superparâmetro deste modelo é X' = (BI'B2 '''BJ'a2)
=(B'',a2) e o previ.sor E'-Ótimo para Z'y seta T(X*,f')

A próxima defina.ção estabelece formalmente o conceitode
robustez mencionado anteriormente.
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2Slj..e.!.çgp. .?.:.! - O previsor e-Ótimo de .Ç'ZI, T(X,f) , é robusto sob o

modeloaltemativo (2.6) se for e'-ótimo, ou seja, se T(X,f) =T(X*,f")

De acordo com esta defi.ni.ção, o previsor robusto seta €1-

não viciado e ç' - não vi.dado e possuíra erro quadrãti-co médio mÍ
ni.mo na classe dos previsores não viciados sob € e e'

No geral, os previsores õti.mos sob € e E' são diferentes.

Nosso interesse será determi.nar em que condições estes doi.s previ
sobes coincidem, caso em que estará caracterizada a robustez. Os

próximos teoremas estabelecerão essas condições.

Teorema 2.2

Seja B= (X'lsV'llsX)'X'lsV'l. O previsor T(X,f) é e'-não
viciado se e somente se

.e'(l-ls)XBZ .e' (l- is) z (2 . 7)

Prova

T (X,f) : Z'lsZ + Z' Cl-ls)XBZ

T(X,f) - .Ç'y: :Ç'(l-ls)(XB-l)Z

T(X,f) é e-não viciado para Z'y e assim

Ee('r(X,f) -g'Z) : 0 : {'(1-ls)(XB-l)Ee(Z) e

,e ' (1-1.) (XB-l)XB ; O
- D -

Como a última igualdade deve valer qualquer que seja B
ela seta equivalente a

.e ' (i-i.) (XB- i)x : o
- D -
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onde 0' é o vetou nulo de ordem M.

De maneira análoga, T(X,f) seta E'-não vi.dado se e se
mente se

,e'(l-ls)(XB-l)EE'(Z) ; {'(l-is)(XB-l)X'ê' : 0,

a conde.çao

,e ' (i- i.) (XB- i) x*
- D

onde 0 é o vetou nulo de ordem M+J.

Lembrando que X* = [X,Z] , (2.8) é equivalente a

l Z'(1-1.)(XB-l)X = 0, onde 0' é umvetor de ordem M1 -- D ' '

l .e'(1-1.)(XB-l)Z. ; g, onde 0' é um vetou de ordem J

b,las

Z'(l-ls)(XB-l)Z ; g e::> g'(l-ls)XBZ:Z'(l-ls)Z

e assim, provámos que se T(X,f) é E'-não viciado, (2.7) vale

Reciprocamente, se (2.7) vale, como T(X,f) é e-não
o, estarão sati.sfeitas si.multaneamente as condições

Z'(1-1.)(XB-l)X : g, onde 9' é de ordem M e

,e'(l-ls)(XB-l).Z : 0, onde g' é de ordem J

As duas condições acima implicam (2.8) e

Ee.(T(X,f) - {'Z.) ; g' (l-ls)(XB-l)Ee.(ZI)
,e' (i-i.) (XB-i)x*B* : o
- D - -

o que mostra que T(X,f) é E'-não viciado.

equivalenteque e

ciad

asSlln,

(2. 8)

VI

D
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Com a condição (2.7) , ga.rantimos que T(X,f) é €1'-não vi

dado para Z'y, mas nada ainda podemos afirmar sobre sua oti.mili

dade. O teorema 2.3 estabelece uma condição necessária e suficien

te para que T(X,f) seja e'-Õti.mo. Na prova deste teorema, utiliza

remos o segui.nte lema, da teoria de modelos lineares,dado em Zyski.nd

[1967]

Lema 2.2

Seja Z.n:Xn 1} '' G, com E(e) ; 0 e Var(e) : a2Vn' onde o
yn e as matrizes Xn e Vn contém os valores associ,ados aos ele

mentor amostrais. Se y é um vetar de ordem n, a função linear y'y.
é o melhor estimados linear não vi.dado de sua esperança se e so-

mente seVnw pertence ao esi)aço gerado pelas colunas de Xn

Devemos observar que o lema acima dá um resultado da teo

ria de modelos lineares usual, que é construída para populaçõesin
finitas e, por este motivo, os vetores e matrizes definidos são res

tri.tos aos elementos amostrais. No nosso caso Zn corresponde a lsy,
Xn a lsX e Vn a..lsV. Assim como no teorema 2.1, vamos novamente uti
li.zar um resultado da teoria de modelos lineares na obtenção do re
sulcado estabelecido no próximo teorema

Teorema 2.3

O previsor T(X,f) é e'-ótimo para {'2. se e somente se for
E'-não viciado e se exi.star um vedor de constantes C' = (ca , c,

cM+J) , tal que

lsV*B'X' (l-ls)Z : lsX'C, (2 . 9)
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onde B é a matei.z definida no teorema 2.2

Prova

Provaremos inicialmente que a condição (2.9) é necessá-

ria, ou seja, que se T(X,f) é E'-õtimo então (2.9) vale.

Como T(X,f) é e-ótimo então, pelo teorema 2.1, T(X,f) :

= .e' l.y + Z' (l-i.)XBZI
Se T(X,f) é e'-óti.mo.então, de acordo com o lema 2.1,

T(X,f) - .e'l.y é o estimados ótimo de .e'(1-1.)X*B'":- s(-

Observamos que, sob €1' , as matrizes Xn e Vn dadas no le
ma 2.2 correspondem ãs matrizes formadas pelos elementos não nu-

los respectivamente de lçX* e lçV':
Assim, como T(X,f) -.e'l.y é o es'amador Ótímo de Z'(1-1.)X*B*, to-

- D- - D '

mando-se y' : {' (l-ls)XBls' de acordo com o lema 2.2, ls\r*lsB'X'(l-ls)e G M(lsx*)

Conforme resultado dado no .apêndice l !

lsV*lsB'X'(l-ls)ZG A'í(lsX*)<-> lsV*lsB'X'(l-ls)Z l;x'Ç,

para algum vetou de constantes C.

Além disso, como l.B' = B' , esta igualdade se reduz a (2.9)
e com isto provámos que se T(X,f) é €1'-ótimo, então (2.9) vale

Para provar a suficiência da condição (2.9), devemos vg.

ri.fi.car que se T(X,f) é €1'-não viciado e satisfaz a (2.9) , então

T(X,f) é e'-Õtimo.

Devido ao lema 2.1, será suficiente provarmos que, sob

e' , T(X,f) - .e'lsy : Z' (l-ls)XBX é o esticador não via.ado de variâD:

cia mi'numa de Z' (1-1.)X* li*

De (2.9) segue que lsV*B'X'(l-ls)e € M(lsX*)
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Assim, tomando-se e'(l-ls)XB no lema 2.2, .e'(l:ls)XBX é
o estimados de variância mínima de sua esperança

Mas

Ee. (:Ç'(l-ls)XBZ): :Ç'(l-ls)XBX'.g*

.e'(l-ls)XB [x,z] [Ê] : e'(l-ls)XBxê' :Ç'(l-ls)XBZl!
Y

Conforme visto na prova do teorema 2.1, XBX =X e, como

T(X,f) é e'-não vi.dado por hipótese então, pelo teorema 2.2
Z' (1-1.)XBZ : .e' (1-1.)Z .
- D - b

Com isso,

Ee.({'(1-ls)XBZ): {'(l-ls)(XÊ ''' Z!) : :Ç'(l-ls)X*g*

Observamos então que o previsor T(X,f) seta e'-ótimo se

e somente se forem satisfeitas as conde.ções (2..7) e (2.9)

Conforme veremos com mais detalhes no capz'tulo 3, a con

dição (2.7) i.mpõe restri.ções sobre a amostra, ou seja, estabelece

uma relação que deve ser satisfeita pelas uni.dades amostrais para

que T(X,f) permaneça não viciado sob €1' . Como o planejamento amos

trai .esta sendo irrelevante para a inferência sob esta abordagem,
temos a possibilidade de tomar unidades amostrais satisfazendo a

esta condição.

Já a condição (2.9) di.z respeito à função de variância

do modelo alternativo, presente em V*. Ela garante que T(X,f) pog.
suirã erro quadrático médio mínimo sob e' , na classe dos previso
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res lineares não vi.dados de .e'ZI se e somente se V' for tal que pog
samos determinar um vetou C satisfazendo (2.9)

A formulação aqui adotada é bastante geral, pois as ma-
trizes X e V não estão esoecifi.cadas e muitos modelos de interes-

se podem ser obtidos como caso particular

2.4. Considerações Finais do Capitulo
Autores como Royall e Herson [1973a] , Scott, Brewer e Ho

[1978] e Tallis [1978] têm se dedicado ao estlido de robustez PZ
ra previsores do total populacional sob modelos específicos.

Royall e Herson [1973a] e Scott, Brewrer e Ho [1978'jprg

vam que o previsor ótimo para o total sob o modelo de regressão li

near pela origem é ótimo sob modelos alternativos com uma particg

lar função de variância, se a amostra for balanceada. Os autores

apresentam uma condição suficiente para a robustez deste previsor,

condição esta que é um caso particular de (2.9)

Tallis [1978] estabelece uma condição necessária e su-
ficiente para a robustez do previsor expansão,que também pode ser

obtida como um caso particular do teorema 2.3.

Peneira e Rodrigues [1983] introduzem a notação da ma
triz indicadora, que dispensa a usual reordenação dos vetores e ma

trazes segundo ao fato de pertencerem ou não à amostra, utilizada

em Tallis [1978]
Por outro lado, devemos salientar que necessitamos da con

dição A{(lsX) ' M(lsV) no teorema 2.1 somente devido ao uso da ma-
triz i.ndicadora e que, os outros autores acima citados, por adot2

rem outro ti.po de notação, não fazem essa exigência
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No próximo capz'tulo veremos uma série de exemplos, al-
guns dos quais provenientes dos arte.gos citados, onde serão esta-
belecidos particulares modelos iniciais (. Como em cada um deles a

matriz X é especificada, vamos obter expli.citamente T(X,f) e estu
dar sua robustez sob modelos alternativos E'. Poderemos então ve-

rificar a que tipo de relação as condições (2.7) e (2.9) se redu-
zem



CApTTUL0 3

O PREVISOR ROBUSTO SOB MODELOS PARTICULARES

3 .1 . In produção

No capl'tule anterior definimos previsor robusto para qual

quer combi.nação linear dog yl'y2 ''' yN' quando os modelos inicial
e alternativo envolvidos estavam descritos na forma linear geral

Vi.mos que, sob o modelo alternativo, a robustez do previsor õtimo

é gílrantida quando são satisfeitas as condições (2.7) e (2.9). A

abordagem gel.ll é conveniente pois a partir dela podemos obter a
maioria dos modelos de interesse.

Na pratica. é muito comum existirem situações em que se

sabe, por experiência anterior, qual o modelo matemático que des-
creve bem a relação entre a variável dependente e as variáveis au-
xiliares e também qual função de variância f(X) deve ser uti.liza-
da. blesmo assim é importante a precaução contra possz'vei.s falhas

deste modelo pois, no geral, nunca podemos ter certeza de que o mg

delo adorado é o mais adequado .

Neste capítulo estudaremos alguns exemplos que são ca
sos particulares do modelo linear geral definido na seção 2.2. Os
modelos €1 e e' serão definidos.explicitamente, determinaremos o pr!

visor e-ótimo e estudaremos sua robustez sob €1'. Teremos então a

oportuna.dade de verificar a que exigências as condições de robe:-
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tez se reduzem em cada uma destas situações. Em todos os casos admi

teremos que as variáveis yl'y2 '.. yN são independentes e que os
valores das vara.ãveis auxiliares são positivos para todos os ele-
mentos da população.

Alguns desses exemplos estão descritos detalhadamenteem

Royall e Herson [1973a,b'] e Scott, Brevet e Ho L1978'] , que se de

picaram ao estudo da robustez do previsor ótimo para o total popa
laca.onal sob modelos parti.culares.

Para um dos exemplos, estudaremos também outras caracte

místicas interessantes como a determinação da amostra que minimi-
za o erro quadrãti.co médio do ptevisor, que chamaremos de amostra

ótima, estratificação de acordo com o valor da vara.ável auxiliar

e deterhi.nação do previsor Ótimo sob a amostragem estratifi.cada
Na maioria dos exemplos determinaremos o previsor Ótimo

para o total T = 1..Elyk : !N Z, onde IN é o vetou que contém o valor

l em todas as N posições, mas poderíamos obter o previsor ótimo pa-

ra qualquer outra combinação linear dos yl'y2 '.' yN de maneira
análoga.

N

3.2. Previsão de .e'Z. quando g modelo inicial .g da forma yk:B + ek

Trataremos inicialmente de um exemplo simples onde o mo

dolo inicial é da forma yk : B +Gk com f(Xk) : l e o modelo alterna
tivo é da forma yk : Bo + Blxk + É;k

Exemolo .!..l . (Peneira e Rodrigues [1983] )

Mod el o l nicia l €1

y : X B + G



onde

IN' B : B e V : IN

Assim, yk:B+Gk com E(yk):B, Var(yk)
de variância é f(xk) : 1, k:1,2

N

gã[!.sz].g .gg .g.[sz.]]!!. g!.!.ng .Eg:11 T: k:lyk

Lembrando que T =Z'y e que ê:By, onde B= ['X'lsV'llsX] 'X'lsV

x'lsv'l = F'il'i2 '.. iN]
onde n é o tamanho da amostra

] e ê : l;Ei:,i2 ''' :N] [yl] : l ..N. ky
y2

.yN.

Como ik : 0 se k Ê s, kElikyk pode ser escrita cano kG syk

Nesta situação, o estimados de mínimos quadrados de B é

a média amostral y

Além disto,

Ç'lsZ : k à s yk

,: ''' D [:T: :.:. g
l z

o o ' l-i

a2 funçãoe a

l te

mos

l 't2 iN k

N

e assim

,e ' ( i )x. (1l
S

N

} [:

lV l : n
SS
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N

k>ll a-ip (N-n)y

e, de acordo com o teorema 2.1, o previsor li.near (-Ótimo para T
é dado por

T(X,f)
G s yk + (N-n)y = N!

Este previsor, conhecido na literatura como previ.sor ex

pansão, é natural pois, se E(yk):B para k:1,2 ... N, cada yk
não pertencente ã amostra é'previsto por y e assim, (N-n)y prevê

k a s "
E y

Estudaremos a seguir a robustez do .previsor expansão sob
o modelo alternativo € '

Modelo AI ternativo ['

X''; B* + G*

onde

l x2

+

Ê : l 'o
.Bl-

e xl
x2

-xN..l xN.

A função de variância do modelo alternati.vo, f*(xk) , não

pode ser fi.xada, poi.s ela seta determinada atrai'és da condição
C2.9). Esta condição estabelece uma classe de funções de variân-

ci.a de modo que o previsor expansão seta ótimo sob e' sempre que
(2.7) esteja satisfeita e a função de variância de e' pertencer a
esta classe
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Condições de Robus tez

IN(l-ls)X : N-n, BZ:} kGs xk e
N

IÚ(l-ls)Z : [l-il'l-i2 ''' I':N]Fxl] : k]]l xk
xk xk

.xN.

Portanto, a condição (2.7) (Z'Cl-ls)XBZ :Z'(l-ls)Z) pa

ra este problema s.e reduz a

xk (3. 1)

Se indicarmosilkGsxkporils' l kàsxk por xg e
. N

l k>ll xk por i' (3.1) pode ser escrita como

S

X
S

CS . 2 )

Utilizando a identidade i=-jEnís + (N-n)ig] , podemos pzg.

var que (3.2) é equivalente ã ils =lí
Esta Última condição exige que a média aritmética dos va

lotes da variável auxiliar para os elementos da amostra coincida

com a média para os elementos da população. Amostras tai.s que ks:x

são chamadas amostras balanceadas. O conceito de amostra balance2

da será visto com mais detalhes nos próximos exemplos.

Como i é conhecido, podemos obter intencionalmente amor.

trás satisfazendo ã (3.1) e desta forma garantimos que o previsor

expansão, ótimo sob o modelo e, seja e'-não viciado.
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A condição (2.9) impõe que deve exi.star um vetou C'=(co'cl)

tal que lsV*B'X'(l-ls)e: lsX'C.
Temos que

v* f'(xl)
0

0

f* (x2)

0

0

l V*B'
S

l
n ilf* (xl)

j. 2f* (x2 )

0 0 f* (xN). .iNf*(xN)

X' (1-1.).e = N-n , l x*
S z]. z].xl

z2 I'2x2

iN j.NxN.

e assim, (2.9) se reduz a

\' l!:íli:::' il''(co+clxl)
i2.(co+clx2)

.iNf* (xN). .iN(co+clxN)

Desta forma, devemos ter

f*(xk) N:ã (co'clxk) '.;'':l"k (3. 3)

para todo k tal que iV:l
Observamos então que o previ.sor expansão seta E' - ótimo

para T se e somente se Ís =í e f'(x) satisfizer a (3.3) para todo
e l emento amos trai
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É importante verificarmos que a pri.moira condição pode

ser quase sempre satisfeita. Na pratica é possl+üel obter intendo

nalmente uma amostra balanceada ou aproximadamente balanceada (o

conceito de amostra aproximadamente balanceada seta discutido nas

próximas seções). Jã, a condição (3.3) impõe uma restrição sobre

a forma da função de variância do modelo alternativo.
O próximo exemplo é uma extensão do anterior, pois é o

caso em que o modelo alternativo é o de regressão polihomiàl de grau
J. O exemplo que acabamos de ver poderá ser obtido -como caso par'
titular do próximo se tomarmos J:l

Exemplo 3.! (Peneira e Rodrigues [1983] )

Mo d e] o ] nici a] €

onde

X : IN, IN, f(xk) : 1, k: 1,2 N

O p:revisor: ótimo para o total é T(X,f) Ny

Mod el o AI terna ti vo € '

X* B* + e*

onde

*': r: *: *{ Ê* : l '.
BI

.BJ-

' 2
xl xl

2

x2 x2

*Í'

*i..l xN "N
2

.xN xN

e' é um modelo de regressão polinomial de grau J



ções de Robustez

Do exemplo ante

.e'(l-ls)XBZ :N-n]kGs xk' kGs xk ''' kGs k] e

N N . N

:ç'o-:J': Lk!:o- k'"k' k!:':' k'*ÍI ''' k:l
E

N

.k=1 k ' k à . xk'

Conde

temosdor que

N Nn n

(3 4))

onde

4) reduzse a

N

>l. (i- ik) X kk l
J

(l-ik)x k

* ã ; *{ ... *!:*{ - * ê ; *il
N

Se definirmos ]l(j) :] 1lxk, i:(j) :L!.:x{ e 51(j):kà sxJ

para j = 2, 3 ... J, então

,e'(l-ls)z :INi' -nís'NÍ(2)- nRI(2) ... NÍ(J)-nljJ)] e

,e'(l-ls)XBZ : (N-n) [is' i:]2) ... í:jJ)
Desta forma, a condição (2.7) i.mplica em

(N-n)Í:lj) : N :l(j) .n r:lj), j: 1,2 ... J

convencionaremos que Í(1) :Í,

Temos que N í(j). n ]lsj)= CN-n)ígj) e como consequência,

Í;lj), j : 1, 2 ... J (S.5)

i(1): l e íli): X
SS S S
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De maneira análoga ao exemplo anterior, (3.5) é equiva-
lente a

í(j) : Í(j) j : 1, 2 ... J (3.ó)

A condição (3.6) é uma extensão do conceito de amostra

balanceada para o caso em que trabalhamos com uma potência qual-
quer da variável auxiliar. Sob esta condição, o previsor expansão

seta E'- não viciado para T
Como

l;V*B'X'(1-1;)e :1iii [ilf*(xl)] e lsX*
i2f (x2)

:l :lxl

t2 z2x2

J
J-lXI
. J
x2x2

iNf*(xN) .zN zNxN

a condição (2.9) i.apõe que deve existir um vetar C'=(co,cl
tal qtle

li [ilf*ÜP] : [i:k.''''lxl'. ..''''Jx{)

i2f*(x2) l i2(co'clx2'...'clxu2)

cJ)

.iNf*(xN). .iN(co+clxN+

Assim, temos como consequência

f (xk) : n (co'clxk+' ,!. .j *{, (3 . 7)

para todo k G s
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Desta forma o previsor expansão seta e'-Ótimo se forem

satisfez.tas simultaneamente as condições (3.6) e (3.7)

No próximo exemplo, trabalharemos com o caso onde V não

é a matriz i.dentidade, ou seja, o caso em que não existe igualda-

de de variâncias das variáveis yk e yj., i/k. A desigualdade de va
Flanelas ocorre em muitas situações na pratica

Exemplo 3.3

Mo d el o l n i ci a l €1

onde

X;IN' B:B e V=diagEf(xl), f(x2)
N

çã.!.ç!!!.g .ga z=g!.11g! .i!.!.gu. .ÊI.rg. T : k:l yk

Temos que:

f (xN)]

diag [(f(xl))'l, (f(x2)) ,'l (f (xN) ) ' ]'

v::'l:S
zl i2

e

l xl
SS k:l

N

Escrevendo }l
k:l

ob temos

como li e
k G s

co

mo k
k G s
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E
k €

l E yk
k € s f(xk

B ê o estimados de.mz'nimos quadrados ponderados de B que,

quando f(xk) é constante qualquer que seja k, se reduz a
De acordo com o teorema 2.1, o previsor linear õtimo

Para T é

T(X,f) : k G s yk + (N'n)ê
k G

k G sl
S

Mo del o AI terna tivo

X*ii* + G*

onde

X*: l xl
l x2

*Í]

J
xN.

Bo

BI

.B&

2
xl xl

2

x2 x2

*Í'
J

x2

J
xN..l xN

2

.xN xN

Conde ções d e Robu stez

Z'(1-1.)XBZ
- b

N-n

X
k É; s

tl ikxk V
.*!: -B, k:l

E
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.* ã ; xk E
k Gl

k G s
N

:Ê ' o-:J ; :Lx!:"t - k à

N
2X k kk:lS S

N

E kk:l k É; s
J

xk

Igualando as duas últi.mas expressões e escrevendo . >1. xil1,-- 1 1\

como(N-n)iê, para j=1,2 ... J, a condição(2.7) fica

N

(j )

i
k G s

.(j )
x; , J 1 ,2 J (3. 8)

Ek É; s

No é:aso em que f(xk) é constante, para k:1,2 ... N, a cop.

lição (3.8) se reduz à condição (3.5) do exemplo anterior. T(X,f)
seta C'-não viciado se e somente se (3.8) for satisfeita

T emos a inda

l+l v
S l

k G

'ilf'(xly
.xl

i2f* (x2 )

x2

sx*: l il ilxl
z2 i2x2

. J'
I'lxl
. J
t2x2

]'N zNxN

iNf*(xN)

e assim, T(X,f) será ótimo sob e' somente se a amostra satisfi.zer

a (3.8) e se exi.sti.r um vetou (co'cl'... cJ) tal que
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N-n -ilf'(xl)'
.xl

i2f' (x2)

- J j'

il jllo 'jxl

:: ,}. .,*i
iNf'(xN)
f(xNI

.:« ,}. .,*ã.
ou , equivalentemente se

f*(xk) : f("k) j io '=1'':k

para todo k É; s.

No próximo exemplo, obteremos o previsor e-ótimopara yl,
o valor da xariãvel }' para o primeiro elemento da população. A dg.

terminação do previsor ótimo para yk' quando k é qualquer valor de
{2,3 ... N}, é feita de maneira análoga

Exempl o 3.4

M o d el o l n í c {al€1

onde

X : IN, IN

Calculo do prevjso!: Õtímo para T:y.

Conforme vimos no exemplo 3.1, B:i [il'i2 '.. i.N]
Neste caso
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,e ' : (i , o , o 0) , {' lsy ilyl' Z'(l-ls)X (l-il)7

e assim

T(X,f) iiyl ' (l-il)y

Desta forma, vamos prever o valor de yl por el-e próprio
se o primeiro elemento pertencer ã amostra ou por y se ele não pel
tender a amostra

Mod el o AI terna uivo c '

X*B* + G*

onde

x* l xl
l x2

'B.] ' Z
.Bl-

xl
x2

.l xN. .xN.

Condiç ões de Robu s tez

. N

.e'(l-!s)X : l-il' BZ = iikEJ. kxk : :ls'

.e ' (1 - 1 .) XBZ (l - i]. )Ís e .e' (l- is) z ( 1 - i ]. ) x ].

Portanto, neste caso, a condição (2.7) é aqui-valente a

(l-ÍI)Ís : (l-il)xl
Se il:l, esta igualdade esta automaticamente satisfeita.

Se il:0, ela seta equivalente a x. =xl
Assimobsewamos que, para que T(X,f) seja €1 '-não vi.dado,a

condição is : xl sõ prece.safa ser satisfeita se o primeiro elemen-
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to da população não pertencer à amostra. Isto é natural pois, se

il:l, T(X,f) :yl e EE(T(X,f) -yl) : EE(yl - yl) :0, qualquer que SS
ja o modelo de superpopulação e. Além di.sto, temos que Ee.(yl) :

Bo+Blxl e, se il:0, T(X,f):y e Ee.(y):Bo+BtTs' oquemos-
tra que, neste caso, T(X,f) é e'-não viciado para T se e somente

se x. : x.

Como

l-i.
sV*B'X'(l-ls){:' 'l ilf'(xl)

0

0

i2f* (x2)

o il

iNí" (xN)j LiN-0 0

+f X

* (x2)l
2

e 'il(co+clxl)

i2(co+clx2)

iN(c.''lxNa

Se il : 0, a condição (2.9) se reduz a

f*(xk) : n(co+clxk)

para todo k tal que ik : l

Se il : 1, T(X,f) :yl prevê o valor yl sem erro, e assim
é e'-ótimo qualquer que seja f*(x)

Assim, se il;0, T(X,f):7 é ÊI'-Ótimo se e somente se

ís:xl e f*(xk):co+clxkpara todo kGs Se il:l, T(X,f): yl é
e'-ótimo qualquer que seja a amostra e f*(x)

.Na próxima seção estudaremos o modelo de regressão linear

simples pela origem quando a variância de yk é proporcional ao vg
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lor da vara.ãvel auxil-iar xk' Royall e Herson [1973a,b] estudarcun detalhada-
mente este modelo, determinando o previsor Ótimo para o total, eâ
tabelecendo condições de robustez sob modelos alternativos e mui-

tas considerações práticas i.nteressantes.

3.3. Previsão do total sob o modelo de regressão linear pela ori-

gem com função de variância proporcional aos valores de X

Nosso objetivo será obter o previsor ótimo para o total

e as condições de robustez estabelecidas por Roya]] e Herson [1973a] como

um caso particu]ar dos resu]tados do capz'tu]o 2 e discutir a].guias

importantes caracterz'sticas como: o erro quadrático médio do pre-
visor Ótimo,' amostras Ótimas, amostras balanceadas e aproximadanlen

te.'balanceadas e estratificação.

3 . 3 . 1 0 prev isor €1-õtímo pa ra o total

Mo d el o l nicia l €

onde

x: ]xl] , B:B, V=diagE'xl'x2 ''' x}.J e f(xk):xk' k:1,2

xN

Assim, estamos admitindo que yk:Bxk+Gk' com E(yk) :Bxk e Var (yk):a2xk
N

*!: '*

B , V = dias ['xl'x2

Calculo do prev isor Õtimo para

v-l : di.ag lli!;n, 51Z
l

xN. [il,i2 ... iN]

lx'l V l X
SS -l-- [i: , :: iN]
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Além disso,

í*!: ** - * à : *:)
* à ; '*

Z' (l-ls)X B

O previsor e-Ótimo para o total será então

N --

* à ; '*

que é o previsor razão, visto no exemplo 1.8.
Antes de estabelecermos o modelo alternativo e veria.car

mos as condições de robustez, vamos obter o C-erro quadrático me-

di.o do previsor razão.

3 . 3 . 2 0 erro quadrático medio do previsor

Temos .que

razão e amost-ras õtimas

N

Z XI...

' - ' : * à ; ** 5': ' *à'; '*
k G s "

k ' g yk

i
k € s k ' g yk

,J:l . 'lLà; ,*J:l
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il 'Í* à ;,*):(* à ;,*) [.:*é ;** . ':]* ã ;**J '

* ': * à ; ** * ':f* à xk

a2 k G g k + az :J
Assim, o erro quadrático medi.o do previsor razão sob o

modelo € é dado por

Ee(T -T)2 .= az
N

(3.9)

Chamaremos de amostra ótima e indicaremos por s(e) ãqug

la que, dentre todas as possíveis amostras, minimiza o e-erro qug
drãtico médio de T

Anali.s.ando a expressão acima, observamos que s(C) é a

amostra 'que, dentre todas as possi'vens amostras, possui

xima. Intuitivamente isto é razoável pois, deva.do à forma da fun-

ção de vara.anciã do modelo e, valores de y associados a maiores va
lotes de X tendem a apresentar variância maior

A possibilidade de determi.narmos amostras Õtimas em po-

pulações finitas deve-se ã abordagem de modelos de superpopulação,
pois assim, obtemos uma expressão do erro quadrático médio que de

pende da amostra uti.lizada, ao contrário da abordagem clássica, na
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qual o erro quadrático médio é constante qualquer que seja a amos
tra

A determinação de amostras que minimizam o erro quadrá-
tico médio de um previsor é um problema já bastante estudado em ou

tios contextos. Hoel e Levine [1964] e Stigler [1971] trabalha

ram com alguns casos de escolha dos valores da variável independeB

te a serem utilizados na regressão em populações infinitas, de mg

do que determinados objetivos fossem satisfeitos. Em nosso problÊ
ma, ao contrario de outros trabalhos, a amostra utilizada determi

na a quantidade que deve ser prevista, isto porque, dada a amos-

tra, a previsão de .}. yk se reduz a prever . E . ykk:l " k G g "

N

3.3.3. Robustez do previsot' razão sob o modelo pol inomial de gr'au J.

Estudaremos a robustez do previsor razão sob o modeloal

ternativ'o seguinte

Mod e] o AI terna alvo € '

y = X*Íi" + G*

onde

x* = 2

xl xl
2

x2 x2

J
xl
J

x2

Bd' 'Bo

BI

e Z 2

xl
2

x2

*Í'
J

x2

2

xN xN *i. .BJ-
2 J

xN xN
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Condições de Rob ustez

r N

{'(l-ls)XBZ : lk>llxk'k G : [il,i2 iNll l
l

2

xl
2

x2

*Í'

J
xN

:Êt: [«, *à: *{,- *g; *i * à ; *t:

,e' (l - is)Z >l (l-i..)xN
k kl k~l ' * "*,. *!: ':- :*, *t:11 ,

Igualando os dois Últimos resultados, de acordo com a

condição (2.7) segue que:

e como consequência , l S xg,

2

xk '>

E
k € g

E
k G s

E
k G g

ik € s =
. N-n

n

(2)
a x

S
que é equivalente

(2 )
xg e assim, sucessivamente obtemos a

conde.ção
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-(j )
x '' '

S j:1, 2 ... J

Como jã vimos, Xls(j).=RI(j) é equivalente a isj) = i(j) e
uma amostra bati.sfazendo a esta condição é dita balanceada de or-

dem j

Indicaremos por s(J) uma amostra tal que

Através de amostras balanceadas s(J), garantimos que o

previsor razão é não viciado para o total sob o modelo de regres-

são polinomial de grau J
Temos ainda

Í(j) pg:
Jra j = 1,Z

iN.

/ x.

::"*-'*'':-::'': :H [::::::!:'
.iNf*(xN)

il zlxl

i2 J'2X2

J
ilxl
. J
z2x2

co

cl

il(co'clxl'''...'''clx{)

iZ(co'''cixZ'''''''''clxg)

.iN(co'clxN'...'clxli)]'N -cJ.

Igualando os dois últi.mos resultados, a condição (2.9) é

equivalente a
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f'(xk) : t'ê s xk (co'clxk''
J

j>1. 'j *k'

para todo k tal que ik:l. N

Como estamos exigindo que ]ls :jl, o previsor razão E=1--- }l ykse
' 2 xl, k Cs "

k € s "

n k ÉI s'k

Com isto veria.cabos que o previsor expansão calculado

para a amostra s(J) será e--ótimo se e somente sé a função de va-

riância de e' for da forma f'(xk) : .Ej:o

exDansao

J

3.3.4. 0 modelo alternativo e' [õo'õl'... õJ: f*(x)]

Vamos estudar dentro do mesmo problema, a situação onde

o termo xJ, j:1,2 ... J, pode não estar presente no modelo alter-

nativo. Royall e Herson'E1973a] trabalham com o modelo alternati.vo indica-

do por e' [6o'61''.. 6J: f*(x)] , onde ój:l ou ój :0, sendo que
õ.i.= 1 se o termo xJ esta i.ncluz+do no modelo e 6; = 0 caso contra-

rio e f*(x) é à--função de variância. Este modelo é uma generaliza

ção do modelo e' visto na seção anterior, pois aquele é um caso

particular deste quando 6o: ól :... : 6J : l
Os autores estabelecemque o previsor expansão é ótimo sob o

modelo e'' [6o'61'...6J: f+(x)] se a amostra for balanceada ou se
ja , da forma s (J) e

g j
f* (x) : jEo õjcjx'

(3. 10)
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Assim sendo, para que o previsor expansão seja Ótimo sob o modelo

alternativo quando a amostra for balanceada, a função de variância

f*(x) sÕ pode conter em sua expressão os termos xj presentes no mo

dolo.

Este resultado pode ser extendido para o caso' em que diê.
pomos de mais de uma variável auxili.ar, ou seja, o caso em que o

modelo al-ternativ'o contém J variáveis independentes (ou auxiliares)

ZI'Z2 '.. ZJ' com valores conhecidos para todos os elementos dap9

pulação, sendo que Z2 / ZI, Z3 # ZI '.. ZJ ?É Zl;' como temos estu-

dado até agora. Estaremos então admitindo que E(yk) : j>10 BjZjk
frestas condições, uma amostra seria balanceada com relação ãs J x'a

Fiáveis auxiliares se .IS.-É-; ''jk ÉI 'jk
n N

prexisor expansão seria ótimo sob este modelo se a amostra for ba

lanceada com relação ãs J variáveis auxiliares e a função de va-

riância da forma f'(zl'z2 '''zJ) : .}. c.izi
1=1} -r -/

Na seção 3.3.2, a amostra óti.ma foi definida como aque-

la que minimizava o erro quadrático médio do previsor. Vimos que,

sob o modelo de regressão linear pela origem com função de variân
cia proporcional aos valores de X, esta amostra deveria ser forma

da pelos elementos que oroduzissem a soma dos valores davari.aTeI atuxiliar

. >1 xk máxima. Desta forma, a amostra ótima, no geral, não coin-K b s

ode com a balanceada. Na próxima seção estudaremos a eficiência

das amostras:balanceadas com relação à amostra ótima

J

N

J

, para j : 1,2 J e o

zJ)
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3.3.5. Efic íência das amostras bal
são linear pela origem

Seja € [0,1:x] o modelo de regressão linear simples pg

la origem com função de variância f(xk) :xk e s(C) a amostra óti-
ma sob este modelo. Para uma amostra balanceada s(J), verifica-se

facilmente que o erro quadrático médio do previsor razão se reduz

a N lieaZÍ, onde f é a fiação amostral n . A amostra Óti.ma s(C)
/. XI,

é tal que 1,.>1 . xk é máxima (ou Rls(e) é máximo) e asse.m E-g-i(e) "kes(e)'' ' 'L'J >' x.

l xs (e)J
visor razão ça

k € s (e) "
é mz'nimo. Desta forma, o erro quadrãti.co médio doprÊ.. :ãH

a nceada s s ob 0 mo e r'erres

lculado amostrapara a

} X

otima e dado por

E. (T -T)2 .: a2N í min ke g "
' s ) x.

k € s "

Na inferência estatx'stica, a eficiência de um está.mador

é definida como o quociente entre a variância do está.mador ótimo

pela variância do estimados em questão. Aqui., nosso objetivo será

comparar o erro quadrático medi.o do previsor sob a amostra balan-

ceada com o erro quadrático médio do mesmo previsor sob a amostra
õtima

A efici.ência da amostra balanceada com relação à amos-

tra Õtima, que inda.cabemos por efblo ('f), seta o quociente entre o.
erro quadrático médio do previ.sor T sob a amostra Ótima e o erro

quadrático medi.o do mesmo previsor sob a amostra balanceada

No caso em que E =e ['0,1:x] e T é o previsor razão, eg.

ta eficiência é dada por
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". ,,:$ry:=«:«ijHi:«;«i CS. ll)

onde To e Tb representam o previsor razão calculado respectivamen
te para as amostras Õtíma e balanceada.

Observamos que 0 < efblo (T) -< l

Quando o modelo de regressão linear pela aria.çm e.[.0,1:x]

é adequado, o previsor razão é ótimo para o total, qualquer que sg

ja a amostra. Se, no entanto, o modelo mais adequado for por exeD

plo €1' [1,1:f"(x)] , este previsor seta E'-viciado, .a menos que a

amostra seja balanceada da forma s(1), ou seja, Rls :RI. Assim, se
utilizarmos a amostra $(1) estaremos nos precavendo contra falhas

no modelo inicialmente aditado com relação ao modelo alternativo

ÊI' [l,l:f*(x)J , no entanto, estaremos .perdendo eficiência se o mg

delo incial é o corneto. Esta perda de eficiênci.a pode ser medida

através da expressão l-efblo(T) e seta tanto maior quanto mais lon
ge estiver a amostra balanceada da amostra ótima

Como a expressão (3.11) não depende de J, se trabalhar-

mos com amostras satisfazendo ãs condições adicionais í.lj) :íCj)
para j : 2,... , J, estaremos garantindo que o previsor razão seta

não \ciciado sob o modelo e' [6o'õl '.. 6J:f*(x)] e não haverá ne
nhuma perda adicional de eficiênci.a com relação ã amostra Ótima

sob o modelo € [0 ,1:x]
Royall e Herson [1973a] fizeram um estudo da eficiência efb lo(T) sob

o modelo €1 [0,1:x] , para populações com N grande. Para isto a va
riãvel auxiliar X foi ob:ida segundo uma distri.buição de probabi-

lidades de. uma variável contínua no intervalo [a,ya] , para um x'a

lor de a positivo e arbitrário e diferentes valores de v. Foram
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utilizadas três distribui.ções de probabilidade: uniforme, triangy.

lar simétrica e triangular ã esquerda. Estas três distribui.ções e:
tão representadas respectivamente nas figuras 3.1, 3.2 e 3.3.

f(x)

a ta x

distribuição uni-forme

'oJ : =#:n
Fig u ra 3 . 1

a ya ' x

distribuição tl'iangular simétri.ca

f(x) : l -;Slsi::})2., , . ,. . a(y'l)
a ' (v - 1) ' 2

4 (r a - x ) € x
2

{ ya

f(x).t

distribuição triangular ã di.Feita

f(x)
a ' (r - l )

Fig u ra 3 .3

Considerou-se seis diferentes valores de y e, para cada
um deles, o quociente (3.11) foi obtido sob cada uma das três dis

tribuições, com três diferentes valores da fiação amostral f: {,+
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e aproximadamente 0. Os resultados obtidos estão na tabela 3.1

Tabela 3.1 - Eficiência das amostras balanceadas com relação ã amos

tra Ótima sob o modelo € [0 ,1 :x]

Fonte Royall e Herson [1973a]

Analisando a tabela observamos que no geral, as maiores

perdas de eficiência ocorrem na distribuição triangular à direita
e as menores na distribuição triangular simétrica. Isto é razoável

pois, sendo a distribuição triangular ã direita uma distri.buição
assimétrica, com maior concentração pára pequenos valores de X, a

amostra õtima estará muito distante da balanceada. A tabela suge-

re que a perda de eficiência depende mais dos valores de y do que
da forma da distribuição. Ã medida que r aumenta., os valores da efi

ciência vão se afastando de l sendo que, para v : 5, os valores g.l
ram em torno de 0,55. Por exemplo, se tomarmos y = 5 e f= 1/8, ve-
rificamos que o erro quadrático médio do previsor razão sob a anos-

tra balanceada na distribuição triangular à direita é aproximada-

mente o dobro do erro quadrático médio sob a amostra ótima no mo-

  Fracão Amostral f

Y 1/.2 i 1/ 8 0

  unif 'LTian.
sim.

tríaã
a dir unir trian.

sim.
trian.
a dir unir tr].an.

sim.
trzan.
a dir

3 2
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delo €1 [0 ,1 :x]

Amostras satisfazendo a condição l(j): í(j) para j:1,2,
J são dificilmente obtidas na pratica e a dificuldade aumen-

ta à medida que aumentam os valores de J e f, ou à medida que N
rl D r- 'p n c r- D

Uma saída para esta situação é trabalhar com amostras

aproximadamente balanceadas'', ou seja, amostras tai.s que lí. :í
Com estas amostras o previsor razão será !'.aproximadamente não vi-

ciado'' sob. o modelo de regressão polinomial de grau J, ou seja,

apresentara um pequeno vz+cio, que deve tender a zero quanto mai.s

próxima estiver esta amostra da amostra ba]anceada (]lç-í pequeno)

3.3.6. Alaumas gpp$iderações sobre falhas no modelo de regressão
ol inomial

Jã vimos que o previsor razão, ótimo sob o modelo €1 Í'0,1:x]
será também ótimo sob modelos de regressão polinomial de grau J>2,

desde que sejam válidas as condições i(j): í(j) para j:1,2 .. . J e

e que a função de vara.anciã do novo modelo seja da forma (3.10)

Uma estratégia que IE)oderia em princz'pio também parecer
eficiente seria parti.amos do previsor Ótimo sob um modelo de re-

gressão de grau superior, por exemplo, de grau ,e, onde Z>1 e.tomar

mos amostras satisfazendo ã condição í(j) :í(j) apenas para j=Z+l,

,e+2, .... J. Pode-se no entanto verá.ficar que sob este procedimen-

to, o previsor utilizado é vi.dado sob o modelo alternati.vo, a me

nos que trabalhemos com amostras balanceadas com respeito a todos

os momentos ou seja, amostras tais que llj) :í(j) para j:1,2 ...J.
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3.3.7. Amostras Balanceadas e Amostragem Casual Simples

A procura de amostras balanceadas não é exclusiva.dado da

abordagem aqui utilizada. Na maioria das pesquisas em amostragem,

espera-se que a amostra seja ''representati.va'' segundo algum cri.té

rio, em particular, que a amostra seja representativa segundo uma
variável auxiliar X

Como foi comentado no capl'tulo 1, o estimados expansão

sob amostragem casual simples pode super ou sub estimar o total

se a amostra for formada, respectivamente, de unidades com grandes

ou pequenos valores da variável auxiliar. O estimados razão pode
ser escrito como o estimados expansão, multiplicado pelo fatos :2--,

que é igual a l quando a amostra é balanceada, caso em que os dois
estimadores coincidem.

Vimos que existe uma perda de. eficiência quando .traba-

lhamos com o previsor razão sob amostras balanceadas, se o modelo

for € [0,1:x] . Assim, seria uma boa estratégia utilizarmos amos-
tras Ótimas quando, por alguma razão temos fortes indícios da va-

la.dade do modelo É; [0,1:x] e amostras balanceadas quando o ajus-

te por este modelo é duvidoso.
Pode-se verificar que se tomarmos a média dos valores de

mos o valor í(j), para j:1,2 ... . Este fato vem mostrar que a anda

tragem casual simples deve produzir ''em média'' amostras balancea-
das.

possz'vens amostras casuais simples, obterá.
(j )

ís para todas as

xs

N

n

blesmo assim, amostras ''mau balanceadas'' podem ocorrer

sob a amostragem casual si.lllples e nesta situação, o procedimento de
tomarmos intencionalmente uma amostra balanceada pode ser uma boa
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alternativa. Isto não significa que a aleatorização dela ser aban

donada, pois existem procedimentos que permitem obter-se aleatoria

mente amostras balanceadas com respeito a uma variável auxiliar
IJma comparação entre amostragem casual si.mples e amostra

gem balanceada pode ser feita em termos do erro quadrático medi.o

do previsor e seta vista com detalhes no capítulo 5.

Neste exemplo, estamos admitindo que E(yk) : Bxk' k:1,2,

N. No entanto, se E.(yk) : Blxk+ B2g(zk) onde g(zk) é qualquer
função de .uma outra vara.ãve] auxi]i.ar Z, prova-se fao.].mente que

o previsor razão seta viciado para o total, a menos que

k G s g('k)
N

k:: f 'P
Num particular caso em que xç =Í, ou seja, a amostra for

balanceada com respeito à variável X, esta condição se reduz a

k G s g('k)
N

k:l g('k)

ou seja, o previ.sor razão seta não vi.dado se a amostra for balan

Geada também com relação a g(zk)
Devemos observar que, como a variável Z não esta sendo

utilizada no modelo inicial, os valores g(zk) podem não estar se3.
do considerados ou mesmo não serem conhecidos para todos os ele-
mentos da população e assim, estarz'amos perdendo o controle sobre
o vz'cio do previsor razão;
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Esta é uma particular si.tuação na qual é i.mportante alea
torizar, pois isto garantiria um razoável balanceamento com rela-

ção a todas as variáveis auxiliares que possam influir na variável
dependente e que não estão sendo consideradas.

Uma outra maneira de se contornar o problema seria uti-

lizar amostragem casual simples restrita a amostras aproximadamen

te balanceadas com relação ã variável X. Com isto, estaríamos man

tendo, através da aleatorização, um certo balanceamento com rela-
ção a outras possíveis variáveis auxiliares.

lvlesmo assim, os autores salientam que nenhum procedimento ga
unte balanceamento com relação a variáveis que não estão sendo ex
plicitamente consideradas na seleção da amostra

Na próxima seção estudaremos alguns aspectos do uso de
estratificação de acordo com os valores da variável auxiliar X

IÇrgçíficação segundo a variável X

Até agora estudamos o caso em que o modelo Inicial. E [0,1:x]
é adotado, admi.tendo que X é uma variável relacionada de alguma for
ina com o tamanho da unidade populacional, com valores conheci.dos

para todos os elementos da população. Vimos que, sob este modelo

O conceito de amostra ba].anceada foi desenvolvido com o

intuito de nos precavermos contra possível.s fa].has no modelo. Es-

ta amostra balanceada era colhida dentro da população toda. Nosso

objetivo agora é veria.car como a estrato.ficação da população juB
temente com o uso de amostras ba].anceadas pode melhorar a quali.da

de da previsão, no sentido de reduzir o erro quadrático médio do

3 3 8 Es

)

N
i0 Dre\í].sor otimorazão era total TData 0

ykk l
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previsor. Teremos então a população dividida em estratos homogé-

neos segundo os valores da variável X, o previsor utilizado seta

o previsor razão separado e trabalharemos com amostras balanceadas

dentro de cada estrato.

No apêndice 3 é dada a colocação geral do problema de es

tratificação na amostragem clássica, quando uma amostra casual sim

pies é tomada de cada estrato. Encontram-se lã os principais mota

vos para o uso da estratificação bem' como algumas vantagens deste
procedimento. Além disto, alguns resultados que utilizaremos nes-

ta seção estão demonstrados na seção 5 deste apêndice

Admitiremos que a população P = {1,2 ... N} esta divida.-

da segundo os valores da variável.X em ll estratos, H$N, onde H é

um inteiro post.tivo maior que 1. 0 caso em que H : l se reduz a ter

mos um Úni.co estrato, que seria a população toda. Sejam NI'N2

NH os tamanhos do H estratos, Nl+N2+ ... +NH ; N. O problema deck
mo determi.nar NI'N2 '.. NH não será discutido aqui, suporemos no
entanto que as NI unidades populacional.s com os menores valores da

variável X irão pertencer ao estrato 1, as próximas NZ menores irão
formar o estrato 2 e assim sucessivamente, de modo quê o H - ésimo

estrato'conterá as NH unidades populacionais que apresentarem os
maiores valores da variável X

Nosso objetivo seta prever sob o modelo € [0,1:x] o tg
tal populacional que, devido à estratificação pode ser escrito co

h=1 k=1 yhk ' onde h representa o número do estrato e k a

posição do elemento dentro do estrato. Uma amostra sh de nh unida
des é colhi.da de cada estrato com extrações independentes de es-

J N
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Nh

trato para estrato. O total do estrato h, Th : kEI yhk'

visto pelo previsor razão restrito ao estrato h

X
- k é sh 'hk Nh
Th : - t. Z. xhk, para h : 1,2 ... H.

seta pre

yhk
Nh

k=1 hk' para h : 1,2

Como o previsor razão é não viciado para T sob o modelo

€1 [0,1:x] , então Th seta e'não viciado para Th e desta forma,

>l. Th é um previsor ç-não viciado para T.
O previsor

H

h

'* : .2: *!: *«*

é conhecido como previsor razão separado.

Devido ã (3.9) e ã independência entre as.amostras dos

diferentes estratos, o e-erro quadrático médio de T* é dado por

« í k ' ;« "k ] N.

«il l J='=1 *!: *«

Seja €1' [6o'61''.. óJ' f*(x)] o modelo alternativo. Sob

el', o vício de Tt. é dado por

f Nh J ; Nl: J

EÇ.aK-TP : .hÍ 1*11 xH. k>lsh j:o jBj4k'kàh. m' k:l j:O

:l! ;!. '.'.:!''«. - ;le ,!. ',',~.:z,'

(3. 1 2)
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J
i

j :o .T}õj Bj NhÍh

onde

e ís(h) : , j:1,2
J

e o vício de T* é dado por

{}E ('Í*-T) :
€

H

hE: Ee' (Íh-Th)

H

hlli Nhxh

J
i

j :o

Analisando estas duas expressões, observamos que Th se-
ta € '-não viciado se a amostra sh for tal que ísJ) =Rihj) para j:l
2 ... J ou seja, se a amostra for balanceada dentro do estrato h
e que T* será €1'-não viciado se a amostra s for a reunião de amos

trás sh' balanceadas dentro do estrato h. Chamaremos a esta amos-
tra de amostra balanceada estratificada de ordem J e indicaremos

por s"(J)

s llu! s l.UJ e uma amostra rormaaa pe.ta reunzao ae H amos

sh tais"que 7s(J) =:lhj), para j=1,2 ... J e h=1,2 ... H.
De acordo com (3.12) , quando uma amostra é da fonna s*(J),

o erro quadrático médio de T' sob o modelo E [0,1:x] se reduz a

)

+

.;.''-": : .,.!: P:> ~.:.:.:.!: ! 1:-11 :« « «,

Até o momento, não discutimos a maneira de determinados

valores de nl'n2 ''' nH
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Seja c o custo envolvido na obtenção da amostra estrato

facada e vamos supor que c = co + h>ltchnh' onde co é o custo fixo e
ch é o custo de amostragem de uma unidade do estrato h, que esta

mos supondo constante para todas as unidades de h, h=1,2 ... H.

Chamamos de partilha ótima ao conjunto de valores nl'n2 '' : nHque
minimizam o erro quadrático médio de T*, dado em (3.13)

Para um valor fixado do custo c, a partilha ótima é da-

H

da i)or

constante, h = 1,2 H.

Se o custo de amostragem de cada unidade ch for o mesmo

para todos os estratos, a partilha ótima se reduz a tomarmos cada

nh proporcional a Nh/' íh ' que também é a partilha ótima para um tZ
banho de amostra fixo n.

A determinação dos valores de nh em cada uma das parti-
lhas esta feita com detalhes no apêndice A.3, seção A.3.5.

A oartir de agora trabalharemos apenas com a partilha
Ótima com tamanho de amostra fixo n. Desta forma teremos

bl../ í.
nh : n }i' h h , para h : 1,2 ... H.

.!: ~»"'' :»

Sob esta partilha, o E-erro quadrático médio de T+ para

atnostras s*(J), dado em (3.13), se reduz a

Ee (T* - T)2 = a2 (3. 1 4)
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onde € é o modelo € [0 ,1:x]
O próximo teorema permite uma comparação entre os erros

quadráticos médios quando utilizamos respectivamente as estratégias

f"s*(J),T'] e ] s(J),'f] sob o modelo E' [6o'61 '.. 6J :xJ

Teorema 3.1

Quando tomamos a partilha ótima sob o modelo

a estratégia [s*(J),T*] é mais eficiente que
]a

â,:x] ,

ou se-

E.. ('Í - T)2 >, E.. ('f*-T) (3. 15)

Prova

Para provarmos este teorema devemos observar que \rar(yk)
sob omodelo e' [6o'61 '.. 6J'x] é a ]liesma que sob o modelo
E [0 ,1 :x]

+Provaremos inicialmente que se i e €1 - nao vl.dado, en-

N
tao

T)z :Vares(T) +Vare+(T) lk>jsykl ' 0'1©

qualquer que seja o modelo e*

Temos que

2('Í-T)E
€ Ee* [(Í-E(Í)'E(Í)-T)2]

Et.[(f-E(Í)Z] . EC*[(E(f)-r)2. [('?-n (f) ) (E (Í) -T)]

Como 'í é € não vi.dado, E.*(T) E. * (T) e assim.
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+

€

Var * (T) e
€

: LEe* ('Í)] 2

(E (1')l - T) 2' e. (T)

E,* [(Í - E('Í))2'
€

E;* L('f-E(Í)) (E (f)-T)J Ee* (T T) - [Ee*(T)] ''Ee*(T)EE*(T)

Eç* ('r) Ee* (T) - Ee* (T T)

Substituindo-se I' e T nor suas respecti.vas expressões VE

rificamos que

ne*(r) Ee*(T) - EE*(I' T)
N

ll';-lE'..i*à; ,*i] :*'..i*g, ,«i ':'i*ã; ,*il
N

,*i:] .':*i*i: **i '; i*ã; *ril
N
y x.

É[Ü «;-:*(,:. **)
k É; s

e assim , provalnos a igualdade (3.16)
Como a amostra é balanceada de ordem J, nao vi

dado

Devido a (3.16) , como Var(yk) sob o modelo e' Lõo'61
que sob o modelo CLO ,l :x] ,

E; ('Í - T)z Olade € ; E [0,1:x]

ÕJ:x]
e a mesma

2
E. . ('r-T)
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De maneira análoga, verifica-se que ET' (T*-T)2=E;(T*-T)2
e assim, ambos os erros quadrãti.cos médios presentes na desi.gual-

dade (3.15) coincidem respectivamente com os jã obti.dos sob o mo-

delo € [0,1:x] nas expressões (3.9) e (3.14)

Desta forma, para a amostra s(J), Ee. (T-T)2=a2i-Í(l-n),

Eh:l
para s (J), EE' (T*-T)2=a2 e Ee . (T-T)2-EE ' (T*-T)2

'É [«:: - ] .!: ~«

Se tomarmos ah:'/Nh e bh:'/Nhãlh na desigualdade de

Cauchy-Schwarz (>1 ah >1 bh)>(>1 ahbh)2, valendo a igualdade somente

se i-= = constante) , obteremos
a

h

H H . , .'H

.!: ~« .!: ~.:. : ~:: ; l:F:
que prova o resultado do teorema

0

O ganho deva.do à estratifi.cação pode ser medido pelo qug.

ci.ente --=-, onde n é o tamanho de amostra necessário para que oprg
visor razão sob amostra balanceada tenha o mesmo €1 '-erro quadrãti
co médio do previsor razão separado sob uma amostra balanceada es

tratificada de tamanho n'. Igualando as duas expressões de (3.15)

para tan\anhos de amostra respectivamente n e n*,. obtemos

+

2N
h



90

que,conforme acabamos de verificar na prova do teorema, é menorou
; alia l a l
.ü.ê)uuA u A

Jã discuti.mos anteriormente que na pratica, a ol)tenção

de uma amostra balanceada de ordem J pode ser um problema. Agora,
cada estrato deve ser grande o suficiente para que possamos conse
guia uma amostra s':(J) e isto se torna mais difícil à medida que

J cresce. Em compensação, a estratificação segundo os valores da

variável X deve reduzir a diferença :lsK) -Rihj), o que vai facili-
tar a obtenção de amostras aproximadamente balanceadas.

Finalizando, devemos observar que o teorema 3.1 estabe-

lece um importante resultado sobre robustez. Ele garante que a eg.

tratificação, juntamente com o balanceamento, produz mai.or prote-

ção contra falhas no modelo €1 [0,1:x] do que o uso do balanceamen

to s omente

3.4. Previsão do total sob o modelo de reqressão linear pela ori-

gem com função de variância qualquer"

Estudaremos agora o mesmo modelo de regressão linear PÊ

la origem, mas com uma função de variância mais geral que a da se

ção anterior, onde f(xk) :xk e Var(yk) :a2xk' Adotaremos a notação

E1 [0,1:f(x)] para um modelo desta foi'ma
Eln muitas si'LuaçÕes, uma função de variância que não f(x) =x

pode ser mais rea]l'ética. Em particu]ar, o mode]o € [0,1:xzt] tem
sido utilizado em muitos trabalhos e, segundo estudos empíricos,

estaria se ajustando bem a muitas variáveis sócio económicas, pa-

ra valores de y compreendidos entre { e l (ver Scott, Brewer e Ho
[19 781 )
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Sob o modem-o C [0,1:f(x)] , obteremos o previsor ótimo

para o total e as condições de robustez, através da abordagem ge-

ral descrita no capz'tulo 2. Como consequência.de uma das condições
de robustez seta introduzido o conceito de amostra ''overbalanced'',
que é uma extensão do conceito de amostra balanceada

3.4.1. 0 previsor e-õtimo para o total

Mo d el o l n ícia l €

y f x g ' 9
onde

B, V = diag [f (xl) ,f(x2) f (xN)J

f(xk) > 0, k=1,2 . . . N.

Assim, temos que yk;Bxk+ek' com E(yk):Bxk e Var(yk):a2xk

Calculo do prev isor Õt imo para T = y v.
. ' . -- é-Kk:l "

N

v-l= diag ljÍ(}i)'
l lx'l v

S
-ilxl i2x2

f(xl) ' f(x2)
iFN
f(xN

l X
k kX v''l x

S k:l
Ek € s

:&&
* ê ;

xk
k € s t(xk.

iNxN
f (xN)

Assim, o previsor e-ótimo para T será
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T(X,f) '* ' *i ; ** TH
*à'; «h

3.4.2. Robustez de T(X,f) sob o modelo PQliZQ!!!iil1 4t arau J

Vamos estudar a robustez do previsor T(X,f) sob o modo

lo alternativo seguinte

Modem o AI ternativo E

X*B* + C'

onde

x* l

l

2
xl xl

2
x2 x2

J'
xl

J
xN

Bo

BI

.BN-

J'
xl
J

x2

J
xN.l xN xi

Co n dições de Robustez

,e ' ( 1- 1 s) x xk

:A
C s

BZ E
.k G s

Ç' (l- is) Z [~-". *à; *{, *à; *i * à ; *t:

e assim a conde.ção (2.7) se reduz a
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* à ;
xk

N-n

k ' g k
X

k G s
3XkE

k G s

* à ;
xk

2Xki
k É; s

ou seja

E
k G s

}
k'G s

: ]E-Ê-ã--:! , j : 0,2,3 ... J '

* à g ':k

(3. 17)

Observamos que (3.17) vale trivialmente para

obti.da em Scott, Bre'iver e Ho [1978]

Para a condição (2.9) temos que

> x

k G g k l ilxl
2 1 ÍÍÍ:

k € s ' '"k' l .r$L--.É

j l e é a

colldição

B'X'(l-ls){

zNxN

'ilxlf* (xl)'
f(xl

i2x2f* (x2)
f(x2)

k ' g xk

* à ;
xk

(l-ls)e e

iNxNf'(xN)
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il(co+clxl+

i2(co+clx2+

...,*{)
'''jx{)

.iN(co+clxN+

Igualando os dois últimos resultados, obtemos

f*(xk) : f("k) jlo 'j "k
(3. 1 8)

para todo k tal que ik:l

Scott, Brewer e Ho [1978] trabalham com o modelo alter

nativo E' [6o'61 '..6J:f'(x)] , onde ój:l sempre que o termo XJ eâ
tiver incluído no modelo e 6.i=0 caso contrario. Neste caso, a cog:
dição(3.17) é a mesma e a condição(3.18) se torna

f* (xP : f(xP jlo 'j õj xi' (3. 19)

Desta maneira, para que T(X,f) se mantenha Ótimo, a amos

tra deve satisfazer à condição (3.17) e a função de variância do
modelo alternativo deve ser da forma (3.19)

Na pratica, alguns tipos de funções de variância são mui
to utilizados. Quando f(x)=x, no modelo de regressão pela origem

T(X,f) se reduz ao previ.sor razão e (3.17) é a condição de balan-

ceamento discutida no exemplo anterior

Se a função de variânci.a do modelo de regressão pela o:rl
gem for f(x) =x', o previsor T(X,f) seta

TH,o : *ê. yk ' I" .tàs ykl *ll. x].:
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e (3.17) é equivalente a

k ' g k

Amostras satisfazendo a esta conde.ção, para
J são chamadas ''overbalanced''

O erro quadrãti.co médio deste previsor sob
e-(0,1:xz) é dado por

0 ,1 J (3. 20 )

0 ,1 , 2

o Rode lo

EE (T(X,f) - T)2
2

xk

Como esta expressão sÓ depende da soma dos valores dos

xk que não pertencem ã amostra, se a fiação amostral for pequena
e os valores xk forem relativamente prÓxi.mos, do €1-erro
quadrático seta pouco afetado pel-a escolha da amostra e assim, a

perda em eficiência par se trabalhar .com a amostra ''overbalanced''

ao invés da amostra óti.lna será pequena. Assim, o uso de amostras

''overbalanced'' permitirá.a uma precaução contra falhas no modelo

ini.ci.al ao preço de uma pequena perda de efici.ênci.a com relação ã
amostra .Ótima se o modelo inicial é o carreto.

Um problema pratico que pode surgir é: como obter uma

amostra ''overbalanced'',. ou, o que significa uma amostra sati.sfa-

zendo à condição (3.20)?

Dado um planejamento amostral p qualquer, a probabilid2
de de inclusão de um particular elemento na amostra, que indicare

mos por ak, é calculada como:

ak : S G A, p(s), onde Ak : .{sjk € s}
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Devemos observar que um planejamento amostrar estafa bem

definido quando conhecermos p(s) , V s € S ou então ak, V kG P.
Uma possível resposta para a questão aci.ma pode ser obti

da se considerarmos um planejamento amostral p, de modo que a prg
babilidade de inclusão de um particular elemento na amostra seja
dada por

Àxk , para k = 1,2
1 + Xxk

ak N,

onde À deve satisfazer ã condição

*!: Àxk
(3. 2 1)

A condição (3.21) é decorrência do fato que, se ak é a
probabilidade do k-ésimo elemento populacional pertencer à amos

N

tra, então, .}l ak:n, onde n é o tamanho da amostra. (Casselk:l '"

Sgrndal e IVretman [1977] , teorema 1.1.) Para a obtenção de À co-

mo solução de (3.21) ver Scott, Brewer e Ho [1978]
Temos que

)

onde i.k é a função indicadora do k-ésimo elemento populacional

Como P(ik:l) : P(k-ésimo elemento populacional pertencer

à amostra) :ak' e P(ik;0) : 1-ak' então,

:.{* à : k=1 k'l E(ik)= kNI xk-l ak, para j=0,1,2



97

Análoga mente ,

'.l* à ; *il
ak :

Xxk

JE: E X kk:l

\ N

u-iPI ; k1l * ''k)

'.l* à ; *il : *!:
j - lXkD k € s para 0 , 1 , 2

Em particular para 1, temos que

',l* à : **l : ;
e assim ,

Desta forma, quando a amostra é grande, um planejamento

amostral com ak ; ]l+Xxl... produz, em média, uma amostra ''overbalanced''

Xx

3..5. Considerações Fina.ís do Capitulo

Até o momento, estudamos a robustez do previsor ótiino ape
nas quando o modelo alternativo é de grau superior ao do inicial-

mente aditado mas não entramos em detalhes sobre o caso em que o

modelo alternativo não é da forma linear geral. Formalmente, pode
mos descrever o problema quando o modelo alternativo é não li.near

da seguinte forma
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E-: yk : P(xk) + Gk
onde

J

p(xk) : jllo 6jBjxJ' E(Gk):0 e Var(Gk)

é o modelo inicial

aZf(xk) , k:1,2 N

O previsor e-Ótimo para o total é T = kàsyk+kcg p(xk),

onde $(xk) :j>loõj Bjxk e Bj é o estimados de mz'mimos quadrados

ponderados de il

.J

]

E' : yk : h(xk) ''' Gk

h(xk) não é uma função da forma j>lo ój Bj xk (não é uma fun-
ção linear nos Bo'Bj. ''' BJ), E(Gk):0 e Var(ek): a2f*(xk), k:1,2

N

é o modelo alternativo

.J
onde

E difícil obtermos condições de robustez nesta situação

por dois motivos. O primei.ro é que o .modelo alternativo pode ser

das formas mais variadas possíveis e o segundo motivo são as dia
culdades naturais que surgem sempre que trabalhamos com modelos de

regressão não linear

Royall e Herson [1973a] faz um breve comentário sobre este pro-

blema. Um estudo mais detalhado do liso do previsor T sob modelos
alternativos da forma não linear seria objeto de pesquisa futura



CAPTTUL0 4

PREVISÃO PE. g'y gJANDO A FORMA DA DISTRIBUICÃO { F ÇqUECIÇIA

4 .1 . 1 n tr'o d u ç ão

Nos capa'talos 2 e 3 obti,vemos o previsor ótimo para Z'y,
quando e.era o modelo y=X B+ É;, com Var(É;) =a2V, V uma matei.z dia

gona[ conhece.da. O procedimento uti.]izado tinha como base o teore
ma de Gauss-blarkoff e não era necessário o conhecimento da di.stri-

bui.ção de y, jã que não fazíamos nenhuma suposição do tipo É; ou Z
tem distribuição normal, ou qualquer outra. No entanto, era neces

safio que conhecêssemos a matei.z V, ou seja, Va.r(G) deveria ser to
talmente conhecida, a menos do parâmetro a2

Neste capl'tulo desenvolveremos um procedimento para obter

o brevisor ç-ótimo de Z'y no caso eln que a forma da distri.buição

de probabilidades de Z é conhecida. Neste caso, a obtenção do prg
visor õtimo é possível, mesmo que a matriz V seja desconhece.da. Quan

do V é conhecida e a distribuição de É; é normal com média 0 e ma-

triz de covariânci.a a2V, o previsor Ótimo coincida.rã com aquele
obtido no Capz'tulo 2

Este procedi.mento, dado em Bolfarine, Rodrigues e Rogatko

[1983] , tem como base o conceito de estatística totalmente sua.-

ciente e contpleta e uti.liza um resultado que pode ser considerado

como uma versão do teorema de Lehmann-Scheffé (Bíckel e Doksum
99
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[1977] ) para .populações finitas

4.2. 0 pr'evisor õtüno .Êg.L! Z'X cluando g. distribuição de Z é conhecida;

Sejam y;X ê + ç o modelo de superpopulação e, com E(e):0,
Var(e) = a2V e o(y) = Z'y a qua.ntidade de interesse. Como

nhecido, vamos particionar o(ZI) em

o (y) o(lsZ) ' 'Í((l-ls)y) (4 . 1) ,

é a matriz indicadora definida no capítulo.2, 1 é a matriz

identidade de ordem N, o(lsZ.) : Z'lsZ. e i((l-ls)y) :Z'(l-ls)Z
Baseado em (4.1) , um previsor natural para o(X) é dado

por

o(lsZI) ; o(lsy) ' 'i(lsZI) (4.2),

onde ã(lsZ) é um previsor de T((l-ls)X)
As definições de previ.sor não viciado, erro quadrático mÉ

dio e previsor ótimo são as mesmas dadas no capítulo 2 e. os próx.l
mos lemas, definições e teoremas permitem\ que determinemos o pre'

visor E-õtimo para o (y)

P

Lema

te se
6(1.Z,) é um previsor [-não viciado para Z'Z se e somen

E y))
E s=. ,e ' (l-ls) X (4.3)

Prova

6(lsy) é E-não vi.dado para Z'Z «=» EE(Z'lsZ'õ:(lsZ)-e'X):0

EE(T(lsX)) :Ee({'(1-ls)Z) ; e'(l-ls) XÊ. 0
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A próxima definição, dada em Lauritzen [1974] , estabe
lece o conceito de estatística suficiente nreditiva

Defin leão .!.=! - Sejam X e ! realizações dos vetores aleatórios Y

e !, com função densidade conjunta fY,z(ZI,1lo), o GC) e suponhamos

que Z' é observado.e ! não. A estatística S = S(y) é di.ta suficien-
te preditiva para z se:

a) S é sua.ciente para 0, isto é, a distri.buição condicional de Y
dado S não depende de 0,.e se

b) Z e Y são condicionalmente independentes dado S, ou seja

fy,zls(Z,!jS:s): fyls(ZllS:s). fzls(1lS:s)

Adaptando a definição 4.1 ao nosso problema, temos a se
guinte definição

!S:Elj.!!.!.çâ.g .g.=.: - Sejam lsZ e (l-ls)Z' as partes observadas e não ob

servidas de Z , cuja distribuição depende de um parâmetro desconhg.

cêdo À. S = S(l.Z) é uma estatística totalmente sufici.ente ou sua

ciente preditiva para (l-lç)y com respeito à amostra se
il) S é suficiente para À, ou seja, a distribui.ção condicional de

lsy-dado S, não depende de À e se

ii) (l-ls)ZI e lsZ são condicionalmente independent.es dado S.

Devemos observar que a condição i) estabelece que S con

tém toda a informação sobre À contida em lsZ. e a condição ii) que
S contém toda informação relevante sobre (l-ls)Z.

No caso em que, dado À, yl'y2 ''. yN são vara.áveis alea-
tórias i.ndependentes, i.i) esta automati.camente satisfeita e, para
verificarmos se S é totalmente suficiente, basta verificarmos sé

vale a condição i.). O parâmetro À é o superparâmetro do modelo e,



102

que, no nosso caso, é (e,az)
O próximo teorema, dado em Bolfarine, Rodrigues e Rogatko

[1983] como uma adaptação de um resultado de Skinner [1983] , dg
fine o previsor e-õtimo de o(Z) , onde o(Z) não é necessariamente lã
near

Teorema 4.1

Seja S : S(ls2.) uma estatística suficiente e completa p2

ra X e totalmente suficiente segundo a definição 4.2. Se--êTS(lsX):

o(lsy) ' F(S) é e-não viciado para o(y): o(lsZ.) +T(S,(l-ls)Z), en-
tão ãTS(lsy) é o único previsor e-õtimo de o(Z)

Prova

Seja õ(lsZ) um previsor qualquer €1-não viciado para o(ZI),
da forma(4.2). Temos que EE(f(lsZI) -T(S,(l-ls)Z.) ; 0 e assim

Ee(ã(lsZ.) - o(Z))Z: Vate(T(lsZ.) -T(S,(l-lS)ZI))>p

Vate (Ee ((T(lsZ) - T(S, (l-ls)ZI)) IS,(l-ls)ZI))

are (Ee([Clsy) l S) - T(St (]-]s)ZI))

VATE (o ( l sZ. )

Como 6TS(lsx) é €1-não viciado para 0(Z), entião T(S) é
e-não viciado para T(s,(l-ls)ZI) e Ee(T(S) - Ee(i(lsZ.) IS)) : 0

Pela completividade de s, segue-se que T(S):Ee(o(lsZ)IS)
com probabili.dado l e assim

VATE(Ee (i(lsZ) IS) -T(S, (l-ls)Z)) : Vate(i(S) -T(S,(l-ls)ZI)

Ee (ÕTS(lsZ) - o (Z))z D



103

Conforme comentámos anteriormente, este teorema se apl.!

ca ao caso em que o(y) é uma função de y qualquer. No entanto se-

ta necessário que a parte de 0(Z) não observada,T, seja da forma

i(S,(l-ls)ZI), ou seja, dependa de lsZ apenas através da estatísti
ca S. (Para maiores detalhes sobre esta exigência, ver Bolfarine,

Rodrigues e Rogatko [1983] . )

Portanto, para podermos utilizar este teorema na deter-
minação do previsor E-Õtima, umã \rez obtido S, devemos verá.ficar

se F e T dependem de lsy apenas através de S. No nosso caso, o(y);

g'X e, como ã(s,(l-ls)y) :Z'(l-ls)Z' independe de lsy, deveJnos verificar

esta condição apenas para F . Se além di-sso, 6TS(lsy) for também

e-não vi-dado, então ele seta o previsor ej-ótimo para Z'y

Devemos observar que o conhecimento da distribuição de

probabilidades de y é necessário para a determi.nação da estatz'st.i
ca suficiente e cmnpleta para À, que é feita pelos ]nétodos usuais.

4.1 (Bolfarine, Rodrigues e Rogatko [19831 )

Vamos obter o previsor e-ótimo para Z'y, quando G-N(0,a2V),

ou seja, o vet.or de resíduos tem di.stribuição norma.l N-variada, com

média 0 e matriz de covariância a2.V, onde V é uma matriz diagonal

conhecida e a2 um parâmetro positivo desconhecido. Como conseqtiêB
cia, y -N(X B,a2 V) .

Sejam Ê : (X'lsV'llsX)'lX'lsV'lZ e 82= n-m
onde m é o número de variáveis independentes, que é o número de co
lunar da matriz X

ê, conforme vi.sto no capítulo 2, é o está.mador de míni-

mos quadrados ponderados de B, no caso em que X'lsV'llxX é in:

Exemplo
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verst'vel e á2 é o quadrado médio do rest'duo, usual estimados de a2

Prova-se (Arnold [1981] , cap. 19) que S: (B,a2) é uma estatísti-
ca suficiente e completa para (B,a2)

Como yl'y2'''' yN são independentes dado (B,a2) e acog
dição i) da definição 4.2 esta satisfeita, então S= (B,8Z) é uma

estatística totalmente suficien'ue para (l-ls)Z,

O previsor êTS(lsZ.) :Z'lsZ.+Z'(l-ls)XB é E-não viciado

pois EEC4'(l-ls)X B): e'(l:ls)X B e assim satisfaz à condição(4.3).
Além disso, coma 4'(l-ls)X B depende de ls2, apenas- através de S,

então, de acordo com o teorema, êTS(lsX) é o previsor E-ótimo de
z'y

Devemos observar que o previsor õTS(lszl) coincide com o
previsor e-ótimo para {'y, obtido no capítulo 2.

Exemplo 4.2 (Bolfarine, Rodrigues e Rogatko [1983] )

Vamos supor que, para cada elemento da população este-

jam associados Xlk'x2k''''xmk' ylk'y2k''''ymk' k:1,2,...N, variá-

vel.s di.cotõmicas assumindo os valores o e l e tais que .>1.x.ik
1 = 1 'r

>l. y.ik : 1, k:1,2,...N. Os valores Xlk'x2k''''xmk são conhecidos

para todos os elementos da população e ylk'y2k''''ymk desconheci-
dos

m

Seja pjh:P(yhk:ljxjk:l), h,j = 1,2,...m, que vamos adm.{
m

ser constante qualquer que seja k:1,2,...N, com h>llpjh : l

Vara.ãveis como as definidas acima podem suruPi.r quando
de m categorias com cada e].emento da população pertencendispomos] 1

t
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do a uma e apenas uma destas categorias. No caso, como temos doi.s
conjuntos de variável.s, podemos supor que as variáveis X estão as

sociadas a uma etapa ini.cial e as variáveis y a uma segunda etapa,

sendo, que por exemplo, xjk:l e yhk:l indica que o k-ési.mo indiv.!
duo da popul-ação pertence ã j-ésima categori.a na primeira etapa e
ã h-ésima categoria na segunda. Os resultados da segunda etapa, ao

contrario dos da primeira, são desconhecidos e os valores p;h se'
riam as probabilidades do i.ndivt'duo pertencer a cada uma das cate

gorjas na segunda etapa, dado que na primeira pertenceu a uma ca

tegoria fixada.

Um problema i.nteressante que pode ser enquadrado desta

forma é o de' eleições, no caso em que N indivíduos vão votar em lm

e apenas uln de ]n partido.s e assim y.ik será i.gual a l se o k-ésimo
indivíduo votar noj-ésimo partido. Os valores yjk são desconhece

dos, quaisquer que sejam j e k e os valores Xlk'x2k''''xmk repre'
sentam a preferênci.a do k-ésimo indivíduo na eleição anterior, pg.
ra a qual conhecemos todos os Tesul'LadOS. Assim, p-ih representa a

probabi.li.dade de um indivíduo votar no partido h, dado que na falei

ção passada vo.tgu no partido j , probabili.dade esta que estamos su

pondo constante qualquer que seja o indivíduo.
O problema de prever a proporção de indivi'duos que vota

rão no h-ésimo partido, ph' pode ser vi.sto como um problema deprg

l l llZ\

visão , pois ph : =:--=

N

F y

N

'N
, ou seja, ph:-N Zh onde Xh: (yhl'yh2'

yhN)
Definiremos então
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Pll P12 Plm
P21 P22 P2m

a matriz que contém todas as probabi
lidades de transição desconhecidas.

Pml Pm2

B'h

x'k

(Plh'P2h ''' Pmh), o vetou que contém todas as probabilidades
de transe.ção para a categoria h.

(xlk'x2k ''' xmk), o vetou que contém o valor das variáveis
auxili.ares para o k-ésimo elemento da população, totalmente
conhecido.

A distribuição condicional de yhklxk é dada por

P(rhK:il:k)

J

l l l

j:l jkpjh e

m m

>llxjkpjk ; i>llxjk(I'pjh) e assim,

m m

E(yl:k l :k) : j>llkjkpjh e Var(yhkllk) : j>llxjkpjh(]--pjh)
Defina.remos também a matriz de covariância

p (yl:k;o l :k)

Vh : Var (yhl) Cov (yhl 'yh21)

Cov (yhl 'yh2) Var (yh2)

Cov(yhl'yhN) Cov(yh2'yhN)

Cov(yhl'yhN) e,

Cov(yh2'yhN)

Var(yhN)

como estamos supondo que as variáveis yhl' yh2

duas não correlacionadas, vh: diag Lvar(yhl)

Assim, yhk : :k'Eh + É;hk' k : 1,2,
m

e Var(Ghk) : j>llxjkpjh(l-pjh) e este modelo pode ser escrito na for

yhN são duas a

Var(yhN)

N, onde E(Ghk):0
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ma linear geral como

el : yh : X Bh + Gh' onde

X : [x]] x2].

x12 x22
Xml] , Çh : [Ghl] , E(Çh) : g e Var(Çh) :Vh

':«2 l 'h2

xIN x2N ''' XmN GhN

Observamos que, neste caso não poderíamos obter o prcv.l

sor ótimo para ph utilizando a técnica descrita no capz'fulo 2 po.!

que não conhecemos a matriz Vh' jã que Var(yhk), k:1,2,... ,N, de-
pende das probabi.l i.dades de transição desconhecidas.

Vamos então determinar o previsor ótimo para pn através
do teorema, que exige o conhecimento de uma estatísti.ca sufici.en-

te e completa para l?h

A função densidade de probabilidades de yhk dado. :k é
dada por

r(yhxllk) : pl?ixyhk P2hkyhk
Xmkyhk

Pmh " * (l-Plh)
l-x].kyhk

x' (l-p2h)I'X2kyhk (l-pmh)I'xmkyhk

: '*pÍxlkyhk I'g 'ieiib--''' "2kyhk I'g I'p2h ' ''
''' x.kyhk log 'il1l;b-- ' j:l (i-pjh)}

Dada uma amostra aleatória de tamanho n desta distribui

çao,
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fn(yhl'yh2 yhnlxt'x2
n

In) ; knl.f(yhkl:lk)

'xPÍk>llxlkyhk log l:$-- ' k:l :kyhk log

k:l "kyhk I'g T::$-- ''' j:l og(l-pjh)}

+

Através do teorema para estatísticas suficientes e com-

pletas da fami'lia exponencial (Bickel e Doksum [1977] , pg.123),
N N -.-.N

v'erificamos que S = (k>lti.kxlkyhk' k>llzkx2kyhk ' ' ' k>ll kxmkyhk) é

uma estatística suficiente e completa para i:i : (plh'P2h ''' Pmh)

Aléla disso, como yhl'yh2 ''' yhN são independentes, en-
tão, de acordo com os colnentãrios seguintes à definição 4.2, S é

totalmente suficiente para(l-ls)yh
Sej am

. N m

-} *!: ,!: :**,**"Ph

N

k=1 kxjkyhk
N

k l k xjk

$}. representa a proporção de indivíduos na amostra pertencentes à

categoria h na segunda etapa e pjh a proporção de indivz'duos den-
tre aqueles que pertenceram à categoria j na primeira etapa que

pertencem ã categoria h na segunda etapa

W, '':;*, :rP :De acordo com (4.1) , 0 (y) Ph
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n $h e i((l-ls)Z)
)y hg

Se tomarmo s
N

k>ll *

m

j:l jKpjh
então o prg

visor dado em (4 .2) se reduz a

ê;S(lsZ) : N $h ' l k1l(I'ik) j>1:xjkÍ;jh

N

k ]. kxjk$jh
N

k=1 kxjkyhk
m N

j=1 k=1 kxjkpjh en ph
assim

Õ ( lsZ)
. f m N m N

Ntj:i k:l kxjk$jh ''' j>ll k>li k)xjk$jh

. m N

i ,!:$.« *!:*'*

Teimas que

N

k:l kxjk E(yhk)
N m

k=1 kxjk .ê1lx.ekPjh
Ee ($j h) N N

k=1 k xjkxjk

N m

k111 k ,e>1txjkx,ekPjh
N

N

*!::k xjkPjh +,C>llxjkx,ekPjh
,e/jT

k111 k xjk

ni

k1l k xjk
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N

k:l kxjkPjh
N

k:: X"jk

N

k:: t"jk

'"1= pjh

Como consequência,

.iÍà .!:.,« *::*;* i ,!: *!:*.*-.« -i *?:-'*«'

. N m . N m

á *!: ,!:* * » - i *!: ,!:*.*''»

Portanto êTS(lsZI) é um previsor e-não viciado para ph

Devemos observar que T(lsy) depende de lsy apenas atra-

vés de S, pois os numeradores de $.ih' j.:1,2,...,m, são as cotnponeB
tes de S.

Assim , de acordo com o teorema )
m N

,!:$j« k!:':jk ;

o previsor €1 -otimo de D..

É importante notarmos que, embora a matriz X esteja sen

do suposta conhecida, a determinação de ãTS(lsZ.) exige apenas o çg

nhecimento de >1 xjk, o número de elementos no grupo j, j=1,2

m, o que é uma vantagem, pois os valores x.ik' k:1,2,...,N, podem
não ser facilmente obtidos. Se pensarmos no problema das eleições,

precisaríamos conhecer apenas o número de pessoas dentre as N que
votaram no partido j na eleição anterior e não do conhecimentodas

preferências de cada uma das N pessoas.

N
)
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O previsor êTS foi também obtido por Thomsen [1981] ,
através de um outro procedimento util i.zando multiplicadores de La
grange

4.3. Obtenção go previsor õtimo quando y possu í uma densidade de
pro b a b il id a d es

No exemplo 4.1 obtivemos o previsor e-ótimo para Ç'y quan

a distribuição de y é normal. Através das próximas definições e de
um corolário do teorema 4.1, vamos veria.car que este previsor é

e-Ótimo mesmo que a distribuição de y não seja normal, desde que
satisfeitas determinadas condições. Uma destas condições é que a

distri.buição de X, que indicaremos por FÀ' pertença ã Fo' onde Fo
é a famíli.a de todas as distribuições que possuem uma densidade de

probabilidades. A outra condição é que a função o(y) e o previsor

dado sej am simétricos .

As próximas defina.ções introduzem o conceito de função

simétrica e previsor si.métrico para t-ima função conhecida 0(y) qual

quer tal que o(y) ; o(lsZ) +T(lsy,(l-ls)y)

Pg.Ejinlçao 4.3 - Seja lr uma permutação qual(quer dos rótulos 1,2

N e 21; : (ylrCI),y«(2) ''' ylr(N)) uma reordenação do vetou Z' segue:

do x. A função o(y) é dita simétrica se o(y) : o(Xlr) , para toda per-
mutaçaó T

Verifica-se que se o(y) é uma função simétrica, então T

também será uma função simétrica, ou seja, T(lsZI, (l-ls)y):T((lsy).; (l-ls)Z,) ,

onde (lsy)« : (ilr(1) y,r(1)' '''' IT(N) y,r(N)) é uma permutação do
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Também não é dia'cil provar que o(y) = .e'y é simétrica se

e somente se Z'= 1'Nc, onde c é uma constante, ou seja, se todas
as componentes de .e' forem iguais.

Definição .!..4 - ê(l.Z) é um previsor simétrico de o(Z.) se õ(l.Z.)

:ê((lsZ.)«) , qualquer que seja a permutação T de lsZI

Coroa aria

Sejam 0(y) :Z'Z. uma função simétrica,.yl'y2 '.. yN va'
riãveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas com

distribuição conjunta FÀeFo e o modelo Z=XB+ G, com E(G) :0 e
Var(G)=a2V, ondeV é uma matriz diagonal conheci.da. Se B=

[X']sV'lX] 'lX']sV'lZI .é um esticador simétrico de É, então êTS(ls21):

.É'ls}.+Z'(l-ls)XB é o previsor E-óti.mo de o(y) :Z'ZI

Prova

Vamos supor que B = By é simétrico. Como o(y) é simétr

ca, então .Ç' = 1'N c e assim o(lsZI) :Z'lsy é simétrico e í(lsy)
,e' (1-1.)X Ê é simétrico.

Portanto o(lsZ) :o((lsy).); T(lsZ) :T((lsX).) e

ãTS ( lsy) o ((lsX).)''' T( (lsX) . ) lias ( (lsX) . )

o que mostra que iTS(lsy) é um previsor simétrico.
Um previsor qualquer é simétrico se e somente se depen-

der dos dados apenas através das estatl'sticas de ordem, S=(i(1)y(1)e

i(2)y(2) ' ' ' { :(N)y(N))

Isto vale pois, se ê(lsy) :ã(i(1)y(1),i(2)y(2) ''' i(N)y(N)) ,
como todas as permutações de i.y possuem os mesmos valores das es
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tatz'sticas de ordem, então ê é simétri.co. Reciprocamente, se ê é

si.métrico, então ê(lsZI) : 6((lsX)x), qualquer que seja v. Como S é

uma particular permutação de l.Z, então ê(l.y) : õ(S) , o que mostra

que 6(lsy) esta perfeitamente determinado a partir de S.
Além disso, pode ser veria.cado em Lehmann ['1959] que S

é uma estatística suficiente e completa para a família de distri.-

buições que possui densidade.

Desta forma, como yl'y2 ''. yN são independentes dado
À, então S é totalmente suficiente para (1- 1.)y e assina, como

êTS(lsZ) é não via.ado, função de uma estatística completa e to-
talmente suficiente então, pelo teorema (4.1) , seta o previ.sor e-

stimo para {'ZI
D

Finalizando, devemos salientar que, no caso em que B não
é uma função si.]nétrica, existe a possibilidade de trabalham'mos com

o estimados B. , definido como

Ê; : :# il ( (lsZ) .) ,

onde >1 inda.ca a soma dos valores de ê calculados para todas as po:

S Í\reis permutações de lçy

Este estimados, que é a medi.a aritmética dos Ê calcula-

dos para todas as permutações, é claramente não viciado para B e

simétrico. Assim,de acordo com o corolário, õTS(lsZ.):Z'lsZ+Z' (l-ls)XBs
ê o previsor e-õtimo para Z'y
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4.4. Considerações finais do CapTtulQ

O procedimento descrito neste capítulo permi.te a deter-

minação do previ.sor e-ótimo para iÊ'y no caso em que a matriz V é
desconhecida, desde que a forma da di.stribuição E seja conhecida

Além disso, quando yl'y2 ''' yN são variáveis aleatórias
independentes, o conhecimento da forma da distribuição € pode ser dis

pensado, se Z'y for uma função simétrica e B um estimados simétr.i
co



CAPTTUL0 5

ALGUNS ESTUDOS EMPÍRICOS SOBRE O PREVISOR RAZÃO

5 .1 . In trodu ção

No capz'tulo 2 foram estabelecidas duas condições de ro-

bustez, que garantiam a otimalidade de certos previsores sob de
terminadas falhas no made lo .

Nosso objetivo ne.ste capi'tulo seta observar o efeito des

sas condições no vício e erro quadrático medi.o do previsor razão

em populações conhecidas, reais ou simuladas segundo um particular
modelo de superpopulação

5.2. 0 previlgr razão sob o modelo de regressão polinomial de
g r'a u 2

Royall e Cumberland [1978, 1981] apresentam seis popu-
lações reais onde, a cada unidade populaci-oral estão associados o

valor de uma variável auxiliar X, sempre positiva e uma variável

de interesse y, cujo total deseja-se prever

Em todas as populações a variável y parece assumi.r valo

res aproxi.madamente proporcionais aos valores de X e além disso,

como a variabilidade de y aumenta em função de X, os autores con-

sideram esta como uma situação na qual..seria razoável o uso dopi.g
visor razão

-115-
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Desta forma, um modelo que pareceria em princz'pi.o des

crever bem o comportamento destas populações seria

yk : B xk + ek (5. 1)

onde

E(Gk) 0, Var(ek) a2xk e Cov(yk'yn)

para k : 1, 2 ... N, p : 1, 2 ... N, P # k
Sob este modelo, conforme vimos no capítulo 3,'o previ.-

sor razão é Õtimo oara o total T = y
k:l "

Um estudo mais detalhado indicaria no entanto falhas no

modelo (5.1) em todas as populações, sendo que em algumas, isto pg

devia ser constatado pela simples inspeção do diagrama de disper-

são. Desta forma, é possível estudar o comportamento do previsor
razão num modelo sob o qual ele não é ci previsor ótimo.

Para um estudo mai.s detalhado, vamos nos fixar numa des

sas populações, que consiste em 304 munÍci.pios com menos de 100.000

residências em 1960. .A variável de interesse y é a população em cg
da um desses municz'pios em 1960 e a var.i.ãvel auxiliar o numero dele
sidências.

Para esta -nopulaçao temos

N
y

304

304

304 ,

*i: yk : I0,007*10'
8.9 31

A fi.guia 5.1 representa esta população
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população em 1960
(em mil unidades)

4.

300

250

200

150

l o o

50

\

número de res i.dências
(em mil unidades)2 0 ho 60 80

Figura 5.1 - População dos 304 muni.cípios em 1960 em função do nome
ro de resi.dências

Foram extraz'das 1000 amostl'as casuais simples de tama-

nho n = 32 desta população e, para cada amostra, foi. determinado o

valor do previ.sor razão T, o erro na previsão T - T, o erro médio
1000 . 1000 .
>l ('Í-T) ' '>1' (Í-T)2

e a estimativa do erro quadrático médio, EQK{ =----!
1000 1000

Os valores de .Ê e EQM são está.mau.vas respectivamente do
vício e do erro quadrático médio do previsor razão sob a amostra-

gem casual simples. Os valores obtidos foram

n .

E = 24 e EQM = 30.276

Em seguida, as 1.000 amostras foram ordenadas em ordem

crescente segundo os valores da média amostral

vida.das em 20 grupos de 50 amo.stras cada, de modo que as 50 amos
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trás com os menores valores de Í. formavam o primeiro grupo, as 50

amostras com os va]ores de ]lç seguintes formavam o segundo grupo
e assim sucessivamente, de modo quê o último grupo era composto pg

las 50 amostras com os maiores valores de Ís' 50
z .

Para cada grupo calculou-se o valor médio de xs' - 50 '
\ll
>l (T-T)

o erro médio E = --!--- e a estimativa do erro quadrático mé-
50 .
>l (f-T) '
-l-- . A figura 5.2 mostra o gráfico do. erro médio

e da raiz do erro quadrático médio estimado em função do valor mg

dio de l

50

dio FnM)
50

S

população em 1960
( em mil unidades)

3 0 0

200

1 00

0
6

X

8 \ la 12 lq .> 31 (em mi]. unidades)

1 00

Ê

Figura 5.2 - Culta do erro médio e da raiz do erro quadrático médio estimado
em função dos 20 valores medi.os de RI
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Sob a amostragem casual simples o estimados razão é apl.g

xim-adamente não viciado e a está.matava do vz'cio, dada por E = 24

esta coerente com este fato. No entanto, analisando a curva E po-
demos observar grandes valores do erro médio para valores médios

de ]ls muito afastados de ãl. Isto vem mostrar que o baixo valor ob
tido para E deve-se ao fato de que os valores positivos do erro mé

dio foram compensados pelos negativos e que para uma. parti.cular

amostra, a diferença T - T pode ser razoavelmente grande
Jã, para amostras aproximadamente balanceadas

os valores do erro medi.o estão próximos de zero.

Uma analise cuidadosa da estrutura. da população em estu

do pode explicar o comportamento da curva do erro medi.o obtida. Ob

servamos através do diagrama da fi.Bufa 5.1 que um modelo de regreg
são que se ajustaria bem a este caso será.a da forma

E(yk) : Bo + Blxk + B2xk' (5. 2)

com Var(yk) ; a2xk e B2<0

Observamos também que para municz'pios com mai.s residên-

cias espera-se ter menos pessoas por residência, ou seja, o quo-

ciente { é decrescente em x. Devido a esse fato, para grandesva

lotes de :lç' o previsor razão t ende a subestimar o to

tal, ao passo que, para menores valores de =., superestima este tg
tal. Isto explica porque a curva do erro médio é decrescente nos

valores de lis' apresentando valores positivos ã esquerda de il e ne
cativos ã direita.

Por outro lado, na seção 3.3?3 verificamos que o previ-
sor razão era não viciado sob o modelos (5.2) para amostras balan-
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ceadas de ordem 2, ou seja, para amostras tais que ]lç=il e S42): í(2)
Além disso, como a função de variância do modelo alternativo (5.2)

é da forma f*(xk) : jEo cjxJ' para co:c2:0 e cl:l, o previ.sor

razão seta ótimo sob este modelo, desde que a amostras seja balas
Geada de ordem 2 .

Por este motivo, foram extraídas aproximadamente l0.000

amostras casuais simples de tamanho n = 32 desta população selecto

nou-se as 1.000 amostras que apresentavam o menti' valor de lxq-íl
Estas amostras serão chamadas amostras restritas ou aproximadameB

te balanceadas.

Para cada uma das amostras restritas obteve-se o previ-

sor razão e assim, o erro médio e a estimativa do erro quadrático
médio com base nas 1.000 amostras restritas foram

2

e nQb1 : 20.449

A seguir, as 1.000 amostras restritas foram ordenadas em

ordem crescente dos valores de ;(2) ::kÉ;s " eagrupadas em 20

2i X

32

conjuntos de 50 amostras cada. Para cada grupo obteve-se o valor

médio de íc(2) , o'erro médio e a estimativa do erro quadrático mé-
dio, conforme foi. feito anteriormente. Os resultados podem ser vis
tnc nn :l nllrn q q
b\.P.J A&t+ .b..ü.ê.uxq.+ UP vn
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população em 1960
( em mil unidades)

4.
250

200

1 50

l o o

50

0.[ 19 \x22 .\250280 310 x(2)(emmilhi;es)
50

1 00 É

Fi gut"a 5 . 3 Curva do erro médio e da raiz do erro quadrático mé
dio estimado em função dos 20. valores medi.os de S42)

A restrição líK -Ril < 6 exclui amostras mau balanceadas
em X e ao mesmo tempo restringe a variabilidade de i.!zJ de amos-

tra para amostra. A figura 5.3 dá uma i.déia da variabilidade dos

valores de íl2) para as 1.000 amostras aproximadamente balanceadas

e como se comportam as curvas de erro em função destes valores. Ob

servamos que, quanto mais próximo estiver o valor :l(2) do valor

:l(2) , menores são os valores do erro médio e do erro quadrático nlê

\A J.\J e

Comparando estas duas curvas com as da figura 5.2, poda.
mos observar que o uso de amostras aproxi.mudamente balanceadas re

duz os valores dos erros médios e erros quadráticos médios com re
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lação ãs amostras casuais simples.

Estes resultados estão coerentes com as condições de ro
bustez e mostram como o balanceamento em X e Xz reduz o vício do

previsor razão num modelo sob o qual este previsor é viciado qual
do nenhuma restrição é feita. Além disso, a redução no valor abro

luto de T -T i.mplica na redução de (T-T)z e como consequência, na
redução observada na curva do erro quadrático médio estimado.

Uma explicação para o comportamento da curva do erro mé

dio é possível com base no estudo da estrutura do.modelo (5.2)

O fato de estarmos trabalhando com amostras nas quais o

valor Ís é próximo de í faz com que o valor do previsor razão es-

teja próximo de Nj:: (o previsor expansão)

Lembl'ando que a variabilidade dos valores de X pertencem

tes ã amostra é medida usualmente atrai-és. de . >1 x{ - n li:, como os va
k € s K S:

lotes de lí. estão praticamente fixos,. uma amostra s terá maior dis

pensão (em x) quanto maior for . }l x{ = n RiljZ). Assim, o valork G s K S

de Ri:l2) dã uma medida da dispersão dos valores de xk' para kes.
Como o modelo (5.2) é dado por uma função côncava, amos

trás com menor dispersão em torno do valor T. (e portanto com me-

nores va]ores de ]ls(2)) devem apresentar ys > y e o previsor razão
(aproximadamente igual a Ny.) irá, neste caso, superestimar o vâ

lor de T. Ao contrario, para amostras com maiores valores de 5d2),
o previsor razão subestima T

A figura 5.4 mostra este fato. Nela esta construído o grg
fico de uma população na qual E(y) é uma função côncava dos valo-
res de X
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y 't

yi

3\l
y3.-

y

X71 x41 x3i x21 xii R x12 x22. x32 x42 X72 X

Fiou ra 5 . 4 Valores de y. com base em amostras balanceadas de ta
manho 2 para uma população côncava

Para facilitar a visualização foram consideradas amos-

tras balanceadas de tamanho n = 2, com a i-ésima amostra sendo for

made pelos pares

(xil'yil) , (xi2 1 ,2

onde

xil xi2
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Nestas condições,

onde ís. e ys; representam respectivamente a média alnostral dasva
Fiáveis X e y na i-ésima amostra

Podemos verá.ficar através da figura como a média amos-
tra.l y.. diminui à medida que tomamos amostras com maior dispersão
nos valores de X

Isto justifica o comportamento da curva do erro lnédiona

figura 5.3, que apresenta valores post.tidos para pequenos valores

de Íl2) e negativos para grandes va]ores de ]ll2) e mostra de ma-
neira intuitiva a necessidade do balanceamento de 2a ordem

Num estudo adi.ci.onal foram selecionadas três miostras não

aleatórias de tamanho n= 32. A primeira amostra era formada pelas
32 unidades que apresentavam os maiores valores da variável X, e

que seria a amostra Ótima sob o modelo (5.1); a seguida era forma

da pelas 32 unidades com os menores val'res de X. A terceira amos

tra, denominada. amostra ''de melhor ajuste'', era aquela formada pg
las 32 unidades amostrais que apresentavam a função de distri.bui-

ção acumulada amostral da variável X mais próxima da resp.ectiva

função de distribuição acumulada populacional. Se Fq(x) represen'
ta a função distribuição acumulada amostral e F(x) a função dis-

tribuição acumulada populacional, a amostra de melhor ajuste é
aquela aue minimiza o valor

l

l

F (x) l
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Esperarz'amos que a amostra de melhor ajuste .fosse razoa

velmente balanceada com relação a todas as potências da variável
X. Com isto, sob o modelo (5.2), das três amostras intencionais,

ela pareceria ser a mais indicada. A tabela 5.1 mostra os valores

do erro médio do previsor razão para cada uma dessas amostras.

Tabela 5.1 - Erro médio do previ.sor razão
para as três amostras .i.ntencionais

É importante observarmos que, os valores de E dados na

tabela 5.1 foram baseados em apenas uma amostra, ao contrário dos

valores obtidos anteri.ormente, que eram tomados como médias em S00

amostras ou 1.000 amostras. Mesmo assim, percebemos que a amostra

de melhor ajuste produz o menor valor dé Ê, como era esperado. Por

outro lado, a amostra com >lxk máxima, que seria ótimo sob o mode-
lo (5.1), subestima o valor de T

Herson [1976] trabalha com uma população finita de 393

hospital.s onde a variável auxili.ar X é o número de camas do hosp.i
tal (divida.do por 1.000) e a variável y é o número de pari.entes li-

berados durante um determinado mês (dividido por 1.000)

A figura 5.5 representa esta população.

Amos tr a Erro Médio Ê

>lxk mínima

xxk máxima

1.melhor ajuste  
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y

3,0 I'

2,5

2,0

1,0

1-.' .b31l..>.:
IB..xp

o x

D,5

Fjaura 5.5 - Número de pacientes liberados nos 393 hospi:tais em fun
ção do número de camas

Para esses dados, o modelo (5.1) é razoável, embora o qug.

ciente -l- parece diminui-r ã medida que x ultrapassa o valor 0,7. O
objetivo é estudar o comportamento do previsor razão para amostras

casuais simples, balanceadas e a amostra que maximiza . }l xk' quek G s "
passaremos a chamar de amostra extrema

Para esta população o total é T = 320,159. A tabela 5.2

fornece os valores de algumas quantidades de interesse associadas

a esta população.
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Tabela 5.2 - Algumas quanta.dades associa
das ã população em estudo.

Fonte - Herson [1976]

Como o balanceamento excito é dia.cilmente obtido na pr.â
teca, foram seleci.onadas r amostras aproximadamente balanceadas de

ordem 2.' Estas amostras deveriam satisfazer às condições

/ã (ís-í)
rãr l ' ':

/ii (í:lz)-í(z))
0 ,172

d]. (s )

e ( 5 . 3)

d2 (s) { D2

onde DI e D2 são valores positi.vos a serem. especificados (DI ; 0 e
DZ : 0 coresponderiam ao balanceamento exato)

Observamos que dl(s) e d2(s) representam.as respectivas
diferenças entre as médias amostral -e populacional das variáveis X

e Xz', ponderadas pelos respectivos desvios padrões.

O uso de amostras satisfazendo à conde.ção (5.3) parava:

lotes de D.l e D2 relativamente pequenos permite proteção contra fa
lhas no modelo (5.1) com respeito ao modelo alternativo da forma

E(yk) : Bo + Blxk

+ clxk + c2xk), k:1,. 2 ... N

(5. 4)

com Var(yk)

  y X X2

Total
Média
Var iância
Desvio Padrão

320 ,159
0 ,815
0 , 348
0 , 590

107 ,9 56
0 ,2 7 S
0 ,04 5
0 ,21 3  
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Na obtenção de uma amostra aproxi.madamente balanceada se

lecionava-se uma amostra casual simples e verificava-se se esta

amostra satisfazia à condição (5.3) para valores de DI e D2 espe-
cificados. Se isso acontecesse a amostra era utili.zada, caso con-

trario, uma nova amostra casual simoles era selecionada e repetia-

se o procedimento até que obtivéssemos r amostras aproximadamente
balanceadas

Se fixãssemos os valores de D. e D7 como m, estaríamos
automaticamente trabalhando com amostras casuais- si.mples. Foram ob-

tidas r amostras casuais simples desta população.

Com base nas r amostras casuais simples e nas r amostras

aproximadamente balanceadas obtidas, o erro quadrático médio do prg
visor razão era está.medo por

- 1

(T - T)'

No caso da amostra extrema, o erro quadrático médio es-

timado era obtido simplesmente como (T-T)ó, onde T correspondia ao

valor do previsor razão para esta amostra

Foram tomadas amostras de tamanho n=10, 50, 100 e 200

e, no caso das amostras balanceadas, os valores para DI e D2 foram

fixados em 0,25, 0,50, 0,75 e 1,00, de modo que D.i<D2' Além disso,

DI ; " e D2 : " correspondia à obtenção de amostras casuais simples.

O caso em que apenas D2 :" significa que o valor de d2(s) pode ser
qualquer, no entanto, o balanceamento de primeira ordem é exigido.

Para as amostras aproximadamente balanceadas e casuais

simples , tomou-se r : 800
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A tabela 5.3 apresenta os erros quadráticos medi.os está

magos para as amostras extremas e a tabela 5.4, os erros quadráti-
cos médios com base nas amostras casuais simples e nas amostras

aproximadamente balanceadas para as di.versas combinações de DI e

D2

iat)eia s.3 - Erro Quadrático Aledio estima
do para as amostras extremas .

Fonte - Herson [1976]

Tabela 5.4 - Erro Quadrático l.médio estima
do para as amostras casuais simples e aproxl
úadamente balanceadas.

Fonte - Herson [1976]

n 10 50 100 20 0

EQM 6 . 5 5 7 , 1 2 . 2 7 1 ,1 5 24 , 1 79 , 2

DI D2

EnM razão média
de aceitação10 50 100 200

   

82 7 , 5
8 5 2 , 6
868 ,2
84 5 , 2
89 0 ,4
86 2 , 0
908 , 5
87 3 ,6
901 ,3
8 8 2 , 7
862 ,4
9 86 , 7
933 ,6
946 ,8

10 50 ,4

l S7 ,4
168 ,4
177 ,9
204 , 7
1 8 7 , 1
1 71 ,9
1 75 , 7
1 87 ,7
193 ,2
1 79 , 1
1 79 ', 3
2 0 2 , 6
1 79 ,1
200 ,5
209 ,2

80 ,6
90 ,3
8 5 ,9
9 4 , 2
9 2 , 0
8 5 , 2
9 8 ,1
94,1

1 0 0, 9

89 ,4
99 ,4

10 3 ,1
9 0 , 9
99 ,8

10 8 ,6    
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A coluna referente ã razão média de aceitação fornece,

para cada combinação dos valores DI e D2' a porcentagem média de
amostras satisfazendo à condição (5.3) dentre todas as amostrasex

traídas, para os quatro tamanhos de amostra uti.lizados.
Observamos que todos os erros quadráticos médios calcula

dos para a amostra extrema são maiores que os correspondentes er-
ros quadráticos médios sob as amostras casuais simples e aproxi-
madamente balanceadas de mesmo tamanho. Isto indica que a amostra

extrema, ótima sob o modelo (5.1), não é eficiente. para esta popa
loção.

Uma análise de resíduos do modelo (5.1) aplicado a esta

população confirmou a inadequação deste modelo e mostrou evidên-

cias de um melhor ajuste através do modelo (5.4)
A tabela 5.3 mostra como, no caso de falhas no modelo

(5.1) , o uso do previsor razão sob a amostra extrema pode produzir

previsões bastante imprecisas.

Por outro lado, através da tabela 5.4 podemos observar

o efeito do balanceamento na estimativa do erro quadrático médio

do previsor razão. Estas estimativas tendem a decrescer ã medida

que o balanceamento vai se tornando mais exigente (menores valo-

.t'es de D. e D?)

O efei.to do balanceamento se faz notar com maior inten-

sidade para os menores tamanhos de amostra, o que vem confirmar o

fato conhecido de que, para grandes tamanhos de amostra, o uso do

previsor razão sob amostragem casua]. simples é uma boa estratégia.
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5.3. 0 Drevisor razão sob o modelo E(yk) :Bo+Blxk .ggn funcho de
variância proporcional ao valor' de x.,

No capl'tule 3 tivemos a oportunidade de estudar detalha

damente o previsor razão sob o modelo (5.1). Vimos que este prev.i

sor era ótimo sob este modelo e que seu erro quadrático médio po-
deria ser minimizado se trabalhãssemos com a amostra que maxi.tniza

va . >1 xk' que chamávamos amostra óti.mak G s "'

No entanto, sob o modelo da forma

yk : Bo + Blxk + Gk (5 . 5)

com E(ek) : 0 e Var(yk) : a2xk' o previsor razão era vi.ci.ado, a me-
nos que a amostra fosse balanceada.

Desta forma, o ballanceamento de primeira ordem garantia

a otimali.dade do previsor razão sob o modelo alteTn&ti.\ro (5.5)

Tínhamos verificado também que a estratificação segundo

os val-odes da variável X, juntamente com o balanceamento, permi-

ti.a uma melhor proteção contra falhas no modelo (5.1) do que o uso
do balanceamento apenas.

Nosso..objetivo nesta seção é verificar o efeito do ba-

lanceamento e da estratificação na eficiência do previsor razão sob

modelos da forma (5.5), para diferentes valores de B.. Além disso,
vamos estudar o comportamento do previsor razão sob as amostras

Óti.ma e casual simples.

Para isto, geramos populações de tamanho N = 500 que se

guiam exatamente o modelo (5.5) , para BI : 1,5, sendo que cada va-

lor dista.nto de Bn determinava uma população.
Na obtenção da k-ésima unidade populacional, gerãvamos uma

observação xk de uma distribuição unifl)rme no intervalo [1,9] e
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um valor ek de uma distribuição normal padronizada. O valor yk co!-
respondente a xl, era determinado como

yk í3o + Blxk + a k xk ' a,

onde a era uma constante positiva especificada.

Com isso tl'nhamos E(yk) : Bo + Blxk e Var(yk) : a2xk
Devetnos observar que, como estamos considerando X uivava

riãxrel fixa, o uso da distribuição uniforme na obtenção dos valo-

res x., foi apenas com o intuito de conseguirmos valores ''uniforme

mente espalhados'' no intervalo em questão. Além disso, os valores

e., não precisavam necessai'lamente ter uma distribuição normal, baã

tarja que fossem provenientes de uma distribuição qualquer com me

dia 0 e variância 1, jã que, no estudo feito sobre o previsor ra-

zão nos capítulos 2 e 3, não fazíamos a suposição de normalidade

para g
O valor de a2 foi. fixado em 0,5 e os valores de B. uti-

lizados foram 0, 1,5, 2 ,0 e 4,0.
O valor 13. = 0 correspondia ao modelo sob o qual o previ

sor razão é õtiino sem nenhuma restrição e os demais casos, a moda.

los da forma (5.5) , sob os quais necessi.tamos do balanceamento de

primeira ordem para garantir a robustez.
Na obtenção de amostras aproximadamente balanceadas ge

Távamos uma amostra casual simples sem reposição e verificãvamos

se ela satisfazia ã conde-ção

(Ts - l) /'al
S

(5 .6)

onde

. e RI são respectivamente as médias amostral e populacional
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para a variável X ,

Sz é a variância populacional da variável X

E e um numero positivo especificado.

No caso, os valores de c foram fixados em 0,25, 0,5, 1,00

e ]-00. Se a amostra satisfizesse ã condição (5.6), o previ.sor ra-
zão, f e o valor (f-T)' eram calculados, caso contrário, uma nova
amo stra era s el ec ionada

O valor de c = 100 correspondia ã obtenção de amostrasca

suais simples. Realmente, foi verificado que para este valor de c:

todas as amostras casuais si.mples geradas eram aceitas.

Como o valor S é menor que l para todos os valores de
/n

de n utilizados, as amostras selecionadas apresentavam IÍn-ill
nor que c -:Z- , que é estritamente menor que c:

Para os valores de Bn respectivamente 0 e 4,0 calculamos

o previsor razão sob a amostra que maxi,mi.zava >1 x., (amostra exk É; s

trema). Isto permitiria, no caso em que í3n = 0, verificar o colnpoJ.

Lamento do previsor razão sob a amostra óti.ma e, no caso em que

Bn = 4,0, avalia!. as consequências do uso desta amostra num modelo

sob o qual ela não é a amostra õtima
Para cada um dos valores de c, gerados 200 amostras sa-

tisfazendo ã condição (5.6). A está.mau.va do erro quadrático médio

do previsor razão era calculada como

l

me

n

EQM : 'iÍàÕ' 200 ('t-T)z

No apêndice A.4 apresentamos uma descrição mais detalha
da da parte computacional envolvida.
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A tabela 5.5 apresenta os valores de EQM para os diferen

tes valores de E e B. para os tamanhos de amostra respectivamen

te 10 , 50 , 100 , 200 e 300

Ta bela 5. 5 Erro Quadrático Médio estimado para a5 amor
trás casuais s imples aproximadamente balanceadas e amos
t r as ex t Temas

0 ,0 1 , 5 2 ,0 4 ,0

100
1 ,0
0 , 5
0 , 2 S

am.ext

7 5 . 5 76 . 2 6
]2 . 12 6 .1 1
74. 669 . 52
7 3 . 1 2 4', 79

76.666 .2S
76 . 801 .06
59 . 7 21 ,21
55 . 2 49 , 41

8 5 .9 1 5 . g3 l 144 . 2 49 .68
66. 41 5 . 59 ! 1 06 . 31 5 ,88
6 5 . 6 2 0 . 0 5 } 66 . 510.62
S 8 . ll 6 , 53 ; 5 7 . 1 78,39

10

9 8 5 ,91 653.673 ,87

100
l , o
0 , 5
0 , 2 5

am . ext

12 .2 20 .4S
12 . 19 5 .8 8
12 . 837 ,34
1 2 . 6 30 ,06

1 6. 166 , 4 2
13. 372 .81
12 . 873 , 39
12. 535 ,99

14.0 27 ,6 7
11.979 .98
lO .312 .07

9 .9 90 , 48

2 S. 4 81 ,98
15.191 .18
13. 4SI ,17
11 . 584 ,19

50

11 . 1 8 5 ,96 82 2. ll 7 ,40

100
l , o
0 , 5
0 , 2 5

am . ext

S. 6 83 .21
5. 383 .19
5 . 7 2 5 .14
5 . 1 89 , 7 9

6. 559 .64
5 . 8 23 ,40
5 .131 .11
4 .6 10 ,0 7

5 . 6 8 8 . 09
5 .4 58 . 2 5
S.184 ,93
5 . 0 8 3 , 0 2

10. 900 .09
6.698 .39
5 . 554 .62
4. 560 ,08

100

3 . 4 5 5 ,9 7 643. 762 ,47

100
l . o
0 . 5
0 ,25

am . ext

1. 930 , 58
2 . 0 2 2 . 7 1
2 . 0 7 5 ,1 7
1 . 8 83 ,9 8

2 . 51 5 , 2 5
2. 339 :23
2 . 0 52 , 0 1
2. 146 ,53

2. 393 .80
2 . 04 5 .9 3
1 . 848 ,14
1 .99 3 ,91

4 . 4 7 2 , SI
3. 028 .46
2. 619 ,37
2 . 0 2 5 ,68

200

1. 00 8 ,53 429 .948 ,13

100
1 ,0
0 , 5
0 ,25

am . ext

859 ,8 5
845 ,13
8 28 , 59
9 24 ,5 5

1. 0 76 , 0 0
999 ,74
8 83, 26
898 ,13

1 . 050 , 48
1 . 0 7 7 , 1 8

9 58 ,67
9 50 ,19

2. 234 ,55
1 .69 8 .67
1 . 009 .02

9 12 ,85
300

1 . 1 55 ,36 249 . 8 71 ,82

Através da tabela 5.5 podemos verificar o efeito do ba

lanceamento pois em todos os modelos com f3. / 0 os erros quadra
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tacos médios diminuem a medida que c di.minui. Podemos ainda obser

var um considerável decréscimo nestes erros quadráticos médios con
forme aumentamos os tamanhos de amostra

Quando B. : 0, a amostra extrema, ótima nesse caso, émui
to superior ãs amostras aproximadamente balanceadas e casuais si.m

pies. Jã, para Bo : 4, o uso da amostra extrema produz uma previsão
bastante i.mprecisa

A tabela 5.5 mostra também que o efeito do balanceamen-

to é maior para amostras pequenas sendo que, para grandes tamanhos

de amostra (n= 200 e 300), o ganho com o balanceamento sÕ se faz

notar para os maiores valores de B

A tabela 5.6 mostra os valores dos. verdades.ros erros qug:

drãticos médios do previ.sor razão sob a amostra balanceada, para

o modelo com Bo : 0. Conforme vi.sto na seção 3.3.5, quando a amos-
tra é balanceada, o erro quadrãti.co médio do previsor razão é da-
do por

0

Ee (Í T)2 : a2 N XI N:l

Tabela 5.6 - Erro Quadrãti.co Médio do previsor razão sob
o modelo y é 1,5x + G, para amostra balanceada

Para Bo:0, as estimativas dos erros quadrãti.cos medi.os

apresentados na tabela 5.5 estão relativamente prÕxi.mas dos venda
deiros valores.

n 10 50 100 200 300

'\-' 63. 6 36 ,9] 1 1 . 6 8 8 ,4 1 5 . 19 4 ,8 5 1 . 94 8 ,0 7 86 5 ,81
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Numa etapa segui.nte, estrato.ficamos a população segundo

os valores da variável X e formamos quatro estratos de modo que,

no pri.melro estrato figuravam as unidades populacionais com valor

de X no intervalo [1,3[ , no segundo as unidades com valor de X no

intervalo [3,5t e nos demais estratos as unidades com valores de

X nos intervalos respectivamente [5,7[ e [7,9] . Com isto, obti-

vemos estratos de tamanhos Nl:107, N2 ;131, N3:122 e N4:140
Para o tamanho de amostra n = 50, através da partilha õtima, os v2

lotes de nl' n2' n3 e n4 foram respectivamente 7-,..12, 13 e 18.
Dentro de cada estrato tomamos uma amostra aproximadameg

te balanceada para os mesmos valores de c: fixados anteti.ormente.
Assim, uma amostra do h-ésimo estrato era aceita se

(ÍSh - ih) '''iii

xs}.. e íh são as médias da variável X respectiva.mente para o
estrato h e a amostra do estrato h e

SIÍ é o desvio padrão populacional da variável X no estrato h.

Para uma amostra satisfazendo a (5.7) , calculava-se o va

ke s. yhk N.

lor Th : ''''h 'Íh xhk' para h:1,2,3,4.> x,. k=l
k é s* 'l:k
Com isto, a amostra aproximadamente balanceada estrati-

ficada, que é a união das quatro amostras aproximadamente balan-

ceadas dentro de cada estrato, produzia o valor do previsor razão

separado T' = TI + T2 + T3 + T4

Para cada valor de c, obtivemos 200 amostras aproxilnadg
lanceadas estratificadas .e asse.m, a estimativa do erro qua

sh

bamente]

.< € (5 . 7)

onde
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drãtico médio do previsor razão separado era ca]cu].ada como

EQM* :''z'iv zgo (Í* -D2

A tabela 5.7 apresenta os valores destas estimativas pg.
ra B. : 0, 1,S, 2,0 e 4 ,0.

Tabela .!.:Z - Estimativas do erro quadrãti
co médio do previ.sor razão para as amos-
tras casuais si.mples e aproximadamente ba
lanceadas.

Comparando esta tabela com a tabela 5.5 para n ; 50, po-

demos observar o ganho com a estratificação, jã que todas as está

matinas do erro'quadrático médio decresceram, como era esperado pg
lo teorema 3.1

5.4. Considerações Fi nai s

Com base na discussão apresentada no capítulo l e nos

resultados aplicados vi.stos neste capítulo , poderíamos dizer que
a abordagem de modelos de superpopulação é aconselhável quando tra

balhamos com pequenas amostras, caso em que a i.nferência através

da abordagem clássica pode não ser tão satisfatória, ou ainda qual:

  o , o 1 , 5 2 , 0 4 , 0

 
11. 5 2 7 ,6 7

11. 734 ,36
1 1 . 0 7 8 , 5 2

10 . 0 59 ,1 6

1 2 . 035 ,49
l0.934 ,56
11. 2 69 ,74
10 . 5 2 5 ,9 4

10. 643 ,2 2
1 1. 50 5 ,9 5

9. 544 ,9 2
9 . 5 5 7 ,9 9

1 2 . 4 0 2 , 7 7

11 . 30 2 , 5 8
1 1 . 7 50 ,94
1 0 . 9 51 , 2 5
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do a amostra obtida é .intencional

Teoricamente, a abordagem de modelos de superpopulação é

mais rica, no sentido de permiti.r a utilização em populações fmi

tas de um conjunto razoável de técnicas da inferência clássica. É

também uma área bastante promissora, na qual mui'LOS trabalhos fu-

turos poderão ser desenvolvidos. Tem na dependência do modelo ado

tado tal-vez sua maior limitação, limitação esta que pode no entaB

to ser diminuída através do uso de procedimentos robustos.

Existem situaçoes em que não se tem nenhuma evidência se

bre a aplicabilidade de um particular modelo e outras em que, ao

contraria, a adoção de um modelo é evidente e natural e é neste

último caso que o uso da abordagem de modelos de superpopulaçãose

torna extremamente vantajoso.

Assim, na pratica, colocaríamos o uso de uma ou outra

abordagem como uma escolha do pesquisador que, com base no conhe-

cimento de algumas características de sua população ou por expe-

riências anteriores, deve saber extamente em qual das duas situa-

ções acima seu problema se enquadra

Fi.nalizando, gostaríamos de salientar que a Estatística

seria um instrumento bastante pobre se destinasse a cada tipo de

problema uma única técnica para sua solução.

Neste sentido, utilizando neste trabalho uma abordagem

relativamente recente e de uso talvez não muito divulgado, não a

consideramos contrária às jã existentes. Consideramos a abordagem

de modelos de superpopulaçao como um procedimento alternati.vo, que

tem suas limo.tações e que, assim como todas as outras técnicas es

tatísticas, o sucesso na sua apli.cação depende essencialmente da

verá.fi.cação das suposições básicas na qual esta fundamentado.



APÊNDICE l

ESPAÇO GERADO PELAS COLUNAS DE UMA MATRIZ

Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K

.ggli.D.!.gão - Dados vl'v2 ''' VmGV, uma combinação li.near de vl'

v2 ''' Vn é uma expressão da forma

alvl + a2v2 +

onde al' a2 am são escolares pertencentes ao corpo K

P.g11i.B.!.ção - V é um espaço vetorial gerado por B : {vl' v2 ''' Vm}
se e somente se, dado -veV qualquer, v é combinação linear de vl,

v2 ''' v , ou seja, se exista.remal'a2 '' ameKtais que

v : alvl + a2v2 +

A-próxima defi.nação estabelece o conceito de espaço ve

tonal gerado pelas colunas de uma matriz X, que indicaremos por A{(X)

Defjnjção - Seja X xll x12
x21 x22

xln
x2m

.Xnl Xn2 139
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Um elemento v pertence a M(X) se e somente se

al [xll] + a2 [x12] + ''' + am [xlm] , ou

x21 l x22

.XntJ Lxn2

seja, se v puder ser escrito como combinação linear dos vetore8

que correspondem às colunas de X

l)e acordo com esta definição, observamos que vC M(X) se
e somente se

aZxlZ+'''+amximl:rxll x12 ''' xtm'jFat
a2x22+'''+amx2nl lxzi x22 ''' XzmjlaZ

a2xn2+'''+amxnml Lxnl Xn2 Xnm-

ou seja, veM(X) <r:» v:X ! , onde !': [al'a2 ''' am] é um vetou
de bons tan tes .



APENOiCE 2

ALGUNS RESULTADOS DA TEORIA DE MODELOS LINEARES

Seja o modelo

yk : Blxlk + B2x2k + + BMxMk + ek (A. 2 . 1)

com E(Gk): 0-,.Var(Gky: a2, para k: 1,2

Banho da amostra e as variáveis yl' y2
correlacionadas.

O modelo (A.2.1) pode ser escri.to usando-se a notação mg

trio.al como

n, n>M, onde n é o ta-

yn são duas a duas não

(A . 2 . 2 )

onde

xll x21

x12 x22

"MI

xM2

'B I'

B2

'€1'

G2

.xlii X2n XMn- .'J L'*.

com E(G) = 0 e Var (G) = a21.

Como conseqUênci.a temos que E(ZI) : X B e Var(Z.) : aZI, o2:

de B e az são os parâmetros do modelo., no geral desconhecidos.

Se tomarmos xlk:l para k:1, 2 ... n, obteremos o mode-

lo de regressão linear com intercepto. -141-
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Nosso objetivo é estimar B, com base no vetou de obser

vaçoes y.

Um modelo mai.s geral que (A.2.2) é tal que

E(y) Var (y) = a2W (A . 2 . 3)

onde IV é uma matriz diagonal de elementos desiguais, diferentesde

zero, que suporemos conhecida

Nestas condições, Var(Gk) : ak' para k:1,2
o caso em que existe heterocedasticidade.

Nesta situação, considerando-se Z = P'ly, onde P'l é tal

que IV=P.P com P simétrica, temos:

E(Z):P'lX B e Var(Z): P'lWP-l'a2: a2

n, que e

a2 = a2 l (A . 2 . 4 )

e assim, (A.2.4) satisfaz ãs suposições do modelo (A.2.2)

Seja B' :EBI'êZ ''' BM] o esticador de mz'nimos quadra-
dos para o parâmetro B do modelo (A.2.2). B' é tal que minimiza a
soma de quadrados dos resz'duos, ou seja, das di.ferenças entre o va

lor observado k e o valor previsto, 9k: êlxlk+B2x2k+'''+BMxMk
A soma de quadrados do resz+duo, escrita na forma matri-

cial, é dada por (Zl- XByb'- XB). Minimizando esta expressão, ob-
temos ê, que é uma solução da equação

x'x ê (A . 2 . 5)

que é chamada equação normal

Observamos que se X'X for inversz'vel então, a equação

(A.2.5) admi.te solução única, dada por

(x'x)''x'y (A . 2 . 6 )
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Em modelos de regressão linear, é usual a suposição de

que X X ê uma matriz de posto completo, ou seja, que nenhuma cola

na da matriz X é combinação linear de outras. Nestas condições, X'X

é inversível e o está.mador de mz'nimos quadrados é dado por CA.2.6)

No caso em que Var(y) = a2W, onde IV/ 1, B é di.to estima-

dos de mx'nimos quadrados ponderados e é defi.nado como o estirador

de mt'nimos quadrados usual para o modelo (A.2.4)
Asse.m, se X'P'lP-lX : X'lV-lX é i.nversível, o está.mador

de mínimos quadrados ponderados de B no modelo (A.2.3).seta

l

Cx'v-lx)'lx'v'lZI (A . 2 . 7 )

Observamos que se V= 1, (A.2.7) se reduz a (A.2.6)

De acordo com Rao [1973] , se !.'=(ul'u2 ''' uM) é um VS
tor de constantes, o estimados de mini.mos quadrados da função pa-

ramétrica E'0 é definido como E'ê' , onde Ê é qualquer solução da
equação (A. 2 . 5)

Se (A.2.5) não tem solução única, o está.maior de míni-

mos quadrados de g é definido como sendo qualquer solução de .(A.2.5)

Neste caso, ê =GX'ZI onde G á uma inversa generali.zada de X'X
Dada uma parti.colar matriz A, definimos inversa genera-

lizada de A como qualquer matriz G tal que AGA =A

Daremos a seguir algumas propriedades da inversa gener2
lizada de uma mata.iz simétrica X'X.

Se G é uma inversa generalizada de X'X, então:

i) G' é também uma inversa generalizada de X'X
ii) XGX'X=X, isto é, GX' õ uma inversa generali.zada de X

iii) X G X' é invariante com G.
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iv) XGX' é simétrica, mesmo que G não o seja.

Além disso, se (X'WX)' é a inversa generalizada de X'l\lX, então

v) X(X'lVX)'X'lVX = X.

A determinação de uma inversa generalizada é vista com

detalhes em Searle [1971]
Rao [1973'] mostra que, embora possa existir mais defina

solução para (A.1.5), a soma de quadrados do resz+duo é constante
qualquer que seja ê.

Os próximos dois teoremas estabelecem algumas propriedZ
des de 6

Teorema l

Seja !'B qualquer função paramétrica e ê : (X'V'iX)'iX'Z,
o es-cimadoT de mínimos quadrados ponderados do modelo (A.2.3). Ne2

tas condições, !'.ê é o estimados linear não viciado. de. variância
mínima de u'B.

Uma prova simples deste teorema pode ser encontrada em

Searle [.1971] . Devemos observar que este resultado se refere tam
bém ao estimados de mínimos quadrados do modelo (A.2.2) jã que, eã

te modelo é um caso particular de (A.2.3) quando V= 1. No entanto,

este teorema não diz respeito ao caso em que ê = (X'X)'X'y, ou se-
\T.tXt.. -a - e .'de .q

ja, ao caso em que X'X ê não inversível

O próximo teorema, que envolve o conceito de função es-
timável, estabelece um resultado análogo ao do teorema anterior, pg

ra o caso em que ê = (X'X)'X'ZI
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Daremos a seguir a definição de função estimável e alga
mas de suas propri.edades .

.ggllj..g.!Suão - Uma função l!'B é dita estimável se existir um vetou t'
tal que u ' B = t'E(y)

Se u ' B é estimável , temos que:

i) !'B é invariante, qualquer que seja a solução B de (A.2.5)

ii) Existe um vedor t' tal que }i' =ll'X. Reciprocamente, se u.'=t'X,
então u ' B é estimável. ' '

Teorema 2

Seja u'B uma função estimável de ê uma solução de .(A.2.5)
Nestas condições, u'ê é o estimados linear não viciado de variân
cia mz'ni.ma de u'B.

A prova deste teorema, que é conhecido na literatura co

mo teorema de Gauss-Markoff, pode ser encontrada em Searle [1971]
ou Rao [1973]

Até o.Jnomento trabalhamos com as situações em que as ma

trazes X e W eram de posto completo ou quando somente IV era de po2
to completo .

Desenvolveremos agora alguns tópicos da teoria unifica-

da'de mz'nimos quadrados (Rao [1973] ), mais gera] que a vista an-

teriormente e que permite obtermos o estimados Ótimo de u'B quan-
do IWI = 0. Conforme veremos adiante, o estudo deste caso é neces

safio para a obtenção do previsor Ótimo de .e'y no capítulo 2.
Seja M uma matei.z tal que a estimativa ê de B é um va-

lor estacionário de f(ê) : (y-Xê)'M(Zl-Xg), ou seja, a derivada
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de f(Ê) é nula para E : ê.
Se -\{(X)c A{(IV) , prova-se que

lor estacionário de f(B) , para }{ : I'r

O teorema a seguir é uma adaptação do teorema de Gauss

Markoff Generalizado(RaoE1973] )

(X'lll'X)'X'lV'y é um va

Teorema 3

Seja y:XE+$, com E($):g e Var(g):a2lV uh modelo li.-

near onde X pode não ser de posto completo e W pode ser singular

(IWI :0). Se E'Ê é estimável e -t:(X)d.M(W), então ê= (X'W'X)'X'W'ZI
é um valor estacionário de f(ê): (y -Xê)'W'(Z. -XÊ) e !'ê é o est.}
mador linear não viciado de variância mínima de ti'ê.

Voltando a utilizar a nomenclatura do Capítulo 2, o mo-

delo de superpopulação Z.=Xg+C, com E(G):0 e Var(e):a2V é tal

que as matrizes e vetores Z, X, G e V são correspondentes à N uni
danes populacionais.

Lembrando que os vetores e matrizes no teorema 3 contém

apenas as unidades amostrais, nosso modelo de superpopulação; reg.
trato a estas unidades ficara

i:y : l;x! ' l:g
onde

E(lsG) : 0 e Var(lsG) : lsVls' : lsV
Com isso, lcV correspondera ã matriz IV do teorema 3 e

lwl ; ll:vl : o.

Se A{(lsX)' A{(lsV) , então Ê = (X'lsW'lsX)'X'lsW'ZI será un
tacionário de f(B) , onde IV' é uma inversa generalizada devalor es
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lçV. Se, além disso, tivermos que E'B é estimável, estarão satis-
fez.tas as condições do teorema 3 e u'B seta o estimados ótimo de

Em particular, no capl'fulo 2, (lsV)' foi. tomada como lsV'l
Observamos que lsV'' é realmente uma inversa generali.zada de
pois

l VI v-ll vs s s lsVls : lsV,

jã que lsVls : lsV
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AMOSTRAGElq ESTRATIFICADA

A.3.1 . Introdução

Na aJnostragem estratificada, a população P= {1,2 ... N}

é dividida em H sübpopulações de NI'N2 '.. NH unidades. Cada un.i
dade de'L'e pertencer a uma e somente a uma subpopulação, de modo

que, a.uni.ão dessas H subpopulações deve produzir a população P

Temos então.que Nl+N2+ ... .+NH:N e cada subpopulação

é denominada estrato. Os valores NI'N2 .... NH são os tamanhos de
cada estrato e devem ser, no geral, conhecidos.

Uma vez determinados os estratos, uma amostra é extraz'

da de cada um, de modo que as extrações sejam independentes de es
trato para estrato. Os tamanhos de amostras dentro de cada estra

to serão denotados respecti\lamente por nl'n2 ''' nH e vamos su-
por que nl+n2+...+nN : n.

O procedimento de tomarmos uma amostra aleatória den

tro de cada estrato é conhecido como amostragem aleatória entra
tificada. A amostra final, que é a união das fl amostras obtidas
terá então tamanho n.

A técnica de amostragem estratificada é mui.to comum e

as princioais razoes para o.seu uso são as seguintes

l

1 4 0
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a possibilidade de obter-se estimativas isoladas para cada es-

trato. Se, em algumas situações, desejamos uma determinada pre-
cisão para certos subconjuntos da população, é aconselhável tra

tar cada um deles como uma subpopulação com características prg
prl.as.

Muitas vezes, por mota.vos práticos, o uso de amostragem estrato

facada se torna conveniente. Por exemplo, se uma detenninada agên

cia possui diferentes subagênci.as, cada uma delas supervi.sionan
do uma determinada parte da população.

A dificuldade na obtenção das unidades amostrais. pode variar mui.

to em diferentes partes da população. Neste caso, o uso de amos

tratem estratificada fao.litaria a obtenção da amostra. Um exem

plo disto seria, numa amostragem de uma população de indivíduos,
tomarmos como um estrato, pessoas que moram em residências co-

muns e como outro estrato as pessoas que vivem em hotéi.s, hosp.l
tais e outros.

A $rinci.pal vantagem da estrato.ficação é a possa.bilidade de di-

vã.di.amos uma população heterogénea em subpopulações, cada uma de

las intername;iie homogénea. Isto acarretaria um razoável ganho

em precisão pois, se cada estrato é homogéneo, uma estimativa prg
ci.sa do parâmetro de. i.nteresse poderia ser obti.da através de uma

pequena amostra dentro de cada estrato.

A.3 .2 . Estima ção

Indicaremos por

Nh o número de unidades do estrato h

nh o tamanho da amostra do estrato h



yhk o valor da variável Y para o k-ésimo ind
mo estrato, k = 1,2 ... Nh'

N.

Y] = ]!: yhk a nédia do estrato h.
n Nh

y, : k:l ''" a média amostral do estrato h.'n .

N. .

s2 : k!: (yh](-Yh) : a variância do estrato h.
'' Nh - l

b!.!=.-JK11=--- a média populacional.
N

H n.

!t1l k!: yhk a média amostral.

S2 : k:l " a variância popu

Sob amostragem estratificada, o estimad

lacional Y é dado por
H

. .!: ~h $'
'' :

ye é no geral diferente de y, coincidindo com este apenas se --ii::

ivÍduo do h

nacional

a médiaor para

popa

n

(yk-T')k:l
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Os próximos teoremas estabelecem algumas propriedades de

ye

Teorema l

Se dentro de cada estrato tomarmos uma amostra casual sim

pies, o estimados ye é não viciado para Y sob amostragem estrati-
ficada

Prova

hiE (7. ) E (y. )Ne h:l

Como, sob a amostragem casual simples, yh é não viciado
para Yh, E(yh) : :7h e

:',., : .!: } :« : -} .!: *g? ,» : '
Teorema 2

Na amostragem estrato.facada, quando dentro de cada es-

trato tomamos uma amostra casual simples sem reposição, a variân-

cia de y. é dada por:

"-''. $ .!: ~-'r«-«:, : : .!: «i * ':-'::,(A .3 .1)

Para que este resultado valha, 7h deve ser um estimados

não viciado de Yh e as amostras de diferentes estratos devem ser
independentes entre si.. A prova deste teorema pode ser encontrada

em Cochran [1977]
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Se a fiação amostral -R-- for desprezível para todos os
estratos, então

n

",,''.,:).!:
H

E
h:l

onde Wh:-R- é o peso do estrato h.

A.3.3. 0 probl ema da pa útil ha

O problema da partilha diz respeito à-determinação do ta

manco da amostra dentro de cada estrato, ou seja, à determinação

de nl'n2 ''' nH

Estudaremos aqui. dois tipos de partilha: a partilha prg
porcional e a partilha Ótima

A pa útil ha proporcional

Seja n o tamanho da amostra, ou seja., n=nl+n2+''' +nH
A partilha proporcional é aquela onde nh :-R' . n ou ' nh:lVh'n, h:
1,2 ... H.

Devemos observar que, se adotarmos a partilha proporcig

-:, '. : ê4o : .E: > ,« : ! .!: *1: '"
timador yo coi.nade com a média amostral de uma amostra que cont.i

cesse nh unidades do estrato h, para h ; 1,2... nh
Além disso , (A.3. 1) se reduz a

H

y, ou sela, o eã

"-',., : .!: } $ y Ç.:: CA . 3 . 2 )

onde n
N
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A oa rtilha õtima

A partilha ótima corresponde 3. determinação dos valores

nl'n2 ''' nH' com o objetivo de minimizar a variância de 7e' dada
em (A. 3 . 1)

A determi.nação destes valores pode muitas vezes estar su

jeita a algumas condições. No geral, determinamos os valores de nh
que minimizam (A.3.1), sujeitos a uma das segui.ntes condições:

1- 0 tamanho da amostra n=nl+n2+'''+nH é fixado a ''priori''. Es-
te caso corresponde à parti.Iha óti.ma com tamanho de amostra fi.xo.

2- O custo da amostragem é fixado. Admitiremos que a função custo
seja dada por

H

custo : co + hZI ch nh'

onde co é o custo i.nicial e ch é o custo de amostragem de uma
unidade do estrato h, que supomos ser constante para todas as

unidades do estrato. Esta partilha ê dita parti.Iha Õtima com cus
to fixo.

Além disso, em alguns casos deseja-se minimizar o custo

para um valor da vara.anciã de yP fixado.

A expressão da variânci.a de 7e pode ser escrita como

y -'Í sÍ
z.. N

h:l *'h

H

Var(ye) : hEI
(A . 3 . 3 )

onde IV. = -.;=n N

Os valores de nh que minimizam Var(ye) para um custo fi
xo ou que mi.nimi.zam o custo para um valor fi.xado da variânci.a são
aqueles que minimizam o produto

N
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P(nl'n2 nh)
H

h=1 Nh l(custo - co)

.(.!: .« ««]

A desigualdade de Cauchy-Schwarz estabelece qüe se (ah)
e (bh) são duas sequências de H números positi.vos então

l.E: ,il l.!: »il ; l.!: ,...l:
com a igualdade ocorrendo se e somente se 1:!!; é

ah
quer que seja h

Assim, tomando-se ah:''';==- e bh
nh

-«, : .!: qj .!: .»«» ; i.!:

constante qual

temos que

P(nl ' n2 «. :.hlT

l.E: «« ;»«il ,e com isso, o valor mi'nimo de P(nl'n2

obtido quando :h = :lÍhsh : constante

Nh Sh

'ch

3

3

nh) é

ou

nh H (A . 3 . 4)

onde K é uma constante positiva

Se o custo for fixado em C, substitui.ndo-se os valores

de nh obtidos em (A.3.4) na expressão do custo, temos

co + }l nh ch co ' K >1 Nh Sh?'ch e

(C- co)

>l Nh Sh'/ch
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Desta forma, a partilha óti.ma com custo fixo é dada por

Nh Sh

>l Nh sh/E;'

Analisando a expressão acima, observamos que sob esta pa!.
talha, tomaremos mais unidades de um particular estrato quanto maio

res forem seu tamanho e seu desvio padrão e quanto menor for o cus
to de amostragem de suas unidades.

Analogamente, os valores de nh que mini.mizam Var(ye) P.g
ra o tamanho de amostra fixo são aqueles que minimi.zam

ch
(C-co)

nh h : 1,2 H.

P'(nl'n2 ''' nh)

Tomando ah : Wh Sh e bh :./nh

2 ''' nh) é obnhdo para ;:

.!: ««)

, temos que o valor mz'nimo

n,
: 'h : 'o"stante, o«de P'(nl'n2

nh Nh.Sh, h : 1,2 H

onde K é uma constante positiva.

Se o tamanho de amostra é fixado no valor n, temos que

>l "h '

E Nh sh E Nh sh

e assim

1,2 ... H
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Desta forma, sob a parti.Iha Ótima com tamanho de amostra

fixo, nh deve ser maior quanto maiores forem os tamanhos do estra
to h e seu desvio padrão.

Observamos que se o custo de amostragem do estrato h, ch
for constante para todos os estratos, a parti.Iha Ótima para custo

fixo coincidirá com a partilha ótima para tamanho de amostra fixo.

Substituindo-se os valores de nh na expressão (A.3.3) ob-
temos a variância mz'numa dada por

r H \2

N' nv''.(yP : 3 hEI. Nh sh
} .!: «. ;É ' (A . 3 . 5)

A.3.4. Comparação entre Amostragem Casual Simples e Amostragem

Es tratíf-íca da

Quando usada adequadamente, a estratificação reduz a va

riância dos estimadores da média ou do total, com relação à amos-

tragem casual simples.

No entanto, não é verdade que as variâncias destes estima

dores na amostragem estratificada são sempre menores que a dos cor

respondentes está.madores sob a amostragem casual simples.

O próximo teorema mostra em que si.tuações a estratifica

ção reduz a variância dos estimadores.

Teorema 3

Sej am Var (7) -=- , a variância de y sob amostragem ca
2

sual simples, Var(yprop) : n::l iância de ye sob a

partilha proporcional, obtido em (A.3.2) e Var(y.) a variância de
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yÜ sob a partilha Ótima com tamanho de amostra fixo n, dada em

(A . 3 . 5 )

Se termos da forma lEaL- são desprezz'vei.s com relação ã
unJ.jade, então

Var(7o) -< V(yprop) < Var(y)
D

A prova deste teorema pode ser encontrada em Cochran

[1977, pag. 99]

Desta forma, o teorema mostra que exi.ste um ganho ao se

usar. a amostragem estratificada ao invés da casual simples sempre

que adotarmos a partilha proporcional ou a partilha Õtima

A.3.5. 0 Estimados' Razão na Amostragem Estratificada

0 Estimados Razão Seda ra do

Seja X uma variável auxiliar, con valores conhecidos pl
ra todas as unidades populacionais

Indicaremos por xhk o valor da variável auxiliar para o

k-ésimo elemento do h-ésimo estrato. Desta forma, ' }n Xhk é o tO-k:l

tal da yariãvel'i para o h-ésimo estrato e kEh xhk é o total da' .

variável X. para as nh unidades amostrais do estrato h
O estimados razão separado é definido como:

N

n.

'* : T!: - *;: *"'
Este estimados é obtido como a soma de H está.madores ra

zão usuais, cada um deles restrito a um particular estrato.
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A partilha õtima para o previsot' razão separado sob o mode-

lo de superpopulação €1 FO,l:x]

No capl'tulo 3, trabalhamos com o previsor razão separa-
do sob o modelo de regressão linear pela origem, quando a função
de variância era proporcional aos valores da variável auxiliar X

A estratificação era feita segundo os valores da vara.a-
TeI X, de modo que as unidades com os menores valores pertencessem

ao lç estrato e assim sucessivamente e a partilha Ótima era a que

minimizava o erro quadrático médio do previsor razão.
Nesta seção, vamos obter as expressões da partilha óti-

ma utilizada no:capítulo 3 e assim, vo.ltaremos a adotar a notação
lã introduzida.

Para uma amostra s'':(J), o erro quadrãti.co médio do pre-

visor razão separado T*, sob o modelo € [0,1:x] se reduzi?. a

H

h:l

H

h:l h=h.xh CA . 3 . 6 )

A parti.Iha õtima com custo fixo é aquela que minimiza
11

+ hül hch' onde C.é uma constam
fA . 3 . 6 ) suÍ eito a - condição

te fixada

Analogamen'ce ao que foi feito naseção A.3,3 , vamos mini-

mizar a função

P;(nl'n2 nh)
H H

.!: '-"-'.!:

Tomando-se al.

Cauchy-Schwarz temos que
e bh na desi.gualdade de
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-;'':,": --,. , (.!: ~./G) :,
de valendo se soment

bh
ah

igualda e se

nh

onde K é uma constante positiva.

Substituindo-se os valores de nh na expressão do custo

H
C - c.

temos

h l

h : 1,2

nh : , h : 1, 2 ... H,

que é a expressão da partilha Ótima com custo fixo, obtida no ca-
pítulo 3.

A partilha ótima com tamanho de amostra fixo é obtida de
a análoga, minimizando-se

H H

P1l(nl'nZ ''' nh) : hEI nh hEI

mane].r
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.. /

;«''';' '»:'7€ . '.:'Ç
para

1 ,nh

onde K é uma constante positiva.
H

h=1 h : n, fixado,

~./< '
nh : ''ÍÍ"''-- . n,

.!: ~./<
que é a partilha -ótima para tamanho

capítulo 3.

temos

h : l,

de amostra fixo ,- utilizada no



APÊNDICE

ASPECTOS COMPUTACIONAIS

0 programa que geY'a a população yk : Bo + Blxk + Gk' k : l,
e determina o erro quadrãti.co médio do previsor razão com

base nas amostras balanceadas pode ser esquematizado no seguinte
diagrama:

gera a população

gera uma amostra s
e calcula is e ys

aão

yi X
S X

S
2

DIF B DIF + (Ts-T)
NAB n NAB + l

161
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Observações:

A população foi gerada através da subrotina GERA e a subrotina
USPLO constrói. o diagrama de dispersão.

A subrotina AMS gera amostras sem reposição de tamanho especifi

Gado desta população.

O programa tem os seguintes parâmetros, que podem ser nodifica-
dos de acordo com o interesse

XIN e XF - limites inferior e superior para os-valores de X
ALFA - Valor de B

BETA - Valor de ' Ba

VAR - Valor de a2

ITP - tamanho da população.
ITA - tamanho. da amostra.

EPSLON - valor fixado de c na condição de balanceamento.

NABD - número de amostras balanceadas que desejamos obter
Nabo - numero mãxim.o de amostras a serem determinadas (este va-

lor foi colocado para li.matar o tempo de computação caso

a determinação do total de amostras balanceadas desejado.

fosse muito demorada) .

SEED - semente para gerar os valores de X iia distribuição uni-
forme

DSEED - semente para gerar os valores dos resíduos com distribua.
ção normal (através da subrotina GGNML)

SEEDI - semente para a geração das amostras.

O programa se encontra no final do Apêndice
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No caso da estrato.ficação, este programa foi adaptado de

Ordenar a população segundo os valores de X, para permitir a e2

tratificação. Isto foi feito através da inclusão de um procedi-

mento de ordenação na subrotina GERA.

Alocar as unidades populacionais nos referidos estratos.

Determinar as amostras balanceadas dentro de cada estrato.

Calcular o previsor razão separado com base numa amostra que era
a reunião das quatro amostras balanceadas dentro de cada estra

modo a
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$ S:T AUTOBIH)
$BIFI)=FR0}i BIB/IH5L/2pB13/i}4SL/3r31B/JHSL/b

SilgRÜUTTFIE G[RÂ{ÀLFA+8ETA+VAf?p] TPpSEE:DpDSE]EDpX]NpXFpXpY,R)
R EI ÃL X( ! )pYCI ) pR(! }

REIAL+ 3 D SÇr.D
DO l lr= !pITa
V: R ÀND3 }:(S:E})
XCll=yeXF+(!=V)+XIN
C â LL =3 NlILC ) 5EI EIDp l T Fp R)
DP:5GRT(yAR)
DQ 2 ! !plÍP

2 1'( 11=ALFA+B:TAatX( 1)'&R{'1)+2P+SQRT{X(T))
RETURV

SU3RI)UTINE [ BS2X(XpNpX8pS2X)
REAL X(!)
ç fl YI. .t

DO ! l=tp J
sx=sx+x(1)
Se X=SGX +X( T }-'
XB:$X/V
SZX=CSÜluS( ++2/:11)/11
RETURN

SUBR9UTINE. AKISÍITPplTApSílEDpXAp 'ÃpXpY)
R:AL Xi\l:!)fY.\( 1)p XÀA{5CD)pYÃA(5CD).,X(!)pY(1)
9 a 2 !=!p'iÍP
XA AÍlJ:X(T)
y ÀA { 1 ): YC l )
D c '3 't= ! p TT A
V= R A?{9] P( S::ll'z
K=(IT Pn.l+l) +':ei''7
X A C T):X IA( K)
tÀ (T )=V A\( K)
!F(ITPn !+!nX)3p3. 8

3 XB A(K)= XA qCITP -:íp !)
YâÀ{K)=Y+X(!Tpwi+!)

3 CONTA?!J [
RE TUR?i

PROCRRM A PROF:CIPÀL
RêlAL X(509)pY(S[0)p)1{(5C0)pYAC5CD)pRC5Q0}
Ri:AL+ 8 eSCSD
R:At)(5,/) ITPp ALF=Ân8='TÀpVÀRpS:E:Dp.DS::l)plrApNAHpXIFJTXF.SEE19t
;t E: q D( 5, /) :oSL tlNp N \ BI)
PRI NT+/ p ITPp 4LF Ap eCoA , VAR p i'i.\ M, EPSLONp N ÂB9 p SEE:D »D S[ED p SEBE D]
GERAL.\) [ [H>RESSI]3 )]\ POFULAÇAC ++RR+j'+It+a ++J'++++ &Ü
C4LL G:IRq(\l.'ÀpBEITRpVARpITPpSE[Dp9SE:lDTXINpXFpXpl'pR)
PRI NT/p SI«nX(1)»= Y (: !) n»:(1)e
D0 30 1 ;1,[ TP

3D pnl NT z [ p ], x( T)y Y (] ]p F(T )
21 F 0R NÀT( l X+ [l Op 3FI 0e 4)

!

!

2

r
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C IHPRIMt o )[48RAH A D: D! S?EnSA3
REAL r?(500,1)pITITL:(?'2)pRANS:(4)plXLJ\8L136)p

+!CEAR(: C),IYLA 8L(36 )
DhT A Ri\NGEI/ C.0 pC. Op 0. 0p0 .C/
D0 7 1=!pITP
yP(lpl) = Y(1)
ICHXRC! )=+ . q
HALL tJSPLOCX,YPplpITPptpl,ITTTLEpOplXt.A8LpDp

+l YLA8L, opta ]qG:] p ]CHÃFp ]GPp ]EIR)
CALCULA DE X3 E )O T]TÀL O= Y
CALL XBS ?XC X p !TPp X €3p; 2X)
Câtl X3 S2X(Ypl TPpY5pS2Y)
PRINT+/pX8pSZXpY8pS2y
TQT4LX=X8+1TP
TOTÂLY=Y8+tTP
P ii ! NT +/ p T Cr ÀLY p TOT ÂLX f XBp Y3p S2X aS2'f
GER ACá] DE AHO STR ÀS
P RT }JT/p +GSI ÀC (0 D11

D l F:Q.O
NAB=O
DQ 31 1=1p?qAH
PRaNTe/pT
HALL .RNS('lrPpíTÃpSE:E)l,XA,YÀpX+Y)
HALL Xi3S2X( XÀp iT1lpX A8 pS:X &)
VCRTFi;ÀCA] )& CDN)ICAD DE 8ALAlJC[AH:NTO
i)E[ S V[Q=ã3S( { {]X .R fnXB ])& SQRT (]TA))/SaR T( SZX
{ F{ D:SV 13311p8p3'!
HALL Xl3S2X[YqpITI.pYÀ3pS2Y4)
CÂLCULB DG PREY[SDR ;RJZâO E DD ERRA QUA9]ÀT]C8
RAlADa( Y:\B/X43)+TQTALX
DtF=D !='+( R\Z4C -T31'AtY )& +2
P RT jüT +/ p Xâ 3 p S2 X 4p R + Z\0
NA8=NAB l
TF( FIRA» Nq B)}9p !4 14
PRINT+/pF:â3
C8f4Tltlj E
PR13:T &/ plJÀ3
: e N= { ! / FLl} \ T ( N A{3) ) k C{ F
PRINT+/+ :aH

END

C
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