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ERRATA

Substituir a tabela 1.1, página 3, pela tabela abaixo

Na tabela 4.9, página 53, substituir o valor 1,750, correspondente à coluna 0(o) da lillha
RAb'l, por 0,750

Substituir' as colunas r (0)e y da tabela 4.10, página pelas colunas abaixo

3,3
1,3
2,5
0,5
1,5
0,3
3.5

2.416
2,013
1,208
0.805
.0,805
1.208
2.013
2.416

estímulo Winchester RAN'l N'MODEM Avaliação

 
60 2 não
60 2 sim
60 4 não
60 4 slm
120 2 não
[20 2 sim

L20 4 nào
L20 4 sim  
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Resumo

Esta monografia discute as etapas de uma análise de preferência ("conjoint anal.

ysis"), enfatizando o estudo dos métodos de estimação. São apresentados os métodos
PREFMAP, MONANOVA, LINMAP, PROBIT, PROBIT ordinal, LOGIT, LOGIT conde.

cional, híbrido e bayesiano.

Inicialmente, são discutidos aspectos ligados ao planeamento de uma análise
de preferência, tais como: determinação dos atributos relevantes, escolha da forma de
avaliação, planejamento perfil completo e planejamento trade-off.

A seguir, são introduzidos os modelos usuais de preferência: vetou, ponto-ideal
(simples, ponderado e geral) e utilidade.

Após o estudo dos mencionados métodos de estimação, são apresentados estudos
empíricos extraídos da literatura, relacionados á análise de preferência. Complementa-se
com um estudo original de comparação empírica dos métodos MONANOVA, LINMAP,
LOGIT condicional, híbrido, bayesiano e mínimos quadrados.

Abstract

Tais monograph discuss the steps of a conjoint analysis, specially those related to
the estimation methods. It is presented the methods: PREFMAP, MONANOVA, LIN-
MAP, PROBIT, ordinal PROBIT, LOGIT, conditíonal LOGIT, hybrid and bayesian.

Aspects related to the design of a conjoint analysis are treated in the beginning, in
special: relevants attributes determination, selection of the response variable, full proíile
and frade-off designs.

The vector, (simple, weighted and general) ideal-point and utility preíerence mod
els are introduced.

After the presentation of the mentioned preference modela, empirical studies pa-

pers related to conjoint analysis aie discussed. Finally, an original empirical comparison of
the estimation methods: MONANOVA, LINMAP, condicional LOGIT, hybrid, bayesian
and least squares is reported.



Apresentação

Esta dissertação tem por objetivo apresentar as etapas da análise de preferência

("conjoint analysis"), ou seja, a análise de experimentou com variáveis respostas que ex-
pressam preferências individuais.

Sem a pretensão de ser um trabalho deânitivo, procurou-se comparar alguns
métodos de estimação com o intuito de sugerir guias de orientação para a adequada uti-
lização de cada um deles. A ênfase maior do trabalho recai sobre o estudo de variáveis
respostas que não seguem uma escala intervalar.

Não se adorou a tradução literal do termo em inglês (análise conjunta) para evitar

confusões quanto ao teor deste trabalho, já que o termo "conjunta" é utilizado em outras
áreas da estatística. No capítulo l são explicitadas as razões que levaram à adoção do
termo em inglês "conjoint analysis". Nesse mesmo capítulo, é feita uma introdução às
técnicas de análise de preferência, um breve histórico e uma formulação matemática para
o problema.

No capítulo 2 são discutidos aspectos ligados ao planejamento e colete de dados

São introduzidos, no capítulo 3, os modelos clássicos de preferência (vedor, ponto
.ideal e utilidade).

Os capítulos 4, 5 e 6 referem-se ao estudo de diversos métodos de estimação:
PREFMAP, MONANOVA e LINMAP no 4; PROBIT e LOGIT no 5 e os métodos híbrido

e bayesiano no 6.

No capítulo 7 resume-se devemos estudos empíricos de comparação extraídos da
literatura e apresenta-se um estudo elaborado para esta dissertação.

Além desses 7 capítulos, utilizou-se uma série de apêndices, alguns deles para
complementar aspectos teóricos ou aplicados de algum capítulo, ou mesmo apresentar pré-
requisitos necessários à compreensão de certos temas. Nesta linha, destacam-se: o apêndice
1, onde se revê a classificação de variáveis segundo a escala de medidas o apêndice 2, onde é
apresentado o problema de confundimento em planejamentos fracionários; o 3, onde se faz
uma recapitulação da regressão isotõnica e o 8, onde se desenvolve o estimados James-Stein.

Estabeleceu-se as seguintes convenções



expressões matemáticas em negrito referem-se a vetores ou matrizes;

as tabelas foram numeradas no formato XX.YY , onde XX refere-se ao número do capítulo

e YY ao número da tabela no capítulo; assim a tabela 2.1 é a primeira do capítulo 2, já a
tabela A3.2 é a segunda do apêndice 3;

para a numeração das fórmulas utilizou-se o formato XX.YY.ZZ, onde XX é o número do
capítulo, YY o número da subseção (quando existir) e ZZ é o número da fórmula; assim a
fórmula A4.2.3 é a terceira da segunda seção do apêndice 4.
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CAPITULOI+

Análise de Preferência "Conjoint Analysis"

1.1. Introdução

Entende-se por análise de preferência C'conjoint analysís"), AP, proces-

sos que permitam obter e analisar, através da estimação de modelos, experimentos cujas
variáveis respostas expressam preferências individuais.

Deseja-se, em geral, estimar a importância de favores pré estabelecidos na formação
da preferência do entrevistado por diferentes versões de um produto, serviço ou situação
hipotética. Considere, por exemplo, um caso onde se quer conhecer a importância dos
fatores: capacidade do winchester (60 ou 120 Mb), memória RAM (2 ou 4 h'lb) e existência

de MODEM (sim ou não), no processo de escolha de um micro computador pessoal. As
técnicas de AP exigem que diferentes formulações do produto sejam estabelecidas através
de combinações dos níveis dos favores de interesse (estímulos ou perfis), para posterior
a«Ilação dos entrevistados(juízes).

No exemplo acima, capacidade do winchester, memória RAM e MODEM são os
atributos do produto e, por exemplo, um micro com 60 Mb de winchester, 2 Mb de memória

l



Capl. Análise de Preferência " Conjoint Analysis" 2

RAM e presença de MODEM, é um possível estímulo (perfil) a ser avaliado

Em geral, a estimação de modelos dá-se a nível. individual, ou seja, para cada
elemento da amostra (juiz) haverá a estimação de um modelo.

1.2 Uma formulação matemática de AP e notação

Seja p o número de favores (atributos) envolvidos no experimento, cada um com Jk
níveis. Considerados todos os atributos, seriam possíveis llP.i /k combinações de níveis.
Cada combinação recebe o nome de estímulo (perfil). Convém ressaltar que, nesta mono-
grama, seta denominado estímulo qualquer combinação de níveis de 2 ou mais atributos,
não sendo necessário que níveis de todos os favores envolvidos estejam presentes em todos
os perfisi. Cada indivíduo será submetido a n,, s = 1,2, . . . , S, estímulos.

Considere X; = (x; x; . . . x;, y = (a;k.), matriz de dimensão n, por p, onde z;k,

é o nível do atributo k, presente no estímulo .j avaliado pelo indivíduo s; em outras palavras,

cada linha de X: representa um estímulo. Em geral, X* = X* para s ' 1,2,. . . ,S, ou
seja, todos os indivíduos recebem os mesmos estímulos.

Considere também, r, = (rj,) de dimensão n, por 1, onde rj, é a avaliação do
estímulo .j realizada pelo indivíduo sl em outras palavras, expressa a preferência do in-
divíduo s pelo perfil.j.

O objetivo de uma AP é, a partir de rs, X; e de um modelo f., estimar os
parâmetros do modelo e encontrar uma variável latente y., função de r., y, = (yJ,) =
g;(r.) (vetar de dimensões n, por 1) sendo ys = f.(X:) + c,, onde c, é um vetou n, por l
de erro aleatório do indivíduo s.

Como em geral rj, segue uma escala ordinal ou nominal, a função g, tem a função
de atenuar a rigidez da escala da variável resposta.

A função f. representa a lei que rege o processo de escolha do entrevistado (modelo
de preferência ou regra de composição); em geral, adora-se o modelo linear:

fs(X:) onde, X = (xi X2 = (,jk)

: ver seção 2.3. para maiores detalhes

2



Capl. Análise de Preferência - "Clonjoint Analysis" 3

1.3. Exemplo

Volte-se ao exemplo do micro computador. A tabela 1.1 representa 8 estímulos

formados a partir dos atributos winchester, memória RAM e MODEM, avaliados por um
indivíduo através da atribuição de postos (de l a 8), sendo que quanto menor o posto,
maior a preferência pelo estímulo. As colunas correspondentes aos atributos permitem
formar a matrix X;, enquanto que a coluna da avaliação é o vetor r,.

TABELA l.l Avaliação dos estímulos do exemplo

Inspirando-se em modelos aditivos de análise de variância, considere o seguinte
modelo de preferência:

f.(X:) = XP, cÉ9,, onde

l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

,-18:1x-

P], reíiete a importância do nível "winchester de 60 Mb" para o sujeito s, recebendo

a denominação de utilidade do ní\el; do mesmo modo, -Pi,) /32$, '/32si .da, e --P3, são,

3

estímulo Winchester RAM MODEM Avaliação

 
60 2 não

60 ,;4{z- sim
60 Zq não
60 4 sim
120 2 não
120 rZ sim
120 2'q não
120 4 sim  
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respectivamente, as utilidades dos níveis "winchester de 120 Mb", "2 Mb de memória
RAM", "4 Mb de memória RAM", "ausência de MODEM" e "presença de MODEM"
Nesse contexto, /3i, + /32, -- /33, refiete a preferência do juiz s pelo estímulo: (60Mb de

winchester, RAM de 2Mb, existência de MODEM), sendo chamado de utilidade total
desse estímulo. Nesse contexto, denomina-se utilidade de um nível à sua contribuição na

formação da utilidade total dos estímulos.

/

Utilizando o método de estimação MONANOVA2, chega-se que

y; = g;(r,) = ( 1, 737 1,732 1,732 1,727 1,728 1,728 1,736 -1,736 )'

Õ. 1,732 0,004 0,00iy

Assim. ao nível inexistência de MODEM associa-se o valor 0,001; já ao nível exis-
tência, associa-se -0,001. Diz-se que 0,001 é a utilidade do nível inexistência de MODEM
e -0,001 é a utilidade de existência.

Ao analisar o vedor P., percebe-se que o favor mais importante é a capacidade do
winchester, seguido da memória RAM e MODEM.

A preferência por um micro que possui 60 Mb de winchester, memória RAM de
2 h'lb e MODEM (micro A) é dada, para o modelo de preferência adorado, pela soma das
utilidades de cada um dos níveis acima, ou seja:

y(60Mb, 2Mb, MODEM) = 1, 732 + O, 004 0, 001 - 1, 735

O valor 1,735 é a utilidade total do estímulo

A utilidade total de um micro que possuí as características: 60 Mb de winchester,
4 Mb de memória RAM sem MODEM (micro B) é 1,729; de onde se infere que entre os
micros A e B, o preferido pelo entrevistado seria o B (lembre que a atribuição de postos
foi realizada em ordem decrescente de preferência; assim, quanto menor o valor numérico
da utilidade, maior a preferência pelo estímulo).

2 ver capítulo 4.2

4



Capl. Análise de Pi'eferência " Conjoint Analysis" 5

Ilustra-se desse modo, um dos pontos positivos da AP, que é a possibilidade de
simular a preferência dos entrevistados (juízes) por diferentes produtos.

Outra informação que pode ser extraída do modelo dado refere-se à quantificação

da (o) importância (peso) relativa (o) de cada fator. Green & Tul1(1978) sugerem (lue a

medida da importância de cada atributo seja diretamente proporcional à amplitude de sua
função utilidade. Desta forma:

Atributo A: amplitude = 1,732 (-1,732) - 3,464

Atributo B: amplitude = 0,004 (-0,004) - 0,008

Atributo Cl: amplitude = 0,001 (-0,001) - 0,002

Amplitude total = 3,464 + 0,008 + 0,002 = 3,474

Padronizando esses valores de modo que a soma dos pesos relativos seja 1, chega-se
a

Importância relativa de A = {ilg = 99,7%

Importância relativa de B = gi:;} = 0,2%

Importância relativa de C = {1:7i = 0,1%

1.4. Histórico

A origem da AP está ligada ao artigo de Luce & Tukey(1964). Nesse trabalho,
estudou-se o efeito conjunto de dois ou mais atributos na ordenação de estímulos. Basi-
camente, estabeleceu-se as condições para a existência de escalas intervalares, associadas
aos níveis dos fatores3, de modo que, quando combinadas através de um modelo de pre-
ferência, fossem reproduzidos, da maneira mais âel possível, os postos originais. Essa teoria
foi denominada medida conjunta ("conjoint measurement"').

Outros pesquisadores seguiram estudando aspectos teóricos da medida conjunta
(Krantz(1964), Tversky(1967), Barron(1977)).

3 na verdade, quanto maior o número de níveis, mais próximo de uma escala inter-
valar se estará

4 esse termo derivou o título em inglês "conjoint analysis"

5



Capl. Análise de Preferência Conjoint Analysis" 6

Em 1965, 1<ruskal desenvolve a técnica MONANOVA (Kruskal(1965)), que nada

mais é do que uma transformação para eliminar o efeito de ínteração em dados provenientes
de planejamentos fatoriais. Essa técnica foi adorada como algoritmo de estimação de
modelos de preferência. Durante a década de 60, outros algoritmos foram desenvolvidos

(C.rroU(1969), You«g(1969)).

Em 1971, Green & Rao publicam o primeiro artigo sobre medida conjunta aplicado

a "marketing" (Green & Rao(1971)). Esse artigo enfatiza os aspectos relativos à estimação
de um modelo de preferência.

Observou-se, na prática, que psicometristas e pesquisadores de "marketing" sim-

plesmente assumiam que as condições para existência das escalas intervalares eram válidas e
se preocupavam apenas com aspectos numéricos do problema (Green & Srinivasan(1978)).
Assim, fez-se necessário distinguir as duas posturas: aos trabalhos desenvolvidos na linha
de Luce & Tukey, deu-se o nome de medida conjunta axiomática e aos outros de medida
conjunta numérica.

A partir do artigo de Green & Rao, cresce o interesse pelo tema. As técnicas de
estimação PREFMAP (Carro11(1972)) e LINMAP (Srinivasan & Shocker(1973 a e b)) e o
método de colete de dados "frade-oR" (Jonhson(1974)), são dessa época.

O ano de 1978 foi bastante importante para a divulgação da medida conjunta,
com a publicação da quarta edição do livro Green & Tul1(1978), onde foi dedicada metade
de um capítulo ao tema, e do artigo Green & Srinimsan(1978), onde se fez uma excelente
recapitulação de todo o desenvolvimento da medida conjunta, até aquela data. Nesse

artigo, os autores afirmam: ". . . parece títiZ a adição do nome "c07Üoint anaZ3/.si3" [AP],
para cobrir modelos e técnicas que enfatizam ü transformação de tesp03ta3 subjetiuas em
parâmetros estimados

Nesse espírito mais abrangente (o escolhido no desenvolvimento dessa dissertação),
técnicas como LOGIT e PROBIT (Aldrich & Nelson(1985) e McFadden(1974)) ü)ram
incluídas em AP

Uma série de pesquisadores, sobretudo os ligados à área de "marketing", não se
interessando pela linha de pesquisa original (medida conjunta axiomática), preocuparam'se
somente com a estimação de modelos. Todavia, ainda é possível encontrar artigos recentes
sobre medida conjunta axiomática (Michel(1988)).

6
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Na década de 80, novas técnicas são sugeridas, como os métodos híbrido (Green,
Goldberg & Montemayor(1981)) e bayesiano (Cattin, Gelfand & Danes (1983)).

Mais recentemente, percebe-se que a tendência de desenvolvimento da técnica é a

criação de programas computacionais que permitam a colete de dados e a análise de uma
AP. Em alguns desses programas, o entrevistado interage com a máquina, que solicita os
dados necessários para a estimação de modelos; entre eles cita-se o "Adaptive Conjoint

Analysis" (Johnson(1987)), que foi analisado em Green, l<rieger & Agarwal(1991).

Técnicas baseadas na teoria da integração de informação ("iníormation integration

theory"), Anderson(1970) e Louviere(1988)) não fazem parte do âmbito desta dissertação.

A popularidade de técnicas de AP foi constatada por Cattin & Wittink(1982) e
Wittink & Cattin(1989) em levantamentos realizados em empresas de pesquisa de mercado
sobre a utilização desses procedimentos.

1.5. Aplicações

Nesta seção, algumas possíveis aplicações de AP serão comentadas. Não se deseja

aqui esgotar o tema, quer-se somente chamar a atenção para as potencialidades da técnica,
através de alguns poucos exemplos.

Uma AP produz como resultado final uma estimativa, em geral individual, de um
determinado modelo de preferência. Esse resultado, em grande parte das vezes, é utilizado
em análises posteriores, onde, duas se destacam: segmentação de mercado e simulação

da preferência por diferentes formulações de um produto (Green & Tul1(1978), Green &
Srinivasan(1978), Louviere(1988), Kamakura(198$));

A segmentação do mercado pode-:gêr realizada através de uma análise de agrupa-

mentos (Bussab et al(1990)) aplicada aos parâmetros estimados, ou sobre o peso relativo
dos atributos. Os grupos assim formados (segmentos) podem ser diferenciados através de
outras variáveis coletadas por ocasião da pesquisa (sócio-económicas, informações sobre
marcas que utiliza, etc).

Uma das grandes vantagens de uma AP é que, através dos modelos individual-
mente estimados, pode-se simular a preferência dos juízes por diferentes formulações de um
produto, expressas através da variação dos níveis dos atributos. Desse modo, a informação

7
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que se tem sobre o comportamento do mercado é mato mais rica do que ao se estimar
um único modelo para toda amostra. No capítulo 4 de Louvire(1988) são feitas sugestões
sobre a melhor maneira de se utilizar as informações simuladas.

A seguir são apresentados alguns exemplos de como AP pode ser utilizada na
prática.

- Uma nova versão de um produto será desenvolvida por uma empresa. Utilizando os
modelos estimados, a empresa poderá calcular a nível individual, a utilidade total de
uma série de possíveis versões para um grupo de consumidores; a partir daí, decidir quais
características o produto deverá conter.

- Um produto será lançado no mercado. Através de simulações, é possível prever como
será sua aceitação frente aos concorrentes.

- AP pode auxiliar na definição de uma estratégia de marketing. Suponha que um.produto
seja vendido no mercado por várias empresas. Consumidores de cada uma dessas marcas

podem ser submetidos a uma AP, permitindo, desse modo, verificar a importância que os
consumidores de cada marca dão a uma série de atributos pré-estabelecidos.

- Mahajan, Green & Goldberg(1982) apresentam um modo de medir a relação entre preço
e demanda de um produto através de uma AP

1.6. Etapas de uma AP

Green & Srinivasan(1978) sistematizaram as etapas de uma AP em 6 passos

Passo 1. Seleção de um modelo de preferência - estabelecidos os atributos do produto,
deve-se determinar como esses fatores se combinam na explicação da preferência do entre-

vistado, ou seja, qual é o modelo f. que deve ser estimado. No capítulo 3, são discutidos
os modelos de preferência clássicos (vedor, ponto-ideal e utilidade).

Passo 2. Seleção do método de colete de dados - define-se como os níveis dos atributos
serão combinados na formação dos estímulos. Na tabela 1.1, por exemplo, cada estímulo
foi formado com níveis de todos os atributos envolvidos no problema (perfil-completo); no

capítulo 2 é feita uma discussão sobre esse tema.

Passo 3. Construção do conjunto de estímulos a serem avaliados - este passo está ligado

8
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ao tipo de planejamento que será adotado na formação dos estímulos, no caso de perfil
completo 5 , pode-se ter: planejamento fatorial completo, fatorial fracionário ou blocos
incompletos balanceados. Esse assunto será abordado no capítulo 2.

Passo 4. Apresentação dos estímulos aos entrevistados - os estímulos podem ser descritos
verbalmente, ou até mesmo através de desenhos.

Passo 5. Escolha da escala de medida para a variável dependente - trata-se da deânição
de como os estímulos serão avaliados (rs). Algumas opções são apresentadas no capítulo
2

Passo 6. Escolha do método de estimação - nos capítulos 4, 5 e 6 são apresentados alguns

possíveis métodos de estimação pala um modelo de preferência.

1.7. Proposta da dissertação

Deseja-se, com essa monografia, apresentar um resumo das etapas descritas na
seção anterior, de modo a formar um texto de consulta para novos usuários de AP

Visando assegurar ao leitor uma visão ampla dos passos de uma AP, tenta-se
encontrar um meio termo entre o número de temas abordados e a profundidade em que
cada um é estudado. Pa.ra aqueles que desejam um detalhamento maior de alguma técnica

especíâca, é apresentada uma vasta bibliografia.

Optou-se priorizar o estudo dos métodos de estimação de modelos de preferência.
Comparações entre esses métodos e também entre outros aspectos, ligados ao planeamento
de uma AP, são encontradas em abundância na literatura. São apresentadas, no capítulo 7,
as conclusões de 13 estudos empíricos encontrados em publicações científicas. Um estudo

original, visando comparar alguns métodos de estimação, também é apresentado nesse
capítulo.

5 onde os estímulos são formados através da variação de níveis de todos os atributos

9



CAPITUL02
#

\

Cometa de Dados

Neste capítulo serão discutidos aspectos ligados ao planejamento de uma análise
de preferência. Serão feitos alguns comentários sobre as variáveis respostas mais utilizadas,
a apresentação dos estímulos e alguns tópicos sobre o planejamento propriamente dito.

2.1. Escolha dos atributos

Considere o seguinte exemplo: uma loja de computadores gostaria de saber a
importância que os seus consumidores atribuem a diversas características de um micro
computador, no instante da compra.

A fim de planejar um questionário que permita a utilização de uma técnica de
análise de preferência, deve-se escolher fatores inerentes ao produto que interâram na
preferência do consumidor. A união desses fatores definirá tipos hipotéticos de micro
computadores. Nesse exemplo são utilizados cinco atributos: capacidade do winchester
(40, 60 ou 120 Mb), memória RAM (1, 2 ou 4Mb), clock (8, 16 ou 20 MHz), existência de
MOUSE (sim ou não) e existência de MODEM (sim ou não).

10
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Ao escolher os atributos deve-se ter o cuidado de selecionar os que realmente sejam

importantes, pois, como será visto no decorrer deste capítulo, um número dto de favores
pode dificultar a avaliação do entrevistado, prejudicando a credibilidade dos resultados.

Louviere(1988) apresenta um exemplo de como determinar os atributos relevantes.
E proposta a realização de pesquisas qualitativas, onde uma série de produtos deve ser
apresentada aos entrevistados, que responderão perguntas do tipo;

(1) Quais produtos desta série você compra ou gostaria de comprar?

(2) Quais produtos desta série você não compra ou não gostaria de compra'?

(3) Você afirmou que compraria estes produtos (retomar a resposta de (1)). O que há neles
que os fazem atraentes a você?

(4) Você afirmou que não compraria estes produtos (retomar a resposta de (2)). O que há
neles que não os fazem atraentes a você?

(5) Pensando nos produtos que você gostaria de adquirir, que mudanças deveriam os fa-
bricantes ou vendedores fazer para que você perdesse o interesse em sua aquisiçãor

(6) Pensando nos produtos que você não gostaria de adquirir, que mudanças deveriam os
fabricantes ou vendedores fazer que você passasse a se interessar em sua aquisiçaoT

Após a colete destas informações, analistas devem agrupar as respostas obtidas

em categorias mutuamente exclusivas e, por exemplo, analisando a sua distribuição de
frequências, adorar algum critério para a escolha dos atributos que serão utilizados em
uma AP

Alpert(1971) discute e compara alguns métodos de identificação de atributos re-
levantes.

Cattin & Wittink(1982), em um estudo que visava conhecer a utilização de técnicas
de AP por empresas americanas de pesquisa de mercado, verificaram que, em algumas
situações práticas, foram identiâcados até 50 falares em potencial. Contudo, para tornar
factível a aplicação de técnicas descritas nesta dissertação, este número foi reduzido para
algo em torno de 3 a 15 sendo, na maioria das vezes, usados de 6 a 7 atributos.

Definidos os fatores é necessário estabelecer os seus níveis. A fim de simpliâcar o

11
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planejamento, não é indicado um número muito alto de níveis. Deve-se ter a preocupação
em escolher apenas os que são de importância para a situação prática. Quanto menor o
número de níveis, mais simples será o planejamento. Em geral, na definição dos atributos
já se conhece quais os níveis de interesse. Em todo caso, em Louviere(1988), encontra-se
um procedimento para a escolha dos níveis.

Green & Wind(1975) apresentam uma análise onde os níveis de um dos atributos
são representados através de desenhos. Assim, se fosse de interesse conhecer a preferência
do consumidor pelo "design" de um produto, poderia ser adicionado um atributo cujos
níveis seriam os possíveis projetos.

Para o exemplo foram estabelecidos os seguintes níveis

r 40 blb r l Mb
winchester - < 60 Mb RAM - < 2 Mb

L 120 Mb L 4 Mb

r 8 MHz
clock - l 16 MHz MOUSE

1. 20 MHz

sim
nao

MODEM

2.2. Variável resposta

TABELA 2.1. Tipos de avaliações utilizadas em aplicações comerciais de AP, em
%, segundo o ano

fonte: Cattin & Wittink(19S9)

Um dos itens analisados nas pesquisas de Cattin & Wittink(1982) e Wittink &
Cattin(1989), foi a escolha da variável resposta, ou seja, a definição do procedimento a ser

12

Avaliação 1971-1980 1981-1985
Escalas 34 49
Ordenamento 45 36
Escolha Parecida 1 1 9

Outras 10 6



Cap2. Colete de Dados 13

utilizado pelos entrevistados em suas avaliações. Constatou-se que apenas três métodos
foram responsáveis por mais de 90% das aplicações comerciais da técnica, no período que
vai de 1971 até 1985 (tabela 2.1). São eles:

a.) ordenamento através de postos,

b.) avaliação através de escalas e

c.) comparação parecida

2.2.1 Ordenamento através de postos

Esta avaliação consiste na ordenação dos estímulos segundo a preferência do juiz
A ordenação pode ser feita em ordem crescente ou decrescente sem prejuízo da análise.

Como exemplo, suponha que os seguintes estímulos sejam apresentados ao entre-
vistado:

- estímulo 1 - winchester de 40 Mb, l Mb de memória RAM, clock de 20 MHz, com MODEM
e MOUSE;

- estímulo ll - winchester de 60 Mb, 4 Mb de memória RAM, clock de 8 MHz, sem MODEM
e sem MOUSE;

estímulo 111 - winchester de 120 Mb, 2 Mb de memória RAM, clock de 10 MHz, sem
MODEM e com MOUSE.

Suponha também, que o estímulo ll seja o preferido, seguido pelo 111 e pelo l-
Assim, haverá a seguinte atribuição de postos para os estímulos 1, 11 e 111, respectivamente,
3 1 2, se a atribuição for em ordem decrescente e 1 3 2 se for em ordem crescente de
preferência.

Em geral, é fácil para o entrevistado entender o objetivo de um ordenamento via
postos. Algum problema pode ocorrer quando o número de perfis a serem ordenados é
muito alto. Nesses casos, deve-se contar com um previsível cansaço do entrevistado, que,
a partir de um certo momento, poderá ter dificuldades na execução da tarefa.

13
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2.2.2 Avaliação através de escalas

Os estímulos são avaliados, um a um, a partir de uma escala de preferência que
pode ser discreta ou contínua. Por exemplo, ao se utilizar uma escala de 5 pontos é
apresentado ao entrevistadojf números variando de l a 5; ao número l pode-se associar
uma frase do tipo: "nenhuma preferência" e, em contrapartida, ao número 5 associar
a frase: "altamente preferido". Assim, pede-se ao respondente que atribua, para cada
estímulo, um número de l a 5, de tal modo que quanto maior íor o número, maior seja a
preferência pelo estímulo;

nenhumapreferência 1 2 3 4 5 altamente preferido

Uma escala contínua pode ser obtida ligando as duas frases com um traço e pedindo que
o juiz assinale, nessa linha, a posição que mais concorde com sua preferência, seguindo
o critério de proximidade das frases (quanto mais próximo de uma frase, maior a con-
cordância com ela). A avaliação seria dada através da distância de uma das frases à marca
do entrevistado:

nenhuma preferência --- altamente preferido

Uma situação semelhante à anterior é obtida classificando cada perâl segundo
alguma escala ordinal (exemplo: ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo).

2.2.3 Comparação pareada

Neste método, os estímulos são apresentados aos pares e o entrevistado deve es
colhexf:8'prákridoHSrinivHan & Shocker(1973a), Madansky (1980)).

Um método alternativo de avalição seria pedir que o juiz, além de escolher o
estímulo preferido, indique também a intensidade da diferença entre os dois estímulos.
Jackson & Shenker(1982) apresentam um exemplo onde se utiliza esse tipo de avaliação.

2.2.4 Outros tipos de avaliação

Apesar de menos utilizados, são encontrados na literatura alguns outros tipos de
variáveis resposta.

Avaliações podem ser obtidas através da atribuição de notas a cada perfil, ou ainda

perguntando-se ao entrevistado quanto ele pagaria por determinado produto. Este último
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tipo de variável resposta segue uma escala métrica e a análise pode ser realizada através
dos métodos convencionais de análise de variância ou análise de regressão.

Um outro tipo de variável resposta pode ser obtido através da classiÊcação de
cada estímulo em grupos, por exemplo: comprmia/não compraria o produto, aceitaria/não
aceitaria a situação descrita pelos perfis, ... (Rao & Winter(1978), Punj & Staelin(1978)).

2.3. Apresentação dos estímulos

Basicamente dois modos de se construir um estímulo são utilizadas em uma análise

de preferência: perfil completo e matrizes "frade-ofP'

TABELA 2.2. Estímulos construídos através de um planejamento perfil-completo

estímulo
l
2

3

4
5

6
7

8
9

10

11

12

13

14
15

16
17

18

winchester
40
40
40
60
60
60

120
120
120

40
40

40
60
60

60

120
120
120

RAM
l
2

4

l
2
4
l
2

4
l
2

4

l
2

4
l
2
4

clock
8

16

20
16
20

8

20
8

16
20

8
16

8

16
20
16

20
8

MOUSE
nao
nao
sim
sim
nao
na,o
nao
sim
nao
sim
nao
nao
naD
sim
nao
nao
nao
sim

MODEM
nao
sim
nao
sim
nao
naD
sim
nao
nao
nao
sim
nao
naD
nao
sim
nao
nao
slm

No perfil completo, os níveis de todos os atributos são combinados de modo a ge-
rarem os estín.ralos. Esses estímulos são descrições do objeto de estudo (produtos, serviços,

15
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etc). Ao entrevistado caberá avaliar estes perfis. A tabela 2.2 apresenta a formação de
alguns possíveis estímulos associados ao problema proposto no início do capítulo. O número

total de possíveis estímulos é dado pelo produto do número de níveis de cada atributo e
será, neste caso, 108.

Neste tipo de enquete praticamente não há restrições quanto ao tipo de variável
dependente a ser utilizada; em geral todas se aplicam.

FIGURA2.1 Estímu[os construídos através de matrizes ']»ade off

16

Winchester
Clock

40 60 120

40      
60      
20      

Winchester
RAM

40 60 120

l      
8      
16      

MODEM
MOUSE

sim nao

sim    
nao    

Winchester
MODEM

40 60 120

sim      
nao      

Clock
RAM

8 16 20

l      
2      
4      

MOUSE
Winchester

sim nao

40    
60    
120    

MOUSE
RAM

slm nao

l    
2    
4    

MODEM
RABI

sim nao

l    
2    
4    

MOUSE
Clock

sim nao

8    
16    
20    

MODENI
Clock

sim nao

8    
16    
20    
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Ao se adorar como variável resposta o ordenamento através de postos, Green
& Tul1(1978) sugerem que cada estímulo seja escrito em um cartão e que, inicialmente,
seja pedido ao entrevistado que os agrupe em três pilhas, a primeira com os perfis que
Ihe agradem, a segunda com aqueles que Ihe são indiferentes e a última com aqueles

que Ihe desagradem. Este processo pode ser repetido até que não haja pilhas com um
número excessivo de cartões. Em seguida, o respondente deverá ordenar os cartões de

cada pilha segundo sua preferência. Note que, devido sua própria complexidade, este tipo
de procedimento deve ser adorado preferencialmente em entrevistas pessoais.

A matriz "frade-oR" (Johnson(1974)), também conhecida na literatura como ava-
liação dois-por-vez, difere em muito do perâl completo. Agora, os favores serão dispostos
dois a dois em tabelas e em cada uma, separadamente, as combinações de seus níveis serão

ordenadas de acordo com a preferência do entrevistado (vede âgura 2.1).

Um dos inconvenientes associados a este método é a possibilidade de haver uma
certa perda em termos de realismo (Green & Srinivasan(1978), Johnson(1974)), primeiro
porque ao se analisar apenas dois favores por vez, estarão sendo ignoradas algumas possíveis
interações envolvendo um número maior de atributos. Outra situação onde ocorre perda
de realismo se dá quando existe uma relação natural forte entre dois (ou mais) favores
(correlação ambiental). Por exemplo, suponha que o objetivo de um estudo seja conhecer
a preferência do consumidor por certo tipo de refrigerante. Assuma que entre os atributos
de interesse estejam: o tamanho da embalagem, 290ml, 1000ml ou 1500ml e o preço do
produto. E óbvio que existe uma relação natural entre os dois atributos, quanto maior a
embalagem, mais caro é o produto. Espera-se, no entanto, que o consumidor prefira pagar
menos por mais bebida. Ao ordenar os níveis de preço e quantidade, produtos inviáveis
poderão ser os de maior preferência. A conclusão que se tira é que quando a correlação
ambiental é muito alta, torna-se mais razoável a adoção de um esquema perfil completo,
onde se tem um controle maior da factibilidade do perfil e onde, além disso, todos os
atributos são avaliados simultaneamente (Green & Srinivasan(1978)).

Outro problema intrínseco ao método "frade-oR" ocorre quando o número de
tabelas a serem analisadas é muito alto. Nessa situação existe a possibilidade do en-
trevistado adorar um padrão de resposta, sem levar em conta os atributos envolvidos;
por exemplo, ele pode começar a atribuir postos mais altos às posições de um canto e ir
decrescendo conforme dele se afaste, em qualquer tabela que analise.

Foi constatada uma tendência do entrevistado considerar apenas as variações de
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um atributo no ordenamento das matrizes, ignorando o segundo favor (Green & Tul1(1978)).
Este tipo de problema pode também acontecer com o método perfil completo. Quando
o número de atributos é alto, existe a possibilidade do entrevistado ignorar as variações
daqueles de menor importância.

As matrizes "trade-o#" , todavia, são de mais fácil aplicação, possibilitando inclu
sive sua utilização em pesquisas pelo correio.

Nos estudos de Cattin & Wittink(1982) e Wittink & Cattin(1989), nota-se um
ligeiro aumento na popularidade do perfil completo e uma acentuada diminuição no uso
das matrizes "frade oa" , quando se compara o período 1971-1980 com o período 1981-1985,
tabela 2.3. Segundo os autores isto se deve, em parte, ao artiâcíalismo do método "trade
o#"

Analisando a tabela 2.3, nota-se que alguns métodos não foram mencionados. São
eles

combinação - trata-se de construir estímulos utilizando para alguns o método perfil
completo e, para outros, as matrizes " frade oR"

- comparações pareadas - a razão pela qual este tema não íoi discutido é que tal pro-
cedimento consiste, simplesmente, na comparação de perfis completos dois a dois. Em
termos da construção dos estímulos, será idêntico ao já descrito para perfil completo.
Em David(1988) são discutidos alguns planejamentos que permitem a redução do número
de pares a serem avaliados pelo entrevistado; em Jackson & Shenker(1982), é descrita a
aplicação de um planejamento cíclico na redução do número de pares.

TABELA 2.3. Tipos de construções de estímulos utilizados em aplicações comer
dais de ap, em %, segundo o ano

Tipo de construção
Perfil Completo
Matrizes Trade oH
Combinação
Comparação parecida
Outros

1971-1980
56
27
14

1981-1985
61

6

10
10

133

fonte: Wittink & Cattin(1989)
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2.4. Planejamento para perfil completo

Mesmo deânido o método de construção dos estímulos, alguns problemas quanto

à sua aplicabilidade continuam existindo. Em geral, a análise de preferência tem por
objetivo a estimação de modelos individuais. Na prática, isto obriga que o número de
peras a serem as,apliados por um único sujeito seja muito alto. A incõbeniência resultante é
que a contabilidade das respostas tende a diminuir, uma vez que, como já foi salientado,
deve-se contar com um eventual cansaço do entrevistado. A 6m de evitar esta ocorrência,
surge a necessidade da redução do número de perâs-

Green(1974) discute, sucintamente, alguns tópicos de planejamento que têm por
objetivo facilitar a fase de colete de dados. Ele destaca que a diminuição no número
de estímulos a serem apresentados depende basicamente da complexidade do modelo de
preferência. Admitindo a inexistência de alguns efeitos de interação, pode-se abrir mão da
avaliação de alguns perfis através da adoção de planejamentos fracionários (Box, Hunter
& Hunter(1978), Addelman(1962)).

Um exemplo de aplicação de um planejamento fracionário pode ser encontrado na
tabela 2.2. Para que um modelo com todos os termos pudesse ser estimado, seria necessária
a avaliação de 108 estímulos. Ignorando-se os termos de ínteração foi possível reduzir este
número para 18.

O problema de confundimento em planejamentos fracionários é brevemente discu-

tido no apêndice 2.

A adoção de um planejamento fracionário pode ser incapaz de reduzir conside-
ravelmente o número de estímulos, quando um dos favores possui um número muito alto
de níveis. Nesta situação, Green(1974) sugere que se adore um método de estimação em
múltiplos estágios. Em um primeiro momento seria pedido ao juiz que avaliasse apenas os
níveis deste favor, por exemplo, atribuindo nota 10 ao de maior preferência, suponha nível

AI, nota 0 ao de menor preferência, suponha nível A2 e, aos outros, notas intermediárias,
o que acabaria formando uma escala de preferência para este atributo. A seguir, os peras
seriam construídos utilizando-se apenas os níveis AI e A2 deste fatos. O modelo seria
estimado para estes dois níveis. Assim, estariam determinadas as utilidades de AI e A2,
que seriam utilizadas como limites de uma nova escala de preferência. O passo anal seria
obter as utilidades dos níveis intermediários; isto se dá fazendo a mudança da escala 0-10
para a nova escala.
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Moore & Holbrook(1990) discutem planejamentos alternativos quando se tem uma
alta correlação ambiental entre os atributos.

Um alto número de atributos também pode prejudicar a avaliação de um estímulo.
Nesse caso, é interessante estudar a possibilidade da adição de um planejamento em blocos
incompletos ao acaso.

20
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#

Modelos de Preferência

Como já foi discutido durante a introdução, há dois ajustes intrínsecos a uma AP

O primeiro trata-se da determinação da função y, = g;(R,) e o segundo corresponde à
modelagem da variável transformada ys = fs(X,) + c,. A função f, conhecida por modelo
de preferência ou regra de composição, tem por ânalidade exprimir como os atributos se
combinam na explicação da preferência do entrevistado por um determinado estímulo.

Q,

O objetivo deste tópico é apresentar os modelos de preferência mais utilizados em
uma AP. Será suposto, para os modelos vedor e ponto-ideal, que os atributos estejam em
uma escala de medida intervalar ou razão.

Fica subentendida a existência de um termo aditivo de erro aleatório, em todos os

modelos a serem apresentados. A critério do analista, pode-se supor a existência de um
termo aditivo constante, a ser estimado, em cada um dos modelos a serem introduzidos.

3.1. Modelo de preferência VETOR

Trata-se do modelo usual de regressão. Sua utilização presupoe que a função de
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Cap3. Modelos de Preferência 22

preferência do estímulo, y., aumente, ou diminua, linearmente de acordo com as variações
dos atributos supostos quantitativos. Algebricamente é dado por:

y. = x.8, :> vj, = xjP, ::> vj, = 1: Pk,zjk.
k-l

P

(3.1.1)

Os parâmetros Pt, representam a importância (peso) de um determinado atributo
para o indivíduo s.

Carro11(1972) apresenta um outro modo de visualizar este modelo. Considere os
estímulos dispostos graficamente, em um espaço onde cada eixo representa um atributo:
espaço de multiatributos. A idéia básica dessa interpretação é imaginar, nesse espaço,
a existência de vetores, cada um associado a um indivíduo, que indicam a direção do
crescimento de sua preferência. Dessa forma, a ordem de preferência dos estímulos para
um determinado sujeito seria dada pela projeção dos estímulos em seu correspondente
vedor

Figura 3.1. Representação gráfica do modelo vetou, em um plano formado por
dois atributos (X] e X2)

Na figura 3.1, é representada uma situação com apenas dois atributos, l e 2. As
letras maiúsculas representam a localização dos estímulos, dada pela matriz de planeja-
mento. Os nome.os romanos indicam os vetores de dois sujeitos. Ao projetar os estímulos
nestes vetores, observa-se que a ordem de preferência para o primeiro indivíduo é dada por
ECABD e, para o segundo, por DEABC.
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Algebricamente esta interpretação pode ser descrita como

3/.f, - a,vl.xj , onde: (3.1.2)

a, é uma constante desconhecida

v, é um vedor (p x 1) de norma l sobre o qual serão projetados os estímulos do indivíduo
S

Deânindo P, = a,v,, vem que yj.
anteriormente apresentada.

que é a equação do modelo vetar

Como foi salientado no início deste tópico, ao utilizar este modelo acredita-se que a

preferência por um estímulo simplesmente cresça (decresça) conforme se alterem os valores
dos atributos. Em termos práticos, isto nem sempre ocorre. Em muitos casos um modelo
monotõnico não é suficientemente abrangente para descrever a preferência de um indivíduo.

Surge, então, a necessidade de modelos mais complexos.

3.2. Modelos PONTO IDEAL

Os modelos ponto-ideal, também conhecidos por "unfk)Iding" (Carro11(1972)), ou
euclidiano (Davison(1983)), partem do princípio de que para cada indivíduo existe um
estímulo que é o de preferência máxima (ponto-ideal) e que, quanto mais parecido com ele
o produto for, maior será sua preferência (Green & Carmone(1970)).

Considerando os estímulos como pontos em um espaço formado pelos atributos,
esses modelos ajustam a distância entre o ponto-ideal, a ser estimado, e os estímulos, cujas
coordenadas são definidas pela matriz de planejamento. Quanto menor for essa distância,
maior será a preferência pelo estímulo.

Os modelos ponto-ideal são hierarquicamente classificados como simples, ponde
Fado e geral.

3.2.1. Modelo PONTO IDEAL SIMPLES

O modelo ponto-ideal simples, ou euclidiano simples, é dado por
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y}, = P,(Xj -- ll,y(xj
P

E
k-

n,)= P,(#.ík -- «'t,y ,onde: (3.2.1)

ll, = (nk,) vetou (p x 1) é o ponto-ideal, a ser estimado, referente ao indivíduo s. Cada

cooordenada desse vetou corresponde a um favor;

P, é o peso (importância) do conjunto de atributos para o indivíduo s

Esse é o modelo ponto-ideal mais elementar. O peso, P,, não é estabelecido para
cada atributo em separado, mas para todo o conjunto de fatores envolvidos no estudo.
Parte-se do princípio de que todos os atributos são igualmente importantes. A única
mudança que pode ocorrer é no peso estimado para cada indivíduo.

Figura 3.2. Comportamento da pre-
ferência por um determinado atribu-
to, segundo um modelo ponto-ideal

Figura 3.3. Linhas de isopreferência
de um modelo ponto-ideal simples,
com dois atributos (XI e X2), para
doisindivíduos (l e ll)

Pode-se visualizar o que acontece neste modelo através das figuras 3.2 e 3.3

Na figura 3.2, está representado o comportamento do modelo de preferência de um
modelo ponto-ideal simples en] relação a um atributo, quanto menor for yj, maior será a
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preferência pelo nível

A figura 3.3 representa a projeção de dois modelos ponto"ideal simples, com dois
atributos, no plano deânido pelos favores Xi e X2. Os círculos são interpretados como
linhas de isopreferência e os centros são os ponto" ideais de dois modelos. Pa.ra o modelo
l a ordem de preferência é dada por ABDCE e para o ll ECADB.

3.2.2. Modelo PONTO IDEALPONDERADO

Analiticamente, este modelo é dado por

(xj - n,yp=(xj - n,)
P

>l: P.,(zj k
k-l

n.' )2 onde: (3.2.2)

=' = ai.gÇl3*,,$,,,ê , PP,) é a matriz diagonal com os pesos dos atributos

A diferença básica deste modelo em relação ao anterior é a possibilidade dos atri-
butos terem diferentes pesos-

Figura 3.4 Linhas de isopreferência Figura 3.5. Linhas de isopreferência
de um modelo ponto-ideal pondera- de um mode]o ponto-ideal geral, pa-
do, com 2 atributos (XI e X2), para ra dois indivíduos (l e 11), com 2
dois indivíduos (l e 11) 9. atrilnutos (XI e X2).
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Vê-se, na figura 3.4, como ficam as linhas de isopreferência para dois indivíduos em
um modelo com dois atributos. Agora, estas linhas serão elipsóides cujo centro continua
sendo o ponto ideal. Ao analisar esta figura, percebe-se que para o indivíduo l o atributo
X2 é o mais importante enquanto que para o indivíduo ll Xi é o mais importante. A ordem
de preferência dos estímulos para o sujeito l é ADBCE e para o sujeito ll é ECABD.

Muitos autores consideram o modelo ponto-ideal ponderado como sendo o modelo
ponto-ideal, ignorando as outras versões (Green & Srinivasan(1978)).

3.2.3. Modelo PONTO IDEALGERAL

Este modelo é análogo ao ponto-ideal ponderado, com a particularidade de permitir
a existência de interação entre os atributos. A interação é traduzida como uma mudança
de direção nos eixos da elipse, como é exemplificado na Êgura 3.5. Nesse gráfico, tem-se
que para o indivíduo 1, a ordem de preferência dos estímulos é dada por ACBDE e para o
sujeito ll é ECADB.

Basicamente, o modelo é dado por

yj, - (xj lIrA(xj n) onde, A é uma matriz de transformação

Encontra-se na literatura, duas possibilidades para a escolha da matriz A: Davi-
son(1983) e Carro11(1972), que serão doravante denominadas versões l e 11, respectivamente

Na versão 1, a seguinte transformação é proposta

x;, =TsP, *xjs e ll, =T.P=*ll, onde

T; é uma matrix de dimensão p por p de transformação linear e p"* = dias(Pf, P;,

Parte-se do modelo seguinte, que é a fórmula da distância entre o estímulo j e o
ponto ideal no novo sistema de coordenadas:

yj, - n:y(x; n:)
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Desenvolvendo a expressão anterior tem-se

yj, - (xj n,ypT"TI.v,P=' (n n,)

Definindo A: = Tj;T; e

yj, - (xj n,ypT"À.:pr*(xj - n,),

é possível demonstrar que .0T*A:.0=* = (PL#.í,Àb,), o que resulta em

P

E
{-1

yj, -- Pl:À:t,(«jt «t,y + }l: }l: p;,#:,À;l,(«jk -- "t,)(«ji -- "i,)
P

Fazendo

*. Z:.X=., eq«e À..,

o modelo passa a ser

P P

E
k-l k-ll#k

g/j, :: EPk,(a;jk -- n't,y + E 1 1

Pagã.Xkl,(,jk -- «'t,)(zjz n'''), (3.2.3)

onde Pt, seria a importância de cada favor e o termo ÀEI, a interação entre os atributos k
e l

A versão ll assume que tanto xj como 11, são operacionados por uma matriz
de transformação ortogonal 7'' e assim as distâncias entre os estímulos e o ponto ideal
transformados, ponderadas pela matriz P" , são calculadas. Desta forma, tem-se

xj, xj alk,) e n = :n, «É,),

de onde vem que
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y.í, - n;ypr(xj; - n:) yTa'PTT;(,j - n,)

T.ma«do A; T:P=T; À;j,),

yj, = (xj - n,yÀ.:(xj - n,). (3.2.4)

Na seção 4.1.2.3, é retomada a comparação entre as duas vemões

3.2.4. Comentei'ios sobre os modelos ponto-ideal

Nem sempre a estimativa do suposto "ponto-ideal" pode ser interpretada como a
localização do estímulo de maior preferência. Isto só ocorre se duas condições estiverem
satisfeitas:

a. a estimativa Pi;, do peso correspondente ao atributo k seja positiva e,

b. que, por ocasião do planejamento, se estabeleça que os estímulos sejam avaliados de
modo que yj, cresça conforme diminua sua preferência.

Carro11(1972) discorre sobre a violação da condição "a". O autor sugere que
quando for violada, âk, seja interpretado como a localização do estímulo de menor pre'
gerência, denominando este ponto como anel-ideal. Desta forma, quanto mais próximo se
estiver deste ponto menor será a preferência.

A violação da condição "b" pode ser evitada no momento do planeamento. Clon-
tudo se isto não tiver acontecido pode-se adorar o modelo ponto-ideal proposto por Green
& Srinivasan(1978). Este modelo não invalida os comentários feitos ao longo do capítulo,
e é dado por:

A figura 3.6 é a representação gráfica de um modelo ponto-ideal (tendo Ú na
ordenada) com 2 atributos, sendo que ambos têm pesos positivos. A figura 3.7 ilustra o
que acontece quando um dos pesos é negativo.
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./\

Figura 3.6. Gráfico de --y, para um
modelo ponto-ideal ponderado com
2 atributos, sendo ai e P2 positivos

Figura 3.7. Gráfico de --y, para um
modelo ponto-ideal ponderado com
2 atributos, sendo P] negativo e P2
positivo

fonte: Carro11(1972) fonte: Carro11(1972)

3.3. Modelo UTILIDADE

Este é o modelo mais genérico de todos, uma vez que não é imposta nenhuma
forma pré definida ao comportamento de yj,. Tem-se

P

k-l
onde

/k,(.) é uma função que descreve a importância de cada nível do favor k na
formação da preferência do estímulo.

O modelo pode ser escrito de uma maneira mais atrativa considerando X = (3jk, ),
uma matriz n por q, onde q é soma do número de níveis de cada atributo e
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Í l se o nível l do atributo k aparece no estímulo j
a;jkl = 1. 0 se não aparecer.

Assim sendo, pode-se escrever yj, de maneira análoga ao modelo vetou

VJ, l>1:P'','j'.
k-ll-l

onde nX; é o número total de níveis do atributo k

O parâmetro /ix;i, é denominado como a utilidade do nível l do atributo k para o
indivíduo s e mede a importância desse nível para o entrevistado.

Vale ressaltar que esse é o único modelo que se aplica diretamente a variáveis
qualitativas. Trata-se de um modelo de análise de variância.

3.4 Hierarquia dos modelos

Pode-se mostrar que os modelos apresentados nas seções 3.1, 3.2 e 3.3 pertencem
a uma mesma família e que os mais complexos englobam os mais simples.

Note que no modelo utilidade não se faz restrições ao comportamento de /k,(.);
logo pode-se encarar os modelos apresentados em 3.1 e 3.2 como casos particulares deste.

O modelo ponto-ideal geral, em qualquer das versões, reduz-se automaticamente
ao modelo ponto-ideal ponderado se a transformação Ts for a matriz identidade.

Do mesmo modo, no modelo ponto-ideal ponderado, se todos os atributos forem
igualmente importantes, chega-se ao modelo ponto-ideal simples.

A passagem do ponto-ideal ponderado para vedor exige um pouco mais de reflexão
sobre o significado do ponto ideal. Como foi dito anteriormente, quanto mais próximo um
estímulo estiver do ideal, menor será o valor de sua função preferência. No modelo vedor
a preferência símplemente cresce, ou decresce, linearmente. Isto pode ser obtido a partir
do ponto-ideal ponderado, tomando os pontos ideais tendendo a üoo.
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A passagem do ponto-ideal simples para o modelo vetar âca mais clara ao se
considerar a expressão 4.1.2.

Esta ordem é mais claramente exposta no capítulo que trata do método de es-

timação PREFMAP (seção 4.1.).
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CAPITUL04
P

Métodos de Estimação

Este capítulo apresenta os principais métodos de estimação de um modelo de AP
Entenda por estimação do modelo, tanto a estimação de g; ( ys = g;(r,)), quanto a de f.
(y,

Parte-se da suposição de que os métodos serão utilizados na estimação de modelos
individuais. A âm de facilitar a notação dos modelos, será omitido o índice s referente ao
indivíduo.

4.1. PREFMAP PREFerence MAPping

O método PREFMAP, Carro11(1972), utiliza técnicas derivadas da regressão linear
múltipla na estimação dos efeitos dos atributos. Nesse contexto, os atributos seriam as
variáveis independentes e a avaliação subjetiva do estímulo a dependente. Basicamente é
estabelecida uma linearização dos modelos de preferência e a estimação desses modelos é
feita pelo método dos mínimos quadrados.

Inicialmente será abordada uma versão métrica, onde a variável dependente segue
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uma escala intervalar, ou razão e, posteriormente será introduzida a versão não métrica.
Será assumido, nesta primeira fase, que y = r, ou seja, a função g é a identidade.

Este procedimento aplica-se à estimação de modelos de preferência vetor e ponto
ideal.

Da mesma forma que no capítulo de regras de composição, os termos de erro não
serão explicitados. Subentende-se que, para todos os modelos, exista um resíduo aditivo.

Supõe-se, para validade dos testes a serem apresentados, que as hipóteses usuais

de uma análise de regressão (Draper & Smith(1981)) estejam satisfeitas.

4.1.1 Aplicação ao modelo VETOR

Como íoi anteriormente visto, o modelo vedor é dado por

Como pode ser observado, trata-se do modelo de regressão linear múltipla. A
estimação é eíetuada através dos procedimentos usuais (mínimos quadrados) e o coeâciente
de determinação, R2 , pode ser uti]izado como uma medi(]a da qualidade do ajuste.

Eventualmente, pode-se (querer estimar o vedor v da equação (3.1.2) (yJ = aü'aj =

p'xj). Considerando /3t como a estimativa de mínimos quadrados de /3t, Carro11(1972)

sugere, uma vez que o vedor v é de norma unitária, que suas coordenadas sejam estimadas
por

'? = (Ü) onde: Ü
Ó.

' (x{.: dÊ)+
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4.1.2. Aplicação aos modelos ponto-ideal

4.1.2.1 Modelo ponto-ideal simples

Partindo da equação (3.2.1) tem-se

P

z/j = >1: /3('jt
k-l

rty

Trabalhando a equação acima chega-se a

j P 11:,3. + >11:(-2P«.'j.) + >1:#'''Í
k=1 k=1 k=l

Fixe

ak = --'ZD'-k (4.1.1)

Substituindo as expressões acima no modelo de preferência, chega-se a

VJ =p 11:«3. +>1,at'ji+'.
k=1 k=l

(4.1.2)

Os parâmetros a serem estimados no modelo (4.1.2) são as quantidades P, ak e c
As estimativas devem ser obtidas através do método de mínimos quadrados.

Obtidas as estimativas dos parâmetros e utilizando (4.1.1), estima-se o ponto ideal
por

. ak
n'k = ''"'T .

-2#
(4.1.3)

Se P = 0, o modelo (4.1.2) será idêntico ao modelo vedor. Deste modo pode-se
veri6car se a introdução deste parâmetro trouxe alguma melhoria significante ao modelo,

34



Cap4. Nlétodos de Estimação 35

através de um teste F parcial (Montgomery & Pack(1982)). O teste verifica a hipótese
(HI) de haver melhoria signiâcante ao se passa de um modelo vedor para um modelo
ponto-ideal simples. Sendo R2V o coeâciente de determinação do modelo vetor e R2 o
coeficiente de determinação do modelo ponto-ideal simples, a estatística desse teste é dada
por

.p - !P11#:(.x - p - D B .p(i, .x - p - n.

4.1.2.2. Modelo ponto-ideal ponderado

O modelo ponto-ideal ponderado é dado por

P

vj = 1 : P*('jk - "ty
k-l

Desenvolvendo esta equação tem-se

j l:# «3. + >1:(-2a'"k)'j' + }:P rÍ
k=1 k=1 k=l

Com o fim de facilitar a estimação do modelo

e ak = --2Pknk (4.1.4)

Deste modo, o modelo âca sendo

j = ll:pt.3. +}, '-k'jt+'.
k=1 k=l

(4.1.5)

Os estimadores de Pk, clk e c são obtidos através da aplicação do método de
mínimos quadrados. De modo análogo ao item anterior, estima-se os pontos ideais a partir
de (4.1.4), obtendo-se

35



Cap4. Métodos de Estimação 36

(4.1.6)

O modelo (4.1.2) é um caso particular de (4.1.5): basta que Pt = P ,k =

1,2, . . . ,p. Isto permite a utilização de testes F parciais para veriâar se houve ganho
significativo ao se passar do modelo ponto-ideal simples para o ponto-ideall ponderado, ou
mesmo do vedor para o ponto-ideal ponderado. Denotando o coeâciente de determinação
do modelo ponto-ideal ponderado por R}, tem-se então, sob a hipótese nula de não haver
melhoria com a mudança de modelo:

a. Ponto-ideal simples para ponderado

,' - ::+:?il> x-i.:lT:J u '@ - :, ''' - :, - u.

b Vetar para ponto-ideal ponderado

, -:llfilF. z..:.a:l u 'ü, ''' - ', - u.

4.1.2.3. Modelo ponto-ideal geral

Inicialmento o modelo será estimado para a versão 11. A l será abordada na
sequencia.

Da equação (3.2.4) vem

Z/j - (xj lIrA'(xj n)= xlA'xj 211'A'xi+ll'A'll

Fazendo

(I' == 2n'A.' c

vem
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gj = xiA'xj + x;a' + c = >ll: }: Ài;lzjkzjz + }. 'zi;JÇ.ik + c.
k=il=t k=i

Uma vez que A' é simétrica, vem, da equação acima que

j = 1:À tz3E + >1,'-lzjt + l:l :2Àl;lz.jkzji +c.
k-l k-l k-ll<k

(4.1.7)

Como anteriormente, utiliza-se o procedimento de mínimos quadrados para estimar

A', a' e c. A estimativa do ponto ideal pode ser obtida através de:

(4.1.8)

Por de6nição, A' = T.'P"T.' (3.2.4). Logo, um modo de obter uma estimativa
dessas matrizes seria através da decomposição espectral de A'. T' seria o transposto da
matriz de vetores característicos de A' e, P' seria a matriz diagonal formada pelas raízes
características de A

A estimação do modelo proposto na versão l será semelhante a esta. O modelo,
nesse caso, é dado por

P

vj = >ll: #t(,jk
k-l

«&y + }: >ll: p,í p? .x*i('jk -- ".)("JI «'1)

Desenvolvendo-se, chega-se a

Z/j = >1.: Pk,3k + >ll:(--2Pt'jt«t) + }l: PtrÍ + 11: }: p,í #f Àtz'jt,jz+
k=1 k=1 k=1 k=1 1?ék

P P . . P P ' .

+ >ll: }l:(-2Pé PF À.',j.«.) + }l: }: P.Í Pr *'."'".
k=ll#k k=ll#k

Assumindo
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P P P . .

. - >ll: p.«.' + }: 11: p?p?*''"'".
k-l k-ll#k

bK! alia l3Í Xn e (4.1.9)

a. «'. - 2 : ll:pfp?À*'«'.
k=ll#k

que equivale a

a = --2U'll (4.1.10)

onde: a = (aj)(P,i) e

U = (uij),,,, sendo

« . -{ g?'j*'' se z :: .7}
(4.1.11)

vem

P P P P

«. - E p..}.+ E".«.. + EE ''''..:«.. + '.
k-l k-l k-lJ<k

(4.1.12)

Utilizando o método de mínimos quadrados encontra-se as estimativas de /3t, ak,
bn e c.

De (4.1.9) e de (4.1.10) tira-se, respectivamente, que

(4.1.13)

(4.1.14)

Considerando .nã, como sendo o coeficiente de determinação do modelo acima, tem-
se que as estatísticas F para testar as hipóteses nulas de não haver melhoria significante ao

38



Cap4. Métodos de Estimação 39

se passar dos modelos ponto-ideal ponderado, ponto-ideal simples e vetou para o modelo
ponto-ideal geral são, respectivamente:

,. .'::;: -'%"-:=J': ' «' '(li,o-u," ;,ü--D -D

F -l?2G ãPLPt«J-- 'P(;P(P+i)-l,X'-;iP(P+3)-t)

, . .'::;: - "+ "' - w' ''':: ' : u '(li,o -'- u, " - li,ü -- q - n.

Observe que as equações (4.1.7) e (4.1.12) são análogas, valendo as seguintes
relações:

Àl;i; = Pt , 2Àli = bti

Note que

2

2

A' =(.X'il),x, =

Por estes fatos, conclue-se (lue (4.1.8) e (4.1.10) são idênticas, ou seja, os pontos
ideais das duas versões serão os mesmos.

Diferenças começam a surgir quando se deseja estimar a matriz de transformação
e os pesos /J.
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4.1.3. EXEMPLO

Como ilustração da técnica, retome o exemplo dos micros, capítulo 2, considerando
apenas os atributos quantitativos (capacidade do winchester, memória RAM e clock).
Suponha que a tabela 4.1 represente a avaliação, realizada em ordem decrescente de pre-
ferência, de um conjunto de estímulos realizada por um determinado indivíduo.

Inicialmente, será realizado o ajuste de todos os modelos aos dados e a seguir será
feita a escolha do melhor modelo.

TABELA 4.1. Exemplo

TABELA 4.2. Pesos relativos (importância) para o modelo VETOR

40

estímulo winchester RAM clock avaliação
1 l 40 1 8 l 4,45
2 l 40 2 20 l 0,80

Í :
i4 l 120 2 8 l 4,70

1: 1:: t '! l l:::
i7 l i20 2 20 l 0,70
18 1 120 4 16 1 1,40

Atributo estimativa V .ri (%)
Winchester 0,049 0,027 2,3

RAM 0,324 0,179 15,0
Clock 1,782 0,984 82,7
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Nas aplicações dos modelos a esses dados, tomou-se o cuidado de padronizar as
colunas winchester (W), RAM (R) e clock (C). Isso foi feito para que as estimativas Pk
refiitam apenas a importância do atributo e não uma diferença de escala. As variáveis
padronizadas serão representadas por T'rP, À4P e OP

a. Estimação do modelo VETOR

Através de uma regressão linear múltipla, chegou-se à seguinte estimativa do mcP
dela:

gJ = 2.214 -- 0.049}Vp + 0.324.1Wp -- 1.782(17p R} - 0.9014

O sinal negativo de FVP e CP indica que quanto maior o valor dessas variáveis,
menor será yj, sendo maior a preferência pelo estímulo. O inverso acontece com Mp'

Percebe-se, analisando o modelo, que o atributo mais importante para o entrevis-
tado é o clock, seguido pela memória RAM e pela capacidade do winchester. A tabela 4.2
contêm um índice que procura quantificar a importância relativa de cada atributo, bem
como as coordenadas estimadas do vedor v. O índice, calculado para o atributo k, é dado

por

IÀI
EL:lÓ.l

b. Estimação do modelo ponto-ideal simples

Aplicando mínimos quadrados ao modelo (4.1.2), chega-se à seguinte estimativa

Ê - 0.781 0.309WP+ 0.136Mp - 1.594C,+ 0.506(Wpa+ ]q + q) R% - 0.9631

A partir de (4.1.3) chega-se às seguintes estimativa/s dos pontos ideais
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âw, := 0.3053 áw, :: --0.1344 e âc, = 1.5751

Passando esses valores para a escala original, vem que

â'w = 84.0Mb â'm = 2.2Mb e â'op = 22.8MHz

Logo, o micro ideal, para o entrevistado, deveria ter um winchester de 84.0Mb,
2.2Mb de memória RAM e um clock de 22.8MHz.

A importância do conjunto de atributos, dada por /3, é de 0.506. Esse valor só
adquire um significado maior quando comparado com o de outros indivíduos.

c. Estimação para o modelo ponto-ideal ponderado

Estimando-se o modelo (4.1.5), chega-se a

As estimativas dos pontos ideais, obtidas através de (4.1.6), nas escallas padro
nizada e real são, respectivamente:

â'wp =0.3110 â'n, = --0.8526 e â'c, =0.8176

âw=84.2Mb áw =1.2Mb e âc =18.9MHz

Com base nesse modelo, o micro ideal possui um winchester de 84.2 Mb, uma
memória RAM de 1.2 Mb e um clock de 18.9 MHz. Em relação ao modelo ponto-ideal
simples, a maior diferença encontra-se na memória RAM ideal.

Na tabela 4.3 estão estimadas a importância de cada atributo. Nota-se que o clock
foi, segundo o modelo, o falar predominante na escolha do micro.
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3. Pesos relativos para o modelo Ponto-Ideal PonderadoT.

d Estimação do modelo ponto-ideal geral

Estimando o modelo (4.1.12), chega-se a

0j = 0.768 -- 0.247Wp + 0.272Mp -- 1 442C;p + 0 481Wp2 + 0.158.ZWp2 + 0.89101--

--0.027WpM'p -- 0.020W]

2.13) chega-se a

Xwm = --0.0489 Àwc = --0.01

tir de (4.1.11) tem-se que

0.481 0.0135
-0.0135 0.158

(4.1.15)0.99340.147./W.CC p'PP

De (4

0.195953

A par

0.891

-0.0100
0.0735

a = ( --0.247 0.272

ontos ideais são:

â'wp = 0.2594 :+ â'w

     
Atributo estimativa /k (%)

Winchester -0,283 14,1
RAM 0,266 13,3
Clock 1,452 72,6
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â'w, 0.4792 ::> á'w = 1.7Mb (4.1.17)

â'c, = 0.7726 +' â'c = 18.6MZ'. (4.1.18)

Repare que esses valores não diferem em muito dos obtidos para o modelo ponto-
ideal ponderado.

TABELA 4.4. Estatísticas F para os testes de melhoria

TABELA 4.5 Estímulos ordenados

44

estímulo winchester RAM clock avaliação

i l 40 1 8 l 15

4 l 40 1 20 l 9
5 l 40 2 i6 l 7
6 l 40 4 8 l i8
, l .. : :. l ,
8 l 60 2 16 1 3
9 l 60 4 8 l i7
io l 60 1 i6 l l
11 l 60 2 8 l 14
12 l 60 4 20 l 4
13 l 120 1 16 l 8

i4 l i20 2 8 l i6
15 1 120 4 20 1 10
i6 l i20 1 8 l i3
:, 1 ::. , :. 1 '
18 l 120 4 16 1 ll

TESTE F graus de nível
liberdade descritivo

VETOR para Ponto-Ideal Simples
Ponto-Ideal Simples para Ponderado
Ponto-Ideal Ponderado para Geral

21.7 1 e 13 0,0004
11.3 2 e ll 0,0022
2.2 3 e 8 0,1658
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e. Escolha do melhor modelo

Na tabela 4.4 estão dispostos os testes de melhoria para verificar a existência de
ganho significativo ao se passar de um modelo de menor para um de maior complexidade.
Observa-se que a única melhoria não signiâcante foi a que avaliava a passagem de um
modelo ponto-ideal ponderado para um ponto-ideal geral. Desse modo, segundo esses
testes, o modelo a ser adorado deve ser o ponto-ideal ponderado.

4.1.4. Avaliação em escala de medida não métrica

Até agora, o desenvolvimento da técnica exigiu que a avaliação rj fosse medida
em uma escala métrica. Será apresentado um procedimento que permite a estimação
dos modelos anteriores, mesmo quando a escala de medida for não métrica, por exemplo,
ordinal.

A idéia básica é encontrar para cada indivíduo uma transformação monotânica,

g(.), que aplicada a rj faça com que o modelo abaixo se ajuste via mínimos quadrados:

onde dj é qualquer um dos modelos analisados neste tópico

Algoritmo proposto

Passo 1. Estimar o modelo utilizando rj como variável dependente

Passo 2. Com o modelo estimado, calcular os valores ajustados para cada estímulo

Passo 3. Aplicar o algoritmo de regressão isotânica, ver apêndice 3, aos valores ajustados
pelo modelo, encontrando y(i)

Passo 4. Estime novamente o modelo, utilizando y(1) como variável dependente

Passo 5. Repita os passos 2, 3 e 4 até que algum critério de convergência seja satisfeito

Ao anal do processo serão obtidas as estimativas apropriadas e os coeficientes de
regressão para serem utilizados na estimação dos pontos ideais, matrizes de rotação e pesos.
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Os testes F perdem sua validade, mas podem ser utilizados como indicadores da
melhoria do ajuste ao se mudar de modelo.

TABELA 4.6. Processo de estimação

y
3.046
2.347
3,281
4.545
5.777
6.728
7.717
6.126
7,092
9,511

11.526
l0,305
14.197
11.634
15.193
15,863
16.147
19,966

y
2.697
2.697
3,281
4.454
5,777
6,728
6.921
6.921
7,092
9,511

l0,915
l0,915
12.916
12.916
15.193
15.863
16,147
19,966

y
2.811
2.811
3,519
4.729
6,241
6,675
6,872
6.872
6.872
9,390

l0,605
l0.605
12,867
12,867
15.204
15.389
16.403
20.270

y
4.671
4.671
4.671
5,763
5.918
5,918
6,595
6.595
6.595
7.478
9,225
9,901

12,837
12,837
13,698
13.996
18.666
20,966

y
4.673
4.673
4.673
5.766
5,917
5.917
6,594
6.594
6.594
7.473
9,223
9.902

12.838
12.838
13,692
13.996
18.67].
20,966

TABELA 4.7. Parâmetros estimados no decorrer do processo de estimação

Efeito l 
}V 1 -1,766 -1,720 -1,6492 ... -U,ybÕ -u,uoo

M l 1:580 1,576 1,5401 ... 1,337 1,337
a l .3:804 -3,698 -3,6062 ... -3,51õ -3,515

t,V'2 l 4.357 4,071 3,8672 ... 1,983 1,979
/W2 l 0.710 0,565 0,5236 ... 0,901 0,901
Ca l 1.709 1,811 1,gl16 ... 1,878 1,877

Pr.M l 0.526 0.371 0,2569 ... -o,l06 -o,l07
wo l -0:167 0,072 0,2369 ... 0,203 0,202

   
[li jma=  
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Como ilustração do processo iterativo, considere os dados da tabela 4.5, que re-
presentam uma possível ordenação por postos dos estímulos da tabela 4.1. Note que essa
ordenação é coerente com os dados de 4.1.

J

Foi escolhido o ponto-ideal geral, como modelo a ser estimado. Como critério de
parada do processo iterativo, calculou-se a diferença relativa máxima entre os parâmetros
estimados em iterações sucessivas :

dá/maz - maalel:jtjj;eÍÍ-- ; .i = 1,2,...,9}.
J

Quando, por duas iterações sucessivas, essa diferença foi inferior a 0,01, interrompeu'se o
processo de estimação.

A tabela 4.6, resume o processo de estimação do modelo. A coluna r representa os

postos atribuídos aos estímulos. Utilizando esses valores como variável dependente, passo
1, ajustou-se o modelo (4.1.12). Através do modelo estimado, previu-se os vallores de y
para cada estímulo, coluna yP, que foram submetidos a uma regressão isotõnica, passo 3,
encontrando-se y(i). A seguir, o modelo (4.1.12) foi novamente ajustado, só que tendo yu)
como variável resposta. Aos valores previstos pelo novo modelo aplicou-se os passos 3 e 4 e
assim sucessivamente até o passo 89, onde satisfez-se o critério de convergência empregado.

A tabela 4.7 contém as estimativas dos parâmetros para alguns passos do processo
iterativo e seus correspondentes coeficientes de determinação.

O modelo estimado íoi

0j = 5, 0072 -- 0, 9660Wp + 1, 3371Mp -- 3, 5148(-7p + 1, 9787Wp2 + 0.9010.Z14l? + 1, 8774C8--

--0, 1068}VpMp + 0, 2020Wp(;p 1, 1099À/pCp,

de onde vem que

.-(l:$
-0, 0534
0,9010
0,5550 ]E)
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a' = ( --0.9660 1, 3371 -3,5148)

Consequentemente, por (4.1.14), vem que

â'wp = 0.1296 â'M, = --1.5976 â'o, = 1,4014

â'w =77,9Mb á'w =0,3MZ) â'a =21,9M.#z

Se esses valor.s forem comparados com os obtidos em(4.1.16),(4.1.17) e(4.1.18), a
única diferença sensível estará no atributo memória RAM. Essa diferença deve ser atribuída

à perda de informação ao se passar de uma escala de medida intervalar para uma ordinal.

A qualidade do ajuste do modelo pode ser medida através do coeficiente de cor-
relação de postos de Spearman, calculado entre os postos previstos pelo modelo e os obser-
vados. No caso acima, encontrou-se um coeficiente de 0,9814, o que indica um bom ajuste
do modelo.

4.2.MONANOVA MONotonic ANalysis Of VAriance

MONANOVA, análise de variância monotânica, Kruskal(1965), é um procedimento
utilizado na estimação de modelos utilidade, com a avaliação dos estímulos sendo, em
geral, realizada através de sua ordenação, postos. Consiste em encontrar, iterativamente,
a transformação monotõnica dos postos que melhor se ajuste a um modelo aditivo (modelo
de análise de variância sem interações).

O modelo a ser estimado é

P

ji + cj,

sujeito à restrição
rj < rj' 4' Uj $ yj' (4.2.1)
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Fixado um valor para P, tem-se que

P

yj(P) = }1: Pi'ji
i-l

O método de estimação indicado para o procedimento é o de mínimos quadrados

Deseja-se encontrar P e y = g( r) = (yj) que minimizem a expr'suão

}:lvj - vj(P)I',
j-:

sujeita à restrição (4.2.1).

Observe que se yj = 0, .7 = 1,2,. . .,n e P = O, a soma de quadrados acima

atingirá o seu valor mínimo. Logo torna-se necessário realizar modificações de modo a
evitar essa solução trivial.

Kruskal(1965) sugere que seja minimizada a seguinte função

',,ü,n - .«güá:?m
sujeita à restrição (4.2.1), onde i7(P) é a média dos yj(P).

(4.2.2)

A quantidade acima recebe o nome de "stress". O termo do denominador tem o
papel de evitar a solução trivial e fazer com que g não seja uma simples transformação
linear dos postos (recorrência do teorema A4.1).

O "stress" pode ser interpretado como uma medida da falta de ajuste do modelo.
Valores altos do "stress" indicam que os dados não se ajustaram bem e, por outro lado,
valores baixos indicam um ajuste satisfatório. Mais adiante serão feitas mais algumas
considerações sobre este índice.

Fixado g e considerando P(g) como aquele que minimiza a expressão acima, será
chamado de "stress" direto de g à quantidade Str(g, P(g)), que passará a ser uma medida
de falta de ajuste para um particular g

Deste modo, o problema passa a ser o de encontrar g que minimize o "stress"
Str(Ê,P(Ê)) será denominado "stress" monotõnico dos dados. g e P(g) serão,direto
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respectivamente, a transformação procurada e os parâmetros estimados do modelo

Algebricamente, tem-se que

Str(Ê,P(Ê)) - {,,!U(rj)) P (g,P)
sujeito à restrição (4.2.1).

Kruskal(1965) sugere duas diferentes abordagens para o caso de se permitir em-
pates: a primeira consiste em considerar a restrição rj $ rj' ::> yj É yj' (esta abordagem foi
denominada primária); na outra abordagem, que recebeu o nome de secundária, aconselha-
se acrescentar a seguinte restrição: ri = rj ::> yi " yj.

Para simpliâcar a minimização, aconselha-se âxar inicialmente os valores de P e,
a partir daí, encontrar os valores ajustados Z/j. Para cada P será encontraria uma diferente

transformação g. O valor do "stress" desta "nova" variável será o seu "stress" direto.

Grande parte dos procedimentos iterativos utiliza o gradiente como indicador do
sentido da modificação que deverá ser realizada em P, a üm de minimizar o "stress"
Kruskal(1965) sugere o seguinte procedimento:

a) Estipular um valor inicial para P

b) Encontrar yj(P)

c) Encontrar yj a partir de yj(P)

d) Cd.usar o "st«*"

e) Calcular o gradiente

f) A partir do gradiente modiâcar P

g) Retomar o passo b) até que alguma regra de parada seja obedecido

No passo c), deve-se estimar yj , de modo que esta estimativa seja ótima em termos
de minimizar o "stress", sujeito à restrição (4.2.1). Para isto aplica-se a técnica regressão
isotânicai, Barlow et al(1972), que é utilizada na estimação por mínimos quadrados de

l vide apêndice 3
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funções sujeitas a restrições de ordem. Nesta etapa, dado que P é considerado âxo, os
valores 3/j que minimizam a função (4.2.2) sujeita a (4.2.1) correspondem aos estimadores
de mínimos quadrados submetidos à mesma restrição, visto que o denominador de (4.2.2)
é, neste momento, uma constante.

Originalmente, MONANOVA foi desenvolvida no contexto de anállise de variância
usual. Trata-se de uma técnica que tem por objetivo encontrar uma transfomiação da
variável dependente que elimine, do modelo, os termos de interação. Sua aplicação límita-

se a modelos aditivos e planejamentos fatoriais.

Para facilitar a interpretação do "stress", é interessante conhecer o seu campo de

variação. Clom este intuito prova-se o seguinte resultado:

RESULTADO st,is,PI l

Strjg,PI =
E.ilvj - vj(P)I'

Ell J(P) - #(P)I'

Fi«d. qu«Zque, P; P € EP, tem-'. gue yj = g(,j) é « /u"çã. g«e minimi"
E;:::(h(,J) - 3/J(P)y, "« 'Z«.e d« /unçõe' A {'.tónic«, .©eit« à «'tdçã. de "dem.

Por outro lado, l é l ma fun,ção isotânicti de r. l,ogo,

vj(P»' E
.j =i .j = :

$ >:(Í(P) - vj(P)y (vj(P) - Í(P)y

.4pZícando este re$%atado na equação do "$tre88", uem qwe

Strjg, PI $ 1

Vê-se, então, que "stress" com valor próximo a l é indesejável, pois indica falta
de ajuste dos dados ao modelo. Kruskal(1964a), em um contexto de escalonamento multi-
dimensional, cria uma regra prática para julgar a qualidade de um ajuste, baseando-se no
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"stress" l segundo este autor, valor de "stress" superior a 20% indica um péssimo ajuste, de
15 a 20% um ajuste ruim, de 10 a 15% um ajuste regular, de 5 a 10% um ajuste satisfatório
e abaixo de 5% um excelente ajuste.

No apêndice 4, é descrita uma versão do método de minimização "steepest de-
scent", proposta por Kruskal(1964b), bem como as derivadas do "stress" com respeito a
P, para o cálculo do gradiente. Cabe ressaltar que não foi descartado a possibilidade de
existência de mínimos locais.

4.2.1. Exemplo

Suponha o exemplo apresentado na seção 1.2. Para facilitar o processo computa-
cional, os postos serão centrados (vide tabela 4.8).

O modelo a ser estimado é

3

E'''.. (4.2.3.)

sujeito à restrição (4.2.1)

O primeiro passo do processo iterativo é estipular um valor inicial para o vedor P,
Po. Como o processo de estimação a ser utilizado resultará em estimadores de mínimos
quadrados, uma opção razoável para se encontrar P" consiste em realizar uma regressão
linear nos dados, tomando y como variável dependente. Assim feito, encontrou-se as
estimativa.s expostas na tabela 4.9.

Objetivando simplificar o processo computacional, Kruskal(1964b) recomenda que
os parâmetros estimados sejam padronizados, de modo que seu quadrado médio resulte em

um (êgí?L.= = 1). Note que isto não alterará o valor do "stress", uma vez que este não é
afetado por transformações lineares. Os parâmetros padronizados estão representados por

P1,7 na tabela 4.9.

P 2

Tendo um valor inicial para P, a próxima etapa consiste em utilizar o modelo de

regressão estimado e calcular os valores y@là. Observe, tabela 4.10, que y611à não obedece
à restrição (4.2.1.). Efetua-se, então, uma regressão isotânica nesta variável, obtendo-se
y(0) , que será entendida como o valor inicial da "preferência"
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O próximo passo consiste no cálculo do "stress

Em seguida, considerando o "stress", como uma função de P, calcula-se o seu
gradiente e, através de algum método numérico, por exemp]o Kruska](1964b), modifica-se

o valor PÍl?, obtendo-se PI.?

TABELA 4.8. Dados iniciais para análise

TABELA 4.9. Parâmetros estimados

atributo
Winch
RAM
Clock

m
1.611
0.604
0,201

1.627
0,563
0,188

P. d
1.659 1.704
0.473 0,294
0.158 0,098

1.729
0.103
0,034

1.732
0.021
0,007

P.
1.732
0,004
o,001

TABELA 4.10. Valores ajustados

r
3,5

0,5
1,5
0,5

y;
2,416
1,20ê

2,013
0,805

-lIaM'
.2.416

y(o)
2,416
1,611
1,611
0,805
1,007
1,007
2,215
.2.215
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estímulo r X

     

y(1) y(2) y(3) y(4) y(s) y(e)
2,378 2,290 2.096 1.866 1,760 1,737

1,627 1,659 1,704 1,729 1,732 1,732
1,627 1,659 1,704 1,729 1,732 1,732
0,877 1,027 1,312 1,591 1,703 1,727

-1.065 -1,185 -1,410 -1.626 -1,711 -1,728
-1,065 1,185 -1,410 -1.626 -1,711 1,728
2,190 -2,132 1,998 -1,832 -1,753 -1,736
2,190 -2,132 -1,998 1,832 1,753 -1,736
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A partir deste momento o processo entra em recorrência: tendo PI,? estima-se !/ÉI)
através de (4.2.3.); aplica-se regressão isotânica encontrando y(i); callcula-se o "stress" e

o gradiente; modifica-se PÍ,? e assim por diante, até que sqa obedecido allguma regra de
parada.

J

No exemplo apresentado, o procedimento convergiu na sexta iteração. A regra de
parada baseou-se na diminuição do "stress" . Desta forma, P13 seria o vetor de parâmetros
estimado e y(6) a "função preferência" estimada.

O valor do "stress" de 0.+% leva a acreditar no sucesso da análise. Resta, agora,
interpretar o resultado final.

O valor estimado da preferência para cada nível dos atributos recebe o nome de
utilidade (U). Este valor será dado através do valor estimado do parâmetro correspondente
a cada favor. Assim, tem-se:

U(,42) = --U(.Ai ) = 1, 732

tr(.B2) = --U(-Bi) = 0, 004

u(o,) -u'(c':)

Repare que a preferência por um estímulo é dada através da soma das utilidades
dos níveis dos atributos que o compõem; isto permite que o modelo (4.2.3.) seja reescrita
como:

yj = Ü(.Aj) + U(.BJ) + U(aj)

A importância relativa de cada atributo foi calculada na seção 1.3
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4.3. LINMAP LINear MAPping

Este procedimento foi desenvolvido para o caso em que os estímulos são apresenta-
dos aos pares e o juiz deve escolher o preferido em cada um. O método pode ser adaptado
para qualquer modelo de preferência. Será apresentado o desenvolvimento para modelo
vetar (que é idêntico ao do modelo utilidade), Srinivasan & Shocker(1973b), e para modelo
ponto ideal ponderado, Srinivasan & Shocker(1973a).

A estimação do modelo é realizada através de programação linear (método SIM-
PLEX), Yoshida(1987). Desse modo, é necessário deânir uma função objetivo (função que
se pretende minimizar) e um conjunto de restrições lineares.

Seja J = {1, 2, . . . , n}, o conjunto dos estímulos descritos em termos de p atributos

e P = {1, 2, . . . , p}, o conjunto desses atributos.

Por facilidade de notação a avaliação subjetiva é representada por um conjunto de

pares ordenados

Q o estímulo j é o preferido em uma comparação com o estímulo k}

Considere y.f = }1:icPP'aj'' Para todo par ordenado (j,k) C Q diz-se que uma
solução é consistente se

yj > (4.3.1)

Caso fosse considerada uma avaliação via postos V', a expressão acima correspon-
deria à restrição de ordem do procedimento MONANOVA, quando os postos são atribu ída
íadg em ordem crescente de preferência, já que, por (4.3.1), quanto maior for o valor de yj,
maior será a preferência pelo estímulo.

Ao se fazer uma avaliação parecida é possível que ocorram situações de íntransi-

tividade, ou seja (.j, k), (Ã, /) e (/, J); esses casos podem ser atribuídos ao fato de (lue muitas
vezes a preferência por estímulos diferentes é muito parecida, o que dificulta o trabalho do

entrevistado. O método a ser apresentado não é prejudicado por estas ocorrências.

Dada a localização dos estímulos e um conjunto de pares ordenados Q, o objetivo da

análise é determinar a solução P' = (/if #; . . . P;), para a qual as condições (4.3.1)
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sofram o mínimo de transgressões. Assim sendo, Srinivasan & Shocker(1973a) deânem
como função objetivo o índice de falta de ajuste abaixo

B= : ójt(yt --yj) ond'
( .f ,k) co

se yj 2i 3/t
se yj < yt

Ao considerar o par (j,k), se yj < yk, então (yk -- yj) pode ser interpretado como
uma parcela do erro atribuído à solução.

De modo análogo, uma medida de qualidade de ajuste pode ser definida como

G 11: ó j(VJ -yk)
(j,t)cn

Tanto .B quanto G são maiores ou iguais a zero

4.3.1. Aplicado ao modelo vetou (ou utilidade)

Como foi visto anteriormente, o modelo vedor pode ser escrito como

3/j = }: Pizji. (4.3.2)

A solução do problema será representada por P*

O programa linear pretende encontrar P que minimize B. Isso gera um inconve-
niente, pois para a solução P* = O, a função objetivo atinge o valor mínimo zero. Visando
evitar a solução trivial, impõe-se seguinte restrição linear: G -- .B = h, onde h é um número
positivo arbitrário. Posteriormente será discutido o fato da escolha de h não alterar, em
termos relativos, a solução do programa linear.

Note que
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>l: õkj(yj-3/k)- ): ójt(yt-3/j)= >1: (VJ -3/i)
(j,k) co (j,k) cn (.j,k) cn

o que reduz a restrição anterior a

>ll: (vj - 3/k) = h (4.3.3)
(j,t)cn

Substituindo-se(4.3.2), tem-se

vl -- yt = >1:Pi,j -- }:P',* = :Pi('ji -- "ki).
ieP icP {cP

Considere agora as constantes

"jti-"ji--.ti e Xi= 11: jti= }: ('ji--"ki).
(j,t)cn (j,t)cn

Assim, a restrição (4.3.3) fica sendo

>l:p..,4. - h. (4.3.4)
i€P

Reescrevendo .B com as constantes definidas acima, chega-se a

= 11: ójt(yt-yj)=- >1: óji :Píajki= 11: zjt (4.3.5)
(j.t)cn (j,k)cç} icp (J,t)cn

onde, zjt = ---5jt }l,icP /3iajt{.

Quando (3/t -- 3/j) é maior que zero, tem-se (lue ójt = 1 e, conse(luentemente,

z.ft - Z/t -- yj; caso contrário, zjt - 0. Desse modo, uma segunda restrição linear pode ser
escrita como
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zjk ? k -- gj = -- >1,Piajki.
i€P

Uma restrição que pode ser imposta ao modelo refere-se ao sinal de Pi. Cabe ao
analista decidir se vale a pena forçar que Pi seja sempre positivo, ou se é melhor considera-lo
livre de sinal.

Partindo das restrições anteriores, chega-se ao problema de programação linear:

Dado o conjunto de constantes {ajti e .Aí : (.j,Ê) C Q í C P}, encontram' P'

(.j, k) € Q, tal que

afunçãoÍF= : zjk} sejamínima, sujeita a
( .f ,k) cn

l:ajki/3Í +zji ? 0 V (J,k) cQicP

58Métodos de EstimaçãoCan4 ssP e

e

+Z

\.''"'",l

(4.3.7)

(4.3.8)

(4.3.9)

\

As vezes à. critério d] ]
9

e

zjk 2 0 V (.j, k) C Q.

o analista, acrescenta-se

Pi Z 0 V { C P (4.3.10)

Considere o expoente + como indicador da solução ótima do programa linear, ou
seja, F* e B* são, respectivamente, os valores mínimos de .F e -B. Está demonstrado no
apêndice 5 que:

a. A solução do programa linear realmente minimiza .B, ou seja, .F* = .B* (teorema A5.1)

b. quando se utiliza o método SIMPLEX sempre existirá uma solução ótima finita (teorema

A5.2).
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4.3.1.1. Exemplo

Considere os dados da tabela 4.11, onde se descreve a avaliação de 4 estímulos
definidos pela variação de 2 atributos, Xi e X2. A avaliação dos peras é dada através de
postos, sendo a ordenação conduzida do mais para o menos preferido.

A primeira dificuldade encontrada na utilização do procedimento LINMAP a esses
dados está exatamente no tipo de avaliação realizada, já que o método foi desenvolvido
pensando-se em comparações parecidas. Um modo de contornar esse problema é utilizar a
ordem definida pelos postos para formar os pares ordenados de Q, assim, como o estímulo
2 é, dentre os quatro, o preferido, tem-se os seguintes pares ordenados: (2, 1), (2, 3) e (2, 4);
o estímulo l recebeu o segundo menor posto, originando assim os seguintes pares: (1, 3)
e (1,4); por fim tem-se que o estímulo 4 recebeu posto menor que o 3 originando: (4, 3).
Assim procedendo, o conjunto Q fica sendo

Q 1);(2,3);(2,4);(1,3);(1,4);(3,4)}

Para a resolução do programa linear é necessário o cálculo das constantes alta e
.4i. Os resultados dessas operações estão apresentados na tabela 4.12. Com esses valores,
o programa linear fica sendo

minimizar F = z2i + z23 + z24 + zi3 + zi4 + z4a sujeito a

Pi + 4P2 + z2i ã 0 3/3i -- 2P2 + z23 2 0

2Pi -- 8P2 + ze4 2 0 4#i -- 6P2 + zi3 2 0

--lPi -- 12/32 + zi4 2 0 5Pi + 6P2 + z43 2: 0

8/ji -- 18#2 = 1 zjk 2 0 V(.j, k) c Q
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Usando-se o método SIMPLEX, chega-se a PI' = 0.08, P; = --0.02, z;i = 0.16, e

que os z;k restantes são iguais a zero, sendo então, F* = 0.16.

A tabela 4.13 apresenta os valores da variável y. Lembre que pela própria cons-
trução do programa, quanto maior for o valor de yJ, maior será a preferência pelo estímulo;
contudo, os postos foram atribuídos em ordem decrescente de preferência, ou sela, quanto
menor o posto, maior é a preferência pelo perfil. Para que haja uma correspondência entre
a ordem de R e y, considere o modelo: P = --y. Comparando a coluna correspondente
a g com a coluna R, nota-se que há inversão de ordem entre os estímulos 2 e 1, isso faz
com que ó2i = 1. Utilizando a fórmula de .B chega-se no valor 0.16, idêntico, como era
esperado, ao valor de F*

4.3.2. Aplicado ao modelo ponto-ideal ponderado

Como foi visto em tópicos anteriores, o modelo ponto ideal é dado por

J ll:P:(',j: -«.y ll:a
íePieP

c6i mede a distância entre o atributo i e seu respectivo ponto ideal, logo quanto
menor for yj maior será a preferência pelo j-ésimo estímulo.

Um programa linear análogo ao anterior foi desenvolvido para esses modelos

Nesse caso, o objetivo é encontrar a solução ótima (P*,ll'), ll* = (r:) { C P,

que minimize .B sujeito a uma série de restrições lineares, análogas às do modelo vetou.

O desenvolvimento do programa seguinte encontra-se no apêndice 6
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TABELA 4.11. Dados iniciais para análise

61

TABELA 4.12. Constantes do programa linear do modelo vetou, relativas aos
dados da tabela 4.11

TABELA 4.13. Exemplo de aplicação do método LINMAP ao modelo VETOR

61

estímulo
atributos

r

  ! :; 
Par

Ordenado
atributos
Xi X2

   
'41 8 -18

estimulo
atributos
Xi X2 r y y

  g :; 
0,420 -0,420
0,260 -0,260

-0,020 0,020
0,260 -0,260
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Dado o conjunto de constantes {ajíki = =ji -- zÍi; '4{ = }.,(j,t)CoajÍtí bjki

-2(aji - zki) e .Oi = }1:O,Ocn Z'j': : (j,k) C Q á C P}, encontrar P* e 11* que

a

minimize afunção .F= >1, zjt,
(.j,k) cn

sujeita a (4.3.11)

alikiPi+ >ll: bjtit'{ + ZJI 2: 0,
ieP íeP
E (.j, k) c Q (4.3.12)

,jt 2 0, (.j, k) C Q (4.3.13)

>l: .A;p: + }: .o.«. - h
íeP ieP

(4.3.14)

/3i ? 0, i C P a critério do analista. (4.3.15)

Nesse programa, .A;, .D{, ajÍi;i e bati são constantes e ui = Pino.

Demonstra-se que:

:: R'b

b. existe uma solução ótima finita ao se utilizar o método SIMPLEX.

Essas demonstrações foram suprimidas por serem semelhantes às do mo

tarem dispostas de modo detalhado em Srinivasan & Shocker(1973a).

Existe uma correspondência entre as soluções (.8,11) e (P,V), V = (oí). Para
passar de uma para outra deve-se considerar os seguintes casos (V{ C P)

a. se ai # 0 e t;i qualquer, então n{ = Si ;

b. se PÍ = 0 e oi = 0, define-se ai = 0 ;

c. se P{ = 0 e uí # 0, é o caso de um modelo degenerado onde nf = :Loo, adorando o
sinal de ui. Neste caso, quanto maior (ou menor) for aji maior será a preferência, ou seja
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se comportaria como se fosse um modelo vetou. Esta conâguração não permite o cálculo
de y.j. Visando contornar este problema, Srinivasan & Shocker(1973a sugerem que seja
considerado um modelo modiâcado, derivado diretamente da equação A6.1. Trata-se, na
verdade, de um modelo misto, onde para aqueles atributos com ponto ideal in6nito deve-se
calcular o modelo vedor. Ter-se-ia assim

#i(ZJi -- «'iyE 2 }, UÍa.j',
lera

(4.3.16)

onde Pi Ç; P ou Pi=uí= 0 e &-P-&

4.3.2.1. Exemplo

Utilizando novamente os dados da tabela 4.11 é construído a seguir um programa
linear para estimação de um modelo ponto-ideal ponderado. O conjunto Q está descrito na
seção 4.3.1.1.; com as informações nele contidas, pode-se proceder o cálculo das constantes
do programa linear. Os valores dessas constantes encontram-se na tabela 4.14. Assim, o
programa linear para esse problema é

miniiiuzar F = z2i + z23 + z24 + zi3 + zi4 + za4 sujeita a

llPi + 40/32 + 2ui -- 8u2 + z2i 2 0

21Pi -- 32/32 6ot + 4uz + z23 2i 0

24Pi -- 176/32 + 4oi + 16u2 + z24 2 0

32/ji -- 72#2 8oi + 12uz + zi3 > 0

-- 13Pi 216P2 + 2t;i + 24u2 + zi4 2: 0
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45Pi + 144P2 -- 10oi 12u2 + z43 2 0

soP: 312P2 -- 16ui + 36u2 :: l

(.j, k) c Q

Quanto à solução do programa linear, tem-se que z;k = 0 V(j, k) € Q, resultando
.B* = 0. Este fato pode ser constatado da tabela 4.15 Quando do ajuste do modelo vetor
a esses mesmos dados, obteve-se .B* = 0.16; a diminuição no valor desse índice deve-se a
uma melhoria no ajuste ao se passar para o modelo ponto-ideal ponderado.

Quanto aos parâmetros do modelo tem-se: para o atributo Xi, P; = 0.0103 e
u; = 0, o que leva a um ponto ideal igual a zero; já para o atributo X2, P; = --0.0075 e
u; = --0.0518, o que leva a um ponto ideal n2 :: 6, 9067. Assim o modelo anal passa a ser

yj - 0.0103X? o.o07s(x, - 6.9067y

4.3.3. Aplicado ao modelo ponto-ideal geral

Como foi visto na equação (3.2.4), o modelo ponto ideal geral, em sua vemão ll é

yj - (xj nyÁ.(n 11) onde: A = rp"p

Foi visto em (4.1.7) que

vj = :Afia i+ >,'-iaji+ >1: :2Àíi:'jiaji
ícP ieP ieP l<i

A partir da equação anterior, encontra-se, no apêndice 6, o desenvolvimento do
método LINMAP para esse modelo. O programa linear resultante cujo objetivo é encontrar

a solução (A*, a*) que minimize o índice .B, é dado por:
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Dado o conjunto de constantes {ajkí - aji -- zki, .'4i

>l.'(j,k)cn ajÍii, cjtil - zjiajl -- zkiax;z e Eil = ::(j,t)Cn cjtiz

encontra A = (ÀÍj) e a = (ai), t-l que mini«iza a função

ln-
2

>l..(j,t)Cs2 alia, a;ti, .A: =
(.j, k) € Q í c p},

F= >ll: z.ft sujeitam
(J,t)co

(4.3.17)

«lít:Àii + }, ajti'-i+ >1, 1>. cjtiz.Xíl + zjk 2 0
íeP icP ieP l<i
E (.j, k) c Q (4.3.18)

.4:.x.. +E..a.«. +EEz À:. - h
ieP ieP ieP l<i
E (4.3.19)

zjt ? 0 (.j, k) € Q. (4.3.20)

Dada a semelhança entre as equações (4.1.7) e (4.1.12), o modelo ponto-ideal geral
pode ser estimado em sua versão 1, através do mesmo programa linear acrescido da restrição
ÀÜ > 0, uma vez que a raiz quadrada desse parâmetro deve ser extraída em (4.1.13).

De (4.1.8) tira-se que

e, como A = T 'PU' , as matrizes T e P podem ser obtidas através da decomposição

espectral de A, como discutido no capítulo 4.1.

4.3.3.1. Exemplo

A partir dos dados da tabela 4.11, calculou-se as constantes cjkil e .Eii, do pro-
grama linear acima; as outras já foram calculadas nos tópicos anteriores. Assim, para esse
exemplo, tem-se o seguinte programa linear;
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TABELA 4.14. Constantes do programa linear do modelo palito-ideal ponderado
relativas aos dados da tabela 4.11

Par
Ordenado

2,1)
2.3

(2,4
(1,3
1.4
4,3

TABELA 4.15. Exemplo de aplicação do método LINMAP ao modelo Ponto Idea
Ponderado

TABELA 4.16. Exemplo de aplicação do método LINMAP ao modelo Ponto-ldea
Geral
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estimulo
atributos avaliação

r  
  ; :; 

0,256 -0,256
0.257 -0,257
0,008 -0,008
0.013 -0.013

estimulo
atributos
Xi X2

avaliação
r  

  i :g 
0.369 -0.369
0.549 -0.549
0,035 -0,035
1.292 -1.292
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minimizar a função F = z2i + z23 + z24 + zi3 + zi4 + z43 sujeita a

--llÀii + 40À22 -- ai+ 4aa+ 17Ài2+ z2i 2: 0

21.Xii -- 32À22 + 3cli -- 2a2 + 17Ài2 + z23 2 0

--24.Xii -- 176À22 -- 2ai -- 8a2 -- 70Ài2 + z24 2: 0

32Àii -- 72À22 + 4ai -- 6a2 + zia 2 0

--13Àii -- 216À22 --ai --87À12 +zi4 20

45Àtl + 144À22+ 5ai + 6cr2+ 87Ài2 + z43 Z 0

50Àli -- 312À22 + 8ai -- 18a2 -- 36.Xi2 = 1.

Como no modelo anterior, zjt = 0 V(.j,#) C Q, indicando
0). Já os parâmetros estimados são

modelo estimado âca sendo

yJ = 0.00070361z? -- 0.00431692z3 + 0.0212254zia2.

lores previstos para esse modelo encontram-se na tabela 4.16

A- 0.00070361 0.01061272
0.01061272 0.00431692

ajuste perfeitoJum

a ;; O :+ ll = O

0

Os va
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4.3.4. Comentários

É fácil ver que se o primeiro membro de (4.3.8), (4.3.14) e (4.3.19) íor igualado a

um outro número q, tem-se que: .F*(g) = {.F*(h), ou sda, -B*(q) = ÍB*(h) e ,lém disso

P*(q) ÍP*(h) e }'*(q) {T'*(h).

O parágrafo anterior garante que os pesos ótimos relativos serão os mesmos. Logo,
por simplicidade, pode-se adorar h = 1, como foi feito nos exemplos anteriores, sem prquízo
dos resultados da análise.

Srinivasan & Shocker(1973a) sugerem a utilização de um novo índice, C, para
medir o ajuste do modelo. Este coeficiente é sugerido devido às suas boas propriedades e
é dado por

Suas principais propriedades são

a. Clamo se trata de uma transformação monotõnica de B, qualquer solução (P,V) (ou
P no caso de modelo vetar ou utilidade) que otimize B também otimizará C. Será, então,
considerado o índice ótimo como sendo

b. Ao igualar o primeiro membro de (4.7) a um valor q ao invés de h, C'* não se alterará

'*w - i;;l:h - w''w - r:;:;;® - '*m

c. .B* ? 0 + 0 $ C'* < 1. Essa propriedade permite, em termos de interpretação, fazer

uma analogia entre esse índice e um índice de "stress"

d. Utilizando o fato de que G .B = h, tem-se

68



Cap4. lvlétodos de Estimação 69

' -.B*+.B*

isso leva à afirmação de que C'* independe do número de pares em Q, uma vez que este
influenciaria tanto .B* quanto (;*

Para os exemplos descritos nas seções 4.3.1.1., 4.3.2.1. e 4.3.3.1. tem-se que C* é
respectivamente 0.14, 0 e 0, indicando um ajuste perfeito nos dois últimos casos.

Mullet & I':arson(1986) realizaram um trabalho de simulação visando conhecer o
comportamento do índice C*, quando utilizado na estimação de um modelo vetor, sob
diferentes planejamentos fracionários (38 ao todo). Para cada planejamento foram geradas
2000 diferentes avaliações e para cada uma delas foi ajustado o modelo e calculado C'''
Isso feito, calculou-se para cada planejamento alguns percentis da distribuição de C'*, sua
média e coeficiente de assimetria.

E possível encontrar mais de uma solução ótima para o programa. Nesses casos
Srinivasan & Shocker(1973a) sugerem alguns métodos de escolha, entre eles, escolher aquela
solução que violar o menor número de inequações.

Os pesos, Pi não reíietem apenas a importância dos atributos, mas também suas
unidades de medida. Para evitar esta dupla interferência sugere-se utilizar a;i = !'i---
Desta forma os pesos /31 medirão apenas a importância da dimensão. Pode ser provado,
como consequência do teorema A5.3, que, ao utilizarmos aÇi, há uma solução ótima com
PI = a?Pi e além disso para o modelo ponto-ideal ponderado zl = j11i=u

Esta análise é desenvolvida a nível individual, os juízes terão diferentes pesos e
pontos ideais para os atributos. Para que se possa comparar os pesos dos diferentes juízes,
a fim de saber se o atributo tem ou não a mesma importância para todos, aconselha-se

que os pesos sejam padronizados de modo que, por exemplo, sua soma seja sempre l para
cadajuiz.

Srinivasan & Shocker(1973a) apresentam também alguns métodos alternativos de
ajuste. Um deles consiste em minimizar o número de violações da desigualdade yt 2: yJ,
(j, k) C Q. Sugerem ainda um programa linear aplicado ao caso em que podemos não ter
preferência por alguns pares.
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4.4 Significância de atributos

Em Kohli(1988), encontram-se procedimentos para o cálculo da significância de
atributos de um modelo utilidade, onde a avaliação dos estímulos é dada através de sua
ordenação e onde se aplicou um planejamento perfil-completo.

Os procedimentos propostos baseiam-se em técnicas não paramétricas utilizando,
sobretudo, resultados obtidos no desenvolvimento dos testes de I':ruskal-Wallis e Friedman

(Co--r(1980)).

A preocupação com o estudo da significância se justiâca pelos seguintes fatos

a. Em muitas situações práticas, uma AP é seguida por uma análise de conglomerados
nos parâmetros estimados para cada indivíduo. Dessa forma, saber quais atributos são
significantes em cada agrupamento pode auxiliar a caracterização dos segmentos.

b. Outra utilidade da AP é o fato de permitir a realização de simulações no sentido de
se prever a preferência dos juízes por estímulos que não são avaliados no planejamento.
Assim, se é sabido quais atributos não são significantes em um grupo de indivíduos, estes
fatores podem ser ignorados, o que, em alguns casos, resulta em uma economia de tempo
de processamento. l<ohli(1988) comenta que, para simular a preferência por todos os
possíveis estímulos em um problema envolvendo 200 entrevistados, oito atributos e, em
cada atributo, cinco níveis, um computador FPS, cuja velocidade é 10 vezes maior que a
de um DEC-10 e o dobro de um VAX-3600, gasta em torno de uma hora de processamento
e, caso dois atributos fossem retirados, este tempo se reduziria a dois minutos.

8 atributos ;+P 200 X 58 = 78.125.000 simulações

6 atributos ::> 200 X 5Õ = 3.125.000 simulações

c. A informação sobre quais atributos foram, ou não, signiâcantes para uma dada popu-
lação, além de facilitar a análise dos resultados, auxilia o planejamento de futuros estudos
deAP

Para o prosseguimento deste estudo, os atributos são divididos em duas classes

- atributos que não possuem uma ordem de preferência dos níveis definida a priori, sem
restrição de ordem (exemplo "design" de um produto) e,
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- atributos que possuem uma ordem de preferência dos níveis definida a priori, com restrição
de ordem, como no caso do fatos "preço" (preços menores tendem a ser preferidos)z

4.4.1 Procedimento l Para atributos que não sofrem restrições de ordem a priori

Considere a seguinte notação

nj, .j = 1,2, , q número de vezes que o nível j aparece entre os estímulo;

4, z - 1,2, , nj estímulos nos quais o nível j do atributo aparece ;

r,(xi) posto que o indivíduo s associou ao estímulo x{ e

,j,

Para o desenvolvimento do método, é suposto inicialmente que a preferência do
indivíduo s não difere ao longo dos q níveis do atributo. Caso o atributo não seja signifi-
cante, é de se esperar que não exista uma associação aleatória entre os níveis do atributo
e o ordenamento por postos dos estímulos. Sob esta hipótese, cada posto é atribuído a um

estímulo com probabilidade ÉI. Desta forma, verificam-se os seguintes resultados:

Lema. Havendo associação aleatória entre os níveis do atributo e o ordenamento por
postos dos estímulos, tem-se que:

.-) nl,,(g)l - , ,

b-) Vara,,(g)l

c-) Co«1,,(:4), ,,(g,)i .(!!ÊD
12

prova

a-.) Sob a hipótese de as80ciação aleatória tem-se qwe cada p03to é atríóuído a %m per$Z
(«tím«to) «m p«b«bilid«de {, e«tã.:

2 Sriniw,san, Jain & Malhotra(1983), constataram que quando é possível, a priori,
estabelecer restrições de ordem na preferência dos níveis de um atributo e essas restrições

são impostas no procedimento de estimação do modelo, aumenta-se a capacidade preditiva
do modelo estimado
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q nj . . g nj

nt,,(g)] - E E ,,(g)i - li }: }: ,.(4)
j=il=t '' j=iz=i

Como o Juiz a880cia %m lírico posto a cada estílnuZo, a 80ma d08 posto ao longo
de8te3 per$8 será:

E >ll: «,(< ) - n(n + l)
2

Substituindo na egKação anterior, chega-.se a

nl,,(g)l= (n +l)

b-,,1 ..4 demonstração é suprimida por ser análoga â do item a-,)

c-,) Partindo-$e da .sapo.sifão de a8socíação aZeatóría, a probabilidade de gwe 08 per$3 xJ e

4' ..j«m «t,ió«í'í'' "« po.to. ,,("i) ' ,,(q,), «.p"t:-m.«te, é =Í#=D' De't« /o,m«.

cova,,(g); ,,(4,)i El{,,(g) - nl,,(<)lJ{,,(:g,) - nl,,("1,)11}

..4dicíonando e .saZ)traindo a termo correspondente a t=u, uem qHe

c-t,,(g); ,,(gol - Ê Êl* - z-;-1l{«
t=ll u=1 ' '

$*, - 'P,'*b -
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- '$'' -ç- $'« -ç,®h -$.' -ç,'®h
!!#l = 0 e, além disso

Et, - z-F]';õà-D - ;bv«[,,(g)] - e.iF

cova,,(4) , ,,(q,)l -e\P '#.'

Teorema 4.4.1. Havendo associação aleatória entre os níveis do atributo e o ordenamento

por postos dos estímulos, tem-se que:

a- )E l,.j , l

b-) Vara,j,l nJ ( n+l)( n --nj )
12

«-)EI,J,l = EIE11: ,,(4)1 (g)t''P'!j.c;:u

b-)Var('j,) - E2- v-l,,("i)l + E< E4,#q Cova,,("i); ',("1,)1'U''

«j(n + l)(n - nj)
12

O teorema de Wald Wolíowitz, Frases(1957), permite mostrar que a distribuição
da soma de n pontos aleatórios, independentes e identicamente distribuídos, converge em
distribuição para uma distribuição normal. Aplicando este resultado a rj,, tem-se que,
conforme nj cresce, sua distribuição se aproxima de uma normal, desde que haja associação
aleatória entre os estímulos e a atribuição de postos. Nestas condições:
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rj, -- Ejrj,l
Va-l,j,l

D
N'(0, 1)

{,j, - nl,j,ll? D'J'

Kruskal(1952) provou que se cj, for multiplicado por (!!==a, resulta:

-É bP',, . XÍç-i)

Pode-se provar que

', - ®h Ê.,,. - 'P,'ü
que é a estatística do teste de Kruskal-Wàllis utilizado para verificar a identidade de dis
tribuições populacionais.

Quando se trabalha a nível individual, nj não será, na prática, um valor grande;
logo, é preciso conhecer o comportamento de c, nestas condições.

Em um estudo de simulação, desenvolvido por l<ruskal & Wallis(1952), concluiu-se

que para pequenos valores de nj e para níveis de significância inferiores a 0,10, a aproxi-
mação X2 fornece um teste conservativo. Este resultado foi conârmado através de outros
estudos posteriores (Feir-Wàlsh & Toothaker(1974) e Gabriel & Lachanbruch(1969».

E bom ressaltar a existência da alternativa do cálculo da distribuição exala de c,,

quando o resultado obtido pela aproximação não parecer razoável.

Até agora, o teste íoi desenvolvido a nível individuall, mas, na maioria das vezes é
interessante conhecer a signiâcância do atributo de uma maneira global, levando em conta

o conjunto de entrevistados. Para isto, sugere-se a utilização da estatística:
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Como c é a soma de S variáveis assintoticamente qui-quadrado, sua distribuição
também será assintoticamente qui-quadrado, com S(p -- 1) graus de liberdade.

4.4.2. Procedimento 2 Para atributos que sofrem restrições de ordem a priori

Neste caso, considera-se a hipótese de que os níveis dos atributos sigam uma ordem

a priori. Assim, quanto mais frequentemente a restrição de ordem é violada, maiores são
as evidências de que o atributo não é signiâcante.

O teste proposto baseia-se em rj = )1::-i r,j, pois, se todos os juízes têm o mesmo
ordenamento de preferência a priori, poderão diferir apenas no grau em que preferem um
nível ao outro. Em um contexto de planejamento de experimentou, os respondentes serão
encarados como blocos, através dos quais a significância dos atributos é testada.

RESULTADO. Sob a hipótese de não associação entre os níveis dos atributos e o ordena-

mento dos postos, os r,(xi) são inteiros entre l e n = El:;.i nj aleatoriamente selecionados

1-) E(rj) = nlE::: rj,l = SElrj,l =
Snj ( n+l )

2

2-) Va:'(,j) V-r(,j,) Snj ( n+l)( n -- nj )
12

Como r, é a soma de Snj variáveis aleatórias, o teorema de Wald-Wolfowits implica
em que rj tenha distribuição assintótica normal. A distribuição assintótica está ancorada
no crescimento de Snj. Em estudos comerciais de AP isto acontece, já que grandes
amostras são empregadas. Desta forma:

«, - ?i:g
2

Wilks, em Friedman(1937), mostra que

g
h?(q - l) D

h-E g
X?g-i) '
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12(q - 1) é- l,j - {S«j(n + l)I'

Sq(«- 1) É'Í "j("-"j)

Note que quando nj = 1 o teste é idêntico ao teste de Friedman, Conover(1980).
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CAPÍTULOS
a

Modelos para Dados Categorizados

Os modelos para dados categorizados podem ser aplicados quando a avaliação é
realizada através de escalas ordinais ou nominais. Tratam-se, na verdade, dos tradicionais
modelos de regressão para variáveis qualitativas PROBIT e LOGIT. Dada a existência
de farta literatura sobre o assunto, a ênfase maior deste capítulo será para versões menos
usuais desses modelos: PROBIT para variáveis ordinais (Mc Kelvey & Zavoina(1975)) e
LOGIT condicional(McFadden(1974)).

Nos tópicos 5.1. e 5.2., será omitido dos modelos o índice referente ao indivíduo

5.1 Variável resposta dicotâmica

Esse é o caso mais comum de utilização dos modelos LOGIT e PROBIT, onde a
variável resposta segue uma distribuição de Bernoulli. Num contexto de AP pode-se ter
o seguinte exemplo de variável resposta:

r 0 se não comprmia o produto descrito pelo estímulo j
; praria o produto

r
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Um possível tratamento seria estudar o modelo

z/j

As formas mais utilizadas para a função /j são

a. /jjX.l = õ(}l;l:i Piaji), onde @ é a função distribuição acumulada da normal padrão

b. .ÜJXI = i-t..,pÍE:: P zji} , que é a função logística (modelo LOGIT)

A estimação desses modelos é realizada através do método de máxima verossimi-
Ihança. Os modelos PROBIT e LOGIT foram exaustivamente estudados e há uma série
de textos que abordam o tema, entre eles Aldrich & Nelson(1985).

Um exemplo de aplicação dessa metodologia em AP pode ser encontrado no artigo
de Rao & Winter(1978). Nesse artigo, desejava-se estudar o interesse de um grupo de
alunos na compra de uma máquina íotográâca. Os estímulos são descrições de câmeras e é
perguntado se o entrevistado compraria, ou não, um aparelho com aquelas características.
Os autores utilizam um modelo PROBIT para segmentar o mercado. Nesse exemplo são
criados 16 estímulos compostos por 4 atributos com 2 níveis cada. São estimados 45
modelos, um para cada elemento da amostra, e aplica-se uma análise de agrupamentos aos

coeficientes estimados, obtendo-se 4 conglomerados (segmentos). Assim, cada segmento é
caracterizado conforme uma série de variáveis previamente obtidas.

5.2 Variável resposta ordinal

Este tópico diferencia-se do anterior pelo fato da variável dependente estar em uma
escala ordinal. Para entender a aplicabilidade desta metodologia em AP, considere o caso

em que juízes avaliam estímulos, classiÊcando-os através do seguinte critério: gostou muito,
indiferente ou não gostou; ou ainda quando se adora uma escala diferencial semântica
discreta. Claramente tem-se uma variável resposta em escala ordinal. Apresenta-se agora

o desenvolvimento de um modelo PROBIT aplicado a esse caso.

Considere rj como sendo a avalia,ção do estímulo j, podendo assumir M diferentes
categorias de resposta em uma escala ordinal (WI , W2, . . . , wM).

Suponha também a existência de uma variável contínua, não observável, yj, que
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representa a preferência do juiz pelo estímulo .j. A essa variável será aplicado o seguinte
modelo linear

y= XP+c (5.2.1)

onde: P = (Po, Pi, ' PPy, vetor de parâmetros;

*-(! ::: ::: :=:)
matriz de planejamento, com aji = valor do atributo i no estímulo j e c = (cj) vetar

aleatório com . «. N.(O; a'l).

<<
a

A relação entre yj e rj é estabelecida, assumindo-se a existência de M + l números
reais, eo,(li,. . . ,(IM, com (o = --oo e (À/ = +oo; além disso, (o $ (1l $ . . . $ (m, isto é,

rj C Wi. O estímulo j é dito como pertencente à categoria de resposta k, se e só se
(k--i < yj $ (k, ou seja:

r.f C Wt «, {k-i < yj $ (k para l $1 k $ .1\4. (5.2.2)

Aplicando (5.2.1) vem que

(k-i <vj $ck +ck-l $ 11:pizji+cJ <eÍ+i-o

P

., (k-le E::. Pi'ji
0'

-- E::. Piaji
a' (5.2.3)

Considere a seguinte notação: seja rji; tal que

''*-lãi :li:=.:Jh.i.;:s.js« . :sksM.

Considere também a matriz
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rll

Tnl

r12

Tn2

R-

Utilizando essa nova notação e a suposição de que c segue uma distribuição normal
multivariada, tem-se, a partir de (5.2.3) que:

P('ji - 1) - P('j C Wk) - $1€L=:-E>e..ê!!&l - $1111=L=:ELo..leal. (5.2.4)

O modelo (5.2.4) é não identificável, pois ao aplicar qualquer transformação de
escala a yj e também aos parâmetros (o,(i, . . . ,(IM o modelo resultante seria o mesmo

acima descrito. Para contornar este problema, assume-se, sem perda de generalidade, que

(: = 0 e a = 1. Desta forma o modelo (5.2.4) torna-se

P(,jk = 1) = P(,j C T'rk) = ®l(k 1: Pi,jil -- a'l(k-: -- }: Piajili=of=o
(5.2.5)

O modelo estará estimado quando forem encontradas estimativas para os parâme
aros (2,..., (m-i, Po,..., P,.(Q = M+p-l parâmetros).

Considere a seguinte notação

©J,k=®((k-->1:Pizji) para l$k$M e i$.j
i-o

P

Desta forma o modelo (5.2.5) pode ser escrito como

P(rjt = 1) = ®j,t '$j,t-t (5.2.6)

Na estimação dos parâmetros do modelo será utilizado o método de máxima
verossimilhança. A partir de (5.2.6) tem-se que a função de verossimilhança de R será
dada por:

80



Capa. Modelos para Dados Categorizados 81

, (m-i) = ll ll(@j,t -- ©j,k-iy''
j=it=i

.Z; = .L(R/#; (2, (5.2.7)

.L* = Joga = 1: 11:rjkZog(@j,k - $j,i-i)
.j=it=i

(5.2.8)

Para encontrar os estimadores deve-se encontrar (PO,. . . ,Pt,(', . . . ,(m--i) que

maximize .L*, sujeito à restrição (i $1 C2 $1 . . . $ (m.i. Em McKelvey & Zavoina(1975),
são apresentadas as primeiras e segundas devivadas de log.L. Como as primeiras derivadas
não formam um sistema linear, é necessário que a estimação sela feita através de algum
procedimento iterativo (por exemplo, Newton Raphson). Souza(1986) discute e compara
uma variedade de possíveis procedimentos.

McKelvey & Zavoina(1975) advertem sobre a possibilidade do processo iterativo
levar a um mínimo local, ou até mesmo a não convergir, embora a experiência tenha
mostrado que, em geral, convergência é atingida em um número pequeno de iterações que
varia de 4 a 10, dependendo do número de parâmetros.

Ainda em MlcKelvey & Zavoina(1975), são apresentados alguns testes para o mode-

lo, que se baseiam no fato dos estimadores obtidos serem de máxima verossimilhança. Estes
testes são assintóticos, o que diminui o interesse pelo tópico, uma vez que ao se estimar
modelos individuais apenas um número relativamente pequeno de estímulos é avaliado.

Uma medida da qualidade do ajuste foi desenvolvida baseando-se no coeficiente

de determinação (.R2). A diâculdade em seu cálculo reside no fato da variável dependente,

yj, ser não observável, assim, algumas somas de quadrados utilizadas serão estimativa.s
das reais.

Considere P = (Po , . . . , #Py, o estimados de máxima verossimilhança de P e dj =

>l:Z:. PiXji e êJ = (3/j -- Ü) (desconhecido). Sabe-se, da teoria da regressão, que

ELtg.5.,

Logo, uma possível estimativa para a soma de quadrados residual seria: i%
na2 = n, uma vez que fixou-se a2 = 1.
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A soma de quadrados da regressão pode ser calculada da maneira usual: S2

>ll:L:(gi -- Í)2 onde g = )1:;::i ]l. Assim, estima-se a soma de quadrados total por

j} - s% +.9â:

Isto faz com que se tenha

A interpretação de R2 é equivalente á do coeâciente de determinação usual

O modelo LOGIT, análogo a esse, pode ser obtido supondo que a distribuição
acumulada de c seja a logística.

5.2.1. Exemplo

Retome o exemplo dos micros, discutido no capítulo 4.1. Suponha que a avaliação
dos estímulos tenha sido realizada através da escala diferencial semânt.ica abaixo:

certamente compraria l 2 3 certamente não compraria

A tabela 5.1 fornece uma possível avaliação para o conjunto de estímulos apresen
tados na tabela 4.5i

O modelo de preferência a ser estimado é yJ ;; /3o +Pi WP +P2.A/p +P3Op +cj; onde

WP, .A4P e aP correspondem aos valores padronizados das colunas W, M e C. O modelo
estimado é

9j = 0, 958 + 0, 095Wp + 0,445.A4p -- 1, 747Cp .R2 = 0, 7547.

l a relação entre as avaliações das tabelas 4.5 e 5.1 Êca clara ao se notar que os
estímulos que receberam postos de l a 7, de 8 a ll e de 12 a 18, em 4.5, receberam os
scores 1, 2 e 3, respectivamente, em 5.1
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Analisando o modelo, percebe-se que o entrevistado hipotético prefere micros com
alto valor de clock e com memória RAM e winchester pequenos. As importâncias relativas

dos atributos W, M e C, são, respectivamente, 4,2 %, 19,5 % e 76,4%.

TABELA 5.1. Estímulos avaliados através de um escala diferencial semântica de
três pontos

TABELA 5.2. Parâmetros estimados para o modelo VETOR

Outro parâmetro estimado íoi (2 = 1,40638; isso leva ao estabelecimento da
seguinte regra: se yj $ 0 então a avaliação prevista do estímulo .j é 1, se 0 < yj $ 1, 40638,
então a avalliação prevista para esse estímulo é 2 e, por âm, se y.f > 1, 40638, prevê-se que
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estímulo winchester RAM clock avaliação
11 40 1 81 3

4 l 40 1 20 l 2
5 l 40 2 iõ l l

8 l 60 2 16 l l
9 l 60 4 8 l 3

io l õo l iõ l l

i3 l i20 1 i6 l 2
14 l 120 2 8 l 3
15 l 120 4 20 l 2
i6 l i20 1 8 l 3
i7 l 120 2 20 l l

i8 l +?

parâmetro estimativa erro-padrão

 
0,9578 0,7154
0,0949 0,5435
0,4452 0,4877
1,7466 0,8887
1,4064 0,9876
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o estímulo .j seria avaliado como 3

Na tabela 5.2, estão dispostas as estimativas dos parâmetros e seus correspondentes
erros-padrão2

TABELA 5.3. Probabilidades de classificação previstas pelo modelo vetar

Na tabela 5.3, encontram-se as probabilidades P(rj C }Vk), .j = 1,2,
k - 1,2, 3.

18 e

Convém lembrar que os modelos ponto-ideal também poderiam ser estimados
desde que se utilize as linearizações sugeridas no capítulo 4.1.

5.3. LOGIT condicional

Em um primeiro momento, será discutida a aplicação do método LOGIT condi-

2 a seção 5.4 discute um procedimento para estimação do erro-padrão e também
a montagem de testes de hipóteses para parâmetros estimados pelo método da máxima
verossimilhança
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estímulo   p(,j = 1) P(,j = 2) P(,J = 3)

   

0,4979 0,4215 0,0806
0.9124 0.0847 0.0029
0.3623 0.4918 0.1459
0.6236 0.3338 0.0426
0,8012 0,1867 0,0122
0.8561 0.1371 0.0068
0.3828 0.4833 0.1339
0.4332 0.4590 0.1078
0.9207 0.0769 0.0024
0.5604 0.3800 0.0596
0,1134 0.4649 0,4217
0.1606 0.5001 0.3392
0,0019 0,0670 0,9311
0.0011 0.0466 0.9523
0.0038 0.0989 0.8974
0.0006 0.0330 0.9664
0.0001 0.0090 0.9909
0.0001 0.0104 0.9895
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cional ao caso em que se deseja estimar um único modelo para toda a amostra (estimação
a nível amostrar). Em seguida, será discutida a estimação de modelos individuais.

J

5.3.1. Estimação a nível amostral

Considere a, o conjunto de estímulos apresentado ao indivíduo s. Para aplicação
do método, a avaliação se dá através da escolha, pelo entrevistado, do estímulo preferido

dentre os do conjunto (-7,. Essa variável resposta pode ser representada por:

se o estímulo j não for o escolhido em C',
se o estímulo j íor o escolhido em C',

O modelo de preferência utilizado é

P

E
{-1

Pizj + ej, = 3 + cj, onde (5.3.1)

g/j, é a utilidade do estímulo .j para o indivíduo s e

CJ, é um termo de erro aleatório

O método parte do princípio que o entrevistado preferirá o estímulo .j* se

yi., > yi, 'ii + i'',ic c,

Aplicando (5.3.1) a essa expressão chega-se a

'j, - 'j', < b. - % wã e c,,i + i*

Assim, a probabilidade de que o estímulo j seja o preferido no conjunto C,, é dada
por

.q.. 'j. - 'j', < %. b ;vy c C',,.j # .j*) (5.3.2)
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A expressão (5.3.2) recebe a denominação de modelo de utilidade estocástico
Considerando é.j.. como a função densidade de ej',, vem que:

+00

P('j, < cj',+b. -b/ .j', =t;Vy C C',,.j #.j')é.,..(t)at =/

+00
p('J, < t + q. - b

-00/ Wi c C,,i # j' )+... .l.Üat

McFadden(1974) e Punj & Staelin(1978) supõem que os erros sejam identicamente
distribuídos e independentes entre indivíduos e entre as alternativas avaliadas por um
mesmo entrevistado. Desse modo, a expressão anterior pode ser reescrita como:

jlb-t'+ u. - vi,... ,' + %. - v«]a*/ (5.3.3)

onde, Ts é o número de estímulos do conjunto C', e Q', é a distribuição acumulada conjunta

do vedor aleat(brio c, = (ci,, c2,, . . . , '«.,), sendo n, a cardinalidade do conjunto C',.

O pr(5ximo passo é a escolha da distribuição dos erros. McFadden(1974), preocu-

pado com aspectos computacionais do problema, sugeriu uma expressão para PI' 8 e provou
que a expressão poderia ter sido obtida através de (5.3.3). A expressão sugerida foi:

S
Ejc..'

Uma possível distribuição para ej. que resulta na expressão anterior é a do valor
extremo tipo l (Johnson & Kotz(1970))3, como é provado a seguir.

Resultado 5.3.1. A expressão anterior é válida se c.f, seguir uma distribuição do valor
extremo tipo l e ej, for independente de cl,, j # Z, .j, Z C C,.

3 em geral, sua distribuição acumulada é dada por ezp't--ea;pl--11 o 111; o resul-
tado a ser provado, (5.3.1), é válido ao se utilizar @j,(cj,) = ezpÍ--eapl--cj,}} ; --oo <

cj, < +oo , ou seja, assumindo (l = 0 e 0 =1
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pro'ua

Se ej, 'n,ão deTlende de ets, j :# 1, j,t C C,, então,

q',(')= lje-''''' ; -w<'J,<+m , JcC',.
Jcc.

..assim,

gb-.'' n
De onde uem que:

:g: lt+b. -- h,...,t+b. --Vr.l =e''e''' }l',.c.'

Substituindo essa e=pres3ão em (5.3.3), uem que

/ -00
e

/
A verossimilhança referente à escolha do indivíduo s pode ser escrita como:

z,- ll

Assim, considerando a amostra completa, a função de verossimilhança pode ser
escrita como:

11 ", - q,y.'E...'ÍEL:: a,l;l,..}l'' @'3.©
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Os parâmetros estimados são obtidos através da maximização da função anterior

Uma generalização é obtida considerando-se a amostra formada por m = )1,::i mi
indivíduos, onde a mi indivíduos seja apresentado o mesmo conjunto C'i de estímulos,
{ = 1,2, . . . ,q. Nesse contexto, suponha que o estímulo .j € C{ tenha sido escolhido por

mji sujeitos (mi = :'jcc. «Qji). Desse modo, a verossimilhança para os entrevistados
submetidos ao conjunto Ci será dada pela seguinte multinomial:

'c. - iÍ;:=1'1a llp.=''

Consequentemente, a verossimilhança para toda a amostra pode ser escrita como

q l

-HÜ=h ,g. ' (5.3.5)

Note (lue (5.3.4) é um caso particular de (5.3.5), onde mi = l

O vetou P é estimado pelo método de máxima verossimilhança, através de algum
procedimento iterativos. McFadden(1974) prova que não existem máximos locais, assim,
se o processo iterativo de estimação convergir, será para o máximo g]oba]. Nos resultados
5.3.2 e 5.3.3 são apresentadas, respectivamente as fórmulas da primeira e segunda derivada

de Zog.[.

Resultado 5.3.2 = )1::-: Ej.c.(mji -- miPji)xi, onde xj = (zji)

prova ;Seja .K = )1:L:i log i.Í;!:.i-!;l;.=, então

q l m

'.." -: '''Ü=a *: :. «..'..*' -

>: ): mjiZogjE: eO'Í'"l)PI =
i=1 jCCi ICCí

4 ver discussão sobre procedimentos iterativos em Souza(1986)
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- K - }: }: mj:/.gl '";P >1: ."ÍPI
Í=1 jCCi J€0i

- .K + >1: E mj.4P - >ll: m:/.g]>: ."ÍP]
i=1 je(7i Í=1 1€(;i

.Derivando essa ezpre8.são em P, uem

alogl $i."..*; $«.Et=h
g

mj:- m.P,.)'q
i=i jeCí

Resultado 5.3.3

E,lca. xiPii.
E::-: mi Ej.c. ('q =i ).B i(H onde,

Punj & Staelin(1978) afirmam que os parâmetros podem ser obtidos de modo mais
eficiente se a avaliação de cada indivíduo for realizada através da atribuição de postos.
Suponha, por exemplo, a existência de 4 estímulos (E, F, G, H) e que o indivíduo s os
tenha avaliado atribuindo-lhes os seguintes postos: 2, 3, 1 e 4, respectivamente. Caso fosse
adorado o enfoque até agora estudado, a única informação extraída desses dados seria que
o estímulo G é o preferido no conjunto (17i, = {.E, .F, G, .#}. A novidade introduzida pelos

autores seria acrescentar as seguintes informações:

o estímulo E é o preferido no conjunto C'2. = {.E, .F, .H} e

o estímulo F é o preferido no conjunto Oa. = {.F, .H}

Assim procedendo, se o indivíduo s ordenasse n, estímulos, originaria n, -- l novas
escolhas. Esse procedimento só é válido se for possível garantir que a ordem estabelecida
pelos postos corresponde realmente à ordem de escolha dos entrevistados. O que se veriâca,

em geral, é que a qualidade da avaliação (envolvimento do entrevistado) diminui a partir
da escolha do estímulo preferido.

A verossimilhança correspondente a essa nova situação pode ser escrita como
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' -p b: ,l.'=:ü:''''
Em McFadden(1974), encontram-se testes para os modelos apresentados

5.3.2. Estimação de modelos individuais

Uma maneira de tornar possível o uso do LOGIT condicional na estimação de
modelos individuais seria avaliar os estímulos da maneira descrita no procedimento LIN-
MAP, ou seja, apresenta-los aos pares e pedir que o entrevistado escolha o preferido em
cada dupla. Cada par seria encarado como um conjunto de estímulos.

Assim, a verossimilhança para o par CI. seria:

,n.' :.=T=hÉ3::!,.,,-'«
onde

se o estímulo j for o preferido do conjunto C'l,
caso contrário

A verossimilhança completa do indivíduo s será

A suposição em que esta abordagem se baseia é a de que as comparações 2 a 2
sejam independentes entre si.

E bom ressaltar que as comparações 2 a 2 podem ser extraídas de uma avaliação
via postos de modo análogo ao descrito ao final da seção 5.3.1. Por exemplo, considerando
a ordenação do mais preferido para o menos preferido, se o estímulo E recebeu um posto
inferior ao do estímulo F, então será considerado que o estímulo E seria o preferido do par
E,F. Obviamente, neste caso, a suposição de independência entre as comparações não é
válida.
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5.3.3. Exemplo

A tabela 5.4 reproduz as informações necessárias à estimação de um modelo vetou

pelo método LOGIT condicional, para os dados da tabela 4.11.

TABELA 5.4. Dados de entrada para a estimação do modelo vetou pelo método
LOGIT condicional, baseado nos dados da tabela 4.11

TABELA 5.5. Parâmetros estimados pelo método LOGIT condicional

TABELA 5.6. Probalidades de escolha de estímulos estimadas pelo modelo

Probabilidades de escolha doestímulos
disponíveis l primeiro estímulo do par segundo estímulo do par

0.2021(1,2) 0,7979
(1,3)
(1,4)
(2,3)
(2,4)
(3,4)

0,9660
0,8868
0,8781
0,6649
0,2159

0,0340
0,1132
0,1219
0,3351
0,7841

91

estímulo Xi Xa  

  5 7
6 3 

  5 7
2 9 

  5 7
7 15  

  6 3
2 9 

  7 15
6 3 

  2 9
7 15  

parâmetro estimativa erro-padrão

  0,515229 0,4334
-0,214453 0,1819
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Estimado o modelo 3/j = #iXi + /32X2, chega-se às estimativas da tabela 5.5.

Observando os parâmetros do modelo deduz-se que, quanto menor for X2 e maior for Xi,
maior será a preferência pelo estímulo. Se as estimativas da tabela 5.5 forem comparadas
com o modelo estimado na seção 4.3.1.1, nota-se uma certa equivalência em termos de seus

sinais e do valor do quociente g!, indica.ndo uma certa similaiidade entre os resultados.

A qualidade do ajuste pode ser medida através do cálculo do coeficiente de cor-
relação de Spearman entre os postos previstosõ e observados. Para o modelo acima, o valor
do coeficiente é de 0,80; indicando um ajuste razoável.

Na tabela 5.6, encontram-se as probabilidades previstas de escolha de cada es
túmulo quando apresentados dois a dois.

5.4. Comentários

Nos procedimentos introduzidos neste capítulo, o método de estimação empregado

é o de máxima verossimilhança, o que garante a consistência e, sob as condições de regu-
laridade (verificadas nos casos apresentados), a normalidade assintótica dos estimadores
(Mood, Graybill & Boes(1974)). A distribuição assintótica pode ser utilizada na estimação
dos erros-padrão dos estimadores. Considere 0 o vedor de parâmetros a serem estimados,
.L(0) a função de verossimilhança e 0 o estimador de máxima verossimilhança obtido.
Õ será assintóticamente normal com média 0 e matriz de covariância dada por .r':(0),
onde /(0) - rl-- aOa0 1. Nos casos estudados, sugere-se que a estimativa da matriz de

covariância sejaÕ Q = 1--''MM''l0 l Õ' Na diagonal de V, encontram-se estimadores pa'ra
os erros-padrão de 0 (McKelvey & Zavoina(1975) e Aldrich & Nelson(1984)).

Testes da razão de verossimilhança podem ser construídos para veri6cação de
hip(5teses envolvendo vários componentes de 0.

Lembre que tanto o teste da razão de verossímilhança, quanto a normalidade de
0, com a matriz de covariância apresentada, são resultados assíntóticos. Muitas vezes,
em uma AP deseja-se estimar modelos individuais, a partir da avaliação de um pequeno
número de estímulos, o que limita a utilização desses resultados.

5 do mesmo modo que no capítulo 4.3, para efeito de previsão do posto deve-se con-
siderar o modelo --y.f , já que a atribuição foi realizada em ordem decrescente de preferência,
e o modelo estimado supõe ordem crescente

6 veja uma possível justificativa em Cox & Snel1(1989)
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CAPITUL06a

Métodos Especiais

Neste capítulo serão abordados dois métodos especiais utilizados em problemas
de AP, o híbrido e o bayesiano. A existência de um capítulo à parte para este estudo se
justifica na medida em que eles possuem particularidades em todas as etapas da análise,
ou seja, colete de dados, regra de composição e estimação do modelo.

6.1. Método híbrido

Muitas vezes, na prática, para possibilitar a estimação de um modelo de AP a
nível individual é necessário que o entrevistado avalie um grande número de estímulos. Em
várias situações, mesmo a adoção de planejamentos fracionários não reduz esse número de
modo satisfatório. Isso faz com que as enquetes tornem-se cansativas e passíveis de vícios,

uma vez que o empenho do juiz diminui quando submetido a tarefa longas.

A estimação de modelos individuais é importante em estudos comerciais. Isso
possibilita que as respostas soam analisadas a nível de escolha de um produto (supondo
que os estímulos deânam produtos e que o de maior preferência seja o escolhido em uma
compra), o que evita planejamentos de produtos baseados em uma "preferência média"
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Na tentativa de evitar esse problema Green, Goldberg & Montemayor(1981), a-
presentam um procedimento simplificado de obtenção de dados, associado a um novo mo-
delo que possibilita a estimação de preferências individuais. Este modelo foi denominado
híbrido.

O modelo híbrido é formado através da união de duas classes de modelos de pre

ferência: modelos de composição e de decomposição. Inicialmente essas classes são estu
dadas em separado e, em seguida, é apresentado o modelo híbrido.

Os modelos de AP, até agora estudados, pertencem à classe de decomposição
Tratam-se de modelos que têm por objetivo estimar a importância de cada atributo (uti
lidades dos níveis dos atributos) a partir da avaliação de seu efeito conjunto (estímulos)
Resumindo, partindo-se da avaliação de combinações de níveis, quer-se conhecer a con-
tribuição de cada atributo, em separado, na formação da preferência do entrevistado.

Os modelos de composição seguem um caminho oposto aos da classe anterior.

Agora, o juiz deve avaliar os níveis dos atributos em separado. A utilidade global do perdi
(preferência por um estímulo) é dada através de alguma regra de composição que envolva
as avaliações em separado. Em outras palavras, partindo-se da avaliação em separado dos
atributos e seus níveis, deseja-se conhecer a preferência global por um estímulo.

Para tornar mais clara a dinâmica desses modelos, é reproduz.ido, em seguida, o
roteiro de um possível experimento indicado para estimação de um modelo de composição

(Green, Goldberg & Montemayor(1981)). Este tipo de experimento recebe a denominação
de auto-explicativo.

1. E mostrado a um juiz p conjuntos de níveis de atributos, um atributo por vez

2. Para cada conjunto utiliza-se uma escala de 10 pontos. Ao nível preferido associa-se
o valor 10, e os demais devem ser avaliados de acordo com essa atribuição. Empates são
permitidos.

3. O juiz deve avaliar a importância relativa dos p atributos. Isto pode ser feito, por
exemplo, pela distribuição de 100 pontos através dos favores.

4. A utilidade (preferência) auto-explicada do entrevistado s para o estímulo j, será dada
por
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P

11Ü, = >1, t"t,uj',
k-l

onde

WX;, = importância auto-explicada do atributo k, para o indivíduo s (passo 3),

zzjt, = avaliação do nível do atributo k, pertencente ao estímulo j, pelo indivíduo s (passo
2)

Neste modelo, wk, tem a função de escalonar os atributos de modo a colocar as
contribuições de seus níveis em uma mesma escala de preferência.

Exemplo numérico: Deseja-se avaliar produtos com base na marca A, B ou C, e
no tempo de garantia oferecido pelo fabricante, 6 meses ou l ano. Inicialmente é pedido
que o entrevistado avalie os níveis dos atributos em separado (passo l):

Á avaliação l;
marca = 1 .B avaliação 10;

a avaliação 7
:.-,«':' -{ : meses

ano
avaliação 7;
avaliação lO

Em seguida é pedido que 100 pontos sejam distribuídos pelos dois atributos con-
forme a preferência do juiz (passo 2):

marca ::> toi, = 65 garantia + zoa, = 35

Deste modo a utilidade auto-explicada do estímulo (marca C; l ano de garantia),
será dada por:

U = 65x7 + 35x10 = 455 + 350 = 805 onde

455 = utilidade auto-explicada da marca C e

350 = utilidade auto-explicada de l ano de garantia

Nesse modelo, tanto tox;, como ujt, são obtidos diretamente, o que torna a deter.

minação da utilidade global uma tarefa aparentemente simples.
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Apesar de ser facilmente aplicável, este procedimento tem alguns inconvenientes,
tais como:

os juízes podem encontrar dificuldades em determinar os valores ujk, e tok, em uma base
confiável. Shepard(1964) afirma que os entrevistados nem sempre têm uma visão acusada
sobre a importância que dão aos componentes de um produto;

a regra de combinação aditivo para Zi0' pode não ser apropriada

6.1.1. O Modelo híbrido

A idéia básica dos modelos híbridos é unir a simplicidade da abordagem de com-

posição e a generalidade dos modelos de decomposição em um único modelo. Sua estimação
requer a passagem por duas fases de colete de dados: fase auto-explicativa e fase conjunta.

Inicialmente essa metodologia é apresentada em sua forma mais simples (Green,

Goldberg & Montemayor(1981)). Posteriormente serão tratadas variações no processo de
obtenção dos dados e na forma do modelo, Green(1984).

6.1.1.1 Fase auto-explicativa

Esta fase é similar à descrita quando se tratou do modelo de composição (ver

páginas 94 a 96).

6.1.1.2. Fase conjunta

Envolve a avaliação de um conjunto limitado de estímulos, em geral de 3 a 9, que
são retirados de um planejamento principal, usua«Imente de 64 a 256 estímulos. Em geral,
deseja-se que esse planejamento permita a estimação ortogonal dos efeitos principais dos
atributos, /3tj , e de interações de primeira ordem previamente selecionadas. De6nindo
'ytt'j como a interação entre os atributos k e k' e tG como a avaliação do estímulo .j, o
modelo de decomposição correspondente a esta fase é dado por:

q ll:P*j + >: '.*'j
k=1 k<kí

P
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Trata-se de uma versão do modelo função utilidade onde se permite a existência
de termos de interação.

A grande vantagem do modelo híbrido é explicitada nesta fase. Caso fosse utilizado
um procedimento usual de AP, o entrevistado teria que avaliar uma quantidade muito
maior de estímulos, o que diâcultaria sua realização.

E importante ressaltar que os estímulos a serem avaliados são subconjuntos de um

planejamento maior, em geral fatorial fracionário.

Os dois artigos mencionados sugerem que a atribuição dos estímulos a serem avalia-

dos por um indivíduo se dê de modo balanceado. Por balanceamento entende-se que dentro
do conjunto de estímulos a ser avaliado por um sujeito, cada par de níveis de atributos
apareça com uma frequência dada pelo produto das frequências relativas marginais e o
número total de perfis; por exemplo, se o nível i do atributo l aparece em 6 de um total
de 9 peras e o nível j do atributo 2 em 3 de um total de 9, então o par ij deve apare'
cer em 6/9 x 3/9 = 2 dos nove perfis. Green(1984) aârma que o balanceamento pode ser
facilmente obtido considerando os sujeitos como um favor experimental adicional.

Ao contrário do que ocorria em modelos anteriores, diminui o sentido de avaliar os
estímulos através de sua ordenação. Isto se deve ao fato de que cada juiz avaliará apenas
um pequeno subconjunto de perfis. A avaliação pode ser realizada através de alguma escala
de preferência.

6.1.1.3. O modelo

O modelo híbrido básico é dado por

pj, = p + auj, + }l: Ptj + }, "yx;t'j
k:=1 k<kí

P

onde: (6.1.1)

yj, - g(r.f,), sendo rj, a avaliação dos estímulos obtida na fase conjunta;

Z aproximação por mínimos quadrados;

UJ, utilidade auto-explicada e

p, a, PtJ e ''tk,j parâmetros estimados a nível amostrar
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Este modelo possui uma parte responsável por uma variação individual (U) e uma
outra parte que é característica da amostra estudada. Isto permite que se continue a obter
informações sobre a preferência a níve] individual.

J

Trata-se de um modelo de análise de covariância, tendo U como covariável

Os parâmetros estimados a nível amostrar têm a função de corrigir vícios inerentes
aos modelos de composição.

Os termos referentes à fase conjunta são responsáveis por explicar a variabilidade
da avaliação dos estímulos que os termos da fase auto-explicativa não conseguem captar.

Uma série de modificações foram introduzidas em todas as etapas do processo. A
seguir serão discutidas as variações mais importantes

6.1.2 Modificações no processo

6.1.2.1. Nível de agl'egação

O primeiro tipo de mudança a ser estudado se dá através de duas possíveis de
sagregaçoes

a. o modelo pode ser modificado de modo que seja possível a estimação de parâmetros
de inclinação (a) diferentes para determinados atributos;

b. a amostra pode ser particionada em subgrupos através de uma análise de agrupamentos

realizada sobre as utilidades auto-explicadas.

Shepard(1964) constatou que em experimentou auto-explicativos, os juízes tendem
a superestímar a importância dos atributos menos importantes. Assim, no modelo híbrido,
um modo de fazer com que o coeâciente de inclinação de U corrijo este vício com maior
eficiência, seria possibilitar que a cada favor fosse associado um parâmetro diferente. Então,
algebricamente ter-se-ia:

+

j, p + >ll: ak(«'k,ujk,) + }l: ptj l>, "ytk'j
k=1 k=1 k<kf
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Este modelo é denominado completamente separado

Entre o modelo híbrido básico e o completamente separado, pode-se construir uma

série de modelos com diferentes formas de desagregação. Considere, por exemplo, que os
atributos sejam divididos em dois subconjuntos, .Ai e Á2 , e que por alguma razão desconfia-
se que os atributos em cada subconjunto tenham preferências próximas. Desta forma um
possível modelo será:

j, p + }: ai('«k."jk,) + }: ''2(«'k,ujk,) + >ll:pkj + >1, "ytt'j
kCAt kC.A2 k=1 k<k'

P

O problema que pode surgir com o aumento do número de desagregações é a
grande quantidade de parâmetros que deverão ser estimados.

O outro tipo de desagregação a ser estudado se dá em termos da amostra. Ao se
trabalhar com uma amostra muito heterogênea, ou seja, quando as avaliações individuais
são muito diferentes, pode acontecer dos parâmetros estimados terem uma variabilidade
muito alta, o que diminui o poder preditivo do modelo. Esse problema pode ser contor-
nado através de um procedimento simples: utilizando os dados da fase auto-explicativa,
aconselha-se dividir a amostra em grupos através de uma análise de agrupa-mentos e, em
seguida, estimar os modelos separadamente em cada grupo.

A justiÊcativa para este procedimento encontra-se no argumento de que pessoas
que demonstram preferência similar na fase auto-explicativa, também deverão demonstrá-
la na fase conjunta.

Em princípio nada impede que os dois níveis de desagregação até agora estudados
sejam utilizados simultaneamente.

6.1.2.2. Avaliação

Os métodos de avaliação mais comuns, tanto na fase auto-explicativa, como na
conjunta,são:

i. categorias ordenadas exemplo: inaceitável, aceitável ou altamente preferido;
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ii. taxas - exemplo: escala de intenção de compra de 9 pontos, marcas em uma escala de
preferência contínua, etc;

iii. soma constante - este procedimento, em geral, é reservado para a avaliação da im
portância relativa dos atributos. Foi descrito anteriormente na descrição do processo auto-
explicativo, quando se pediu para atribuir 100 pontos a um conjunto de falares.

Os modelos híbridos poderão ser classi6cados de acordo com o tipo de avalliação

escolhida na fase auto-explicativa. Tem-se então as seguintes classes de modelos:

1. métrica - tons e ujk. são expressos quantitativamente, por exemplo através de taxas ou
somas constantes;

2. semi-métrica - tok, expresso numericamente, mas ujt, expresso como variável fictícia,
reíletindo resposta categorizada, por exemplo categorias ordenadas;

3. não-métrica - tanto wl,, quanto ujt, estão concatenados em um conjunto de respostas
categóricas, expressas através de variáveis fictícias. Os dois valores seriam provenientes de
categorias ordenadas.

Os modelos híbridos até agora vistos encaixam-se perfeitamente na categoria
métricas todavia algumas modificações devem ser introduzidas nas outras classificações.

Na classe não métrica a codificação das respostas deve ser feita através de variáveis
fictícias; assim, no caso de três categorias de resposta na avaliação dos atributos (ex. não

importante, indiferente e importante) e três na avaliação de seus níveis (ex. inaceitável,
aceitável e altamente desejável) haveria a criação de 9 variáveis Êctícias, cada qual repre-
sentando uma combinação das duas avaliações.

Nos modelos semi-métricos, os níveis dos atributos também devem ser representa-
dos por variáveis fictícias. Assim, no caso de existência de três níveis , o modelo seria:

yj, = p+ }.la(i)tok,z.ll) + a(2)zok,zj2)l+ 1, onde:
P

k l

1..LJ

8
.J

7(1) se nível do atributo k for avaliado na na categoria l;
'jk' se caso contrário
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Z(2) . Í l se nível do atributo k for avaliado na na categoria 2;'.it' se caso contrário

6.1.3 Estimação dos parâmetros

A estimação do modelo híbrido pode ser realizada por qualquer dos métodos até
agora estudados: MONANOVA, PREFMAP, LINMAP com adaptações, LOGIT, PRO-
BIT, mínimos quadrados, etc, dependendo, é claro, do tipo de variável resposta (avaliação)
utilizada na fase conjunta.

O ponto mais interessante ligado à problemática da estimação não está na escolha
do método, mas sim no próprio processo de estimação. A questão levantada se resume na
escolha de uma estimação em um único estágio, ou em dois estágios.

Como, em geral, o interesse de uma AP está na estimação de preferências indi-
viduais e como, em um modelo híbrido, a variável P reflete as diferenças entre os entre-
vistados, pode ser desejável realçar a importância dessa variável no modelo. Isto pode ser
feito através de uma estimação em estágios, como por exemplo:

a. realizar a regressão de y em Ui

b. realizar a regressão dos resíduos do modelo anterior nas variáveis relativas a # e 'r;

algebricamente tem-se

oj, - o$:' + oj:'

0S:) a A + ÕU,:,

0j:' - v',
P

ú :) ll:p.j + >, "ytk'j
k=1 k<k/

Procedendo desta forma as diferenças individuais serão priorizadas
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As primeiras aplicações comerciais desta metodologia, davam preferência para a
estimação em um único estágio. Todavia, com o passar do tempo, a estimação em dois
estágios acabou sendo mais utilizada.

Estudos empíricos (Green, Goldberg & Montemayor(1981), Akaah et al(1983) e
Green(1984)) mostram evidências de que o método híbrido equivale, e em algumas situações
até mesmo supera, o método de mínimos quadrados quando utilizado na estimação de um
modelo tradicional de AP

6.1.4. Exemplo

Suponha a existência de 3 atributos A, B e C, cada qual com 2 níveis. Suponha
também que a amostra sela formada por 2 pessoas, Si e S2, e que os dados da fase auto-
explicativa sejam os da tabela 6.1, onde os pesos dos atributos foram obtidos pelo método
de soma constante e a importância de seus níveis da maneira exempliâcada no início do
capítulo.

Para a fase conjunta, parte-se de um planejamento principal composto por 8 estí-
mulos, fracionado em duas partes balanceadas, cada qual analisada por um indivíduo; a
avaliação desses peras (rj) encontra-se na tabela 6.2.

Nesse exemplo, três estimações foram efetuadas

a. de um modelo de regressão que não leva em conta os dados da fase auto-explicativa

0j, = 0.3875 + o.1625.A + o.0875B 0.0875C 68, 3%)

b. do modelo (6.1.1) estimado em uma fase

-o.s356+ o.ooiiq,+ o.i34s'l+ o.0308-a + o.oi210'(a' = 84,4%)

c. do modelo (6.1.1) estimado em duas fases

Ol:' .70ts+o.ooi3q, (.a'
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vj, - gS:' - o.i298.'! + o.020õ.B + o.030ic' (.n' - 64, 8%)

9j, = -0.70is+ o.o013ul, + o.i298.A+ o.020c.a + o.030ic;(.n' = 83.8%).

TABELA 6.1. Dados da fase auto-explicativa

TABELA 6.2. Utilidades auto-explicadas e dados da fase conjunta

TABELA 6.3. Correlações entre a variável resposta e os valores previstos

103

parâmetro
indivíduo
Si S2

 
20 15
20 35
60 50

  lO lO
8 6

  5 7
lO lO

  lO lO
9 4

sujeito Planejamento iJ r

s. :l :l :l
940 0,8
900 0,5
960 0,3
800 0,1

S2 :l :l li
1000 0,7
595 0,2
640 0,1
835 0,4

sujeito U M.Q. l fase 2 fases

  0.627 0.899 0.974 0.975
0.961 0.717 0,928 0.938
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Nota-se um incremento razoável no coeâciente de determinação com a introdução

da utilidade auto-explicada, evidenciando uma melhoria no modelo.

TABELA 6.4. Valores previstos pelo modelo híbrido

Estimação
l fase

S2s.
0,68 0.41
0,55 0,54

0.380.40
0,17 .0,12

0,720.72
0,50 0.24

0,080.36
0,23 0,21

mínimos quadrados
SieS2
0.55
0,55
0,40
0,23
0.72
0,37
0,23
0,23

2
3
4
5

7

8

l?' (entre os
postos e o valor

previsto 0,621 0,640 l o,õ87 0,626

TABELA 6.5. Importância (%) dos atributos A, B e C

TABELA 6.6. Importância dos atributos para o indivíduo SI

imporá
aut.expl

híbrido
nível

200
160
40

100
60

200

0, 0011uw
0.2200
0.1760
0,0440
o,1100
0.0660

conjunta
0.1348

-0.1348
0,2696
0,0616
0.0242

Á
'42

l wiull - lulu12
w2u21 - tu2u22
w3u31 - tp3u32

TOTAL

soma
0,3548
0.0412
0,3136
0,1712
0,1382

0.623

20 %
50%
30%

50%
28 %
22 %

104

sujeito falar
modelo

aut.expl. M.Q. l fase 2 fases

s.  
20 48 55 50
50 26 30 28
30 26 15 22

S2   13 48 39 35
22 26 20 18
65 26 41 47
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Calculado o coeâciente de correlação entre a variável dependente e as utilidades

auto-explicadas (Uj,) para cada entrevistado, chega-se no valor 0.623 pala o sujeito l e
no valor 0.961 para o sujeito 2, indicando que a introdução de U deve ter uma influência
maior para S2 do que para Si. Na tabela 6.3, encontram-se, para cada pessoa, informações
sobre o coeficiente de correlação entre a variável dependente e o valor previsto em cada um
dos modelos. A diferença existente entre a correlação do modelo estimado por mínimos
quadrados e os demais deve-se somente à introdução de U. Nota-se claramente que o
aumento no coeficiente é consideravelmente maior para S2. O coeficiente de correia,ção foi
escolhido por estar diretamente relacionado com o coeâciente de determinação.

Por âm, na tabela 6.4 previu-se as avaliações dos 8 estímulos para os dois membros
da amostra, pelos três diferentes métodos. Calculou-se também a correlação entre a variável

resposta e os valores previstos.

6.1.4.1. Importância dos atributos

Da mesma forma que nos capítulos anteriores, pode-se estimar a importância dos
atributos para os diferentes modelos. Na tabela 6.5 encontra-se a importância, em %,
dos três favores para os 2 elementos da amostra. Essa importância foi calculada para
um modelo de composição (apenas com os dados da fase auto-explicativa), de mínimos
quadrados e modelo híbrido estimado em l e em 2 fases.

O cálculo da importância dos favores para o modelo de composição e para o híbrido
é exemplificado na tabela 6.6, para os dados do indivíduo l e, em destaque, o falar A.
Pa'a o modelo de composição, inicialmente, calcula-se, para os níveis de todos os favores,
a quantidade tok.u.Ík,; isso feito, para cada atributo em separado, calcula-se a amplitude
desses valores, como pode ser visto na primeira coluna da tabela; assim, a importância de
um atributo será dada pela razão entre a amplitude calculada para o favor e a soma das
amplitudes de todos os atributos (ver segunda coluna da tabela).

O cálculo da importância dos atributos para os modelos híbridos se dá de maneira
similar. Na tabela 6.6 está apresentado o cálculo para o modelo estimado em uma única
fase. O primeiro passo consiste em calcular a contribuição de cada nível no modelo;
essa contribuição está distribuída tanto na utilidade auto-explicada (através da parcela
wk,uj ,), quanto nos parâmetros originados na fase conjunta; esse cálculo está descrito
nas colunas 3 e 4 da tabela. A contribuição total de um nível é a soma do peso relativo
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à fase auto-explicativa (coluna 3) com o da fase conjunta (coluna 4). O resultado em
porcentagem é também obtido através do cálculo da amplitude dos níveis de cada fatos.

)

A importância do modelo estimado por mínimos quadrados foi obtida da maneira
descrita no capítulo 1.3.

Analisando a tabela 6.5, nota-se a importância da utilidade auto-explicada para
diferenciação dos indivíduos, principalmente ao se comparar a coluna dos mínimos qua-
drados e as colunas correspondentes aos modelos híbridos. Além disso, percebe-se que o
modelo híbrido pode ser encarado como uma maneira de se corrigir o viés do modelo de
composição, como já foi dito anteriormente. Outra constatação é (lue a introdução da
covariável U trouxe, em termos da importância dos atributos, menos modi$cações para St

do que para S2 .

6.2. Método bayesiano

Cattin, Gelfand & Danes(1983) propuseram um método de estimação bayesiano
para modelos de análise conjunta. O procedimento é aplicável para dados obtidos através
de um planejamento perfil completo e quando, paralelamente à avaliação conjunta dos
estímulos, é realizada a tomada de dados auto-explicativos. O modelo é estimado a nível
individual, por isso, afim de facilitar a notação será omitido, nas fórmulas que seguem, o
índice correspondente ao entrevistado.

A primeira vista a colete de dados deste método e do método híbrido parecem
idênticas; contudo, enquanto nos modelos híbridos o número de estímulos a serem avali-
ados na fase conjunta é pequeno, nos modelos bayesianos esta quantidade é a mesma
necessária para a estimação de um modelo usual de AP. Isto se deve ao fato de que o
estimados bayesiano será uma composição entre o estimador usual de mínimos quadrados,
que utilizará apenas os dados referentes à fase conjunta e um estimador referente aos dados
obtidos na fase auto-explicativa.

Considere o modelo

y=r= XP+c (6.2.1)

c é um termo de erro aleatório, que para efeito da construção do estimador
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bayesiano será suposto
. «. N.(O, a'l)

A informação a priori a respeito de P é

P - Np(P*, aã(x'X)':),

onde a2ó é um número real positivo. O estimador bayesiano então obtido é conhecido na
literal\Í;a como estimador James-Stein. Aspectos técnicos relacionados a este estimador,
bem como a sua dedução, fazem parte do apêndice 7. O estimador bayesiano é dado por:

P'.,.,

b + ?i:-iÇÇill:lç:-iS(p' - b), onde
(6.2.2)

b é o estimador de mínimos quadrados de P e â2 é o estimador usual da variância
residual do modelo 6.2.1.

Note que o estimador James-Stein é uma combinação linear envolvendo o estimados

de regressão usual e a média da distribuição a priori de P.

6.2.1. A obtenção de P*

P* é obtido através de um procedimento auto-explicativo nos mesmos moldes do
descrito no tópico anterior. Para facilidade de compreensão, considere que um indivíduo
tenha realizado, na fase auto-explicativa, uma avaliação idêntica à do indivíduo Si, tabela
6.1. O vetor p''' poderia ser obtido tomando-se P* = (wkuX;Í), lide tabela 6.7. No entanto,

algumas modi6cações, visando compatibilizar as escalas de P' e b, serão propostas.

Na tabela 6.8, encontram-se os dados referentes à fase conjunta. A avaliação deu-

se através da ordenação dos estímulos, descritos através de uma matriz de planelamento X,
em ordem decrescente de preferência. A fim de evitar a estimação de um termo constante
no modelo de análise de variância, é adorada como variável dependente os postos centrados,
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ou sqa o posto menos a média dos postos. Nesse planejamento faz-se a restrição usual de

uma análise de variância com favores âxos, ou seja )ll:j PtJ = 0, onde PEj é o parâmetro
correspondente ao nível j do atributo k. O estimador de mínimos quadrados de P'
(Pll P2i P3:) é:

b' = (0.50 1.75 1.25) com â2 = 0.75

TABELA 6.7. Utilidades auto-explicadas dos níveis dos atributos A, B e C

TABELA 6.8. Dados da fase conjunta

Do modo como foi proposto, não há uma correspondência direta entre o vedor

P e P, uma vez que na definição do primeiro não foi imposta nenhuma restrição. Isso é
facilmente corrigido impondo-se a mesma restrição do planejamento da fase conjunta aos
dados da penúltima coluna da tabela 6.7, o resultado disso encontra-se na última coluna
dessa tabela. resultando em:

b'' -20 -50 30)

108

níveis tou restrito

  200 -20
160 20

  200 -50
100 50

  540 30
600 -30

estímulo X r centrado

   
5 0,5
6 1,5
1 -3,5
8 3,5
2 -2,5
7 2,5
3 -1,5
4 -0,5
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Note que há uma visível diferença de escala entre os vetores b e b'. A fim de
corrigir esse problema, sugere-se a realização da regressão de y em Xb* , ou seja, estimar,
por mínimos quadrados, o favor de escala c de tal modo que:

)

y = cXb*

Isso feito, o vedor ajustado de parâmetros a priori será

p*-êb*

Para o exemplo, numericamente, obtem-se c = 0.030263, resultando que

p*' - cb*' = (--0.6053 - 1.5132 0.9079)

Desse modo, chega-se, de (6.2.1), que

Pó.,., = b + 0.067217(P* b) - (0.4257 - 1.7341 1.2270)'

6.2.2 Comentários sobre a utilização do método bayesiano

A principal crítica ao uso desta metodologia reside na suposição de que o vetar de
avaliações y se distribua segundo uma normal, pois muitas vezes essa variável nem segue
uma escala métrica. Apesar desta ressalva, em um estudo piloto desenvolvido por Cattin et
a](1983), o estimados bayesiano mostrou-se superior ao de mínimos quadrados em termos
da qualidade de suas previsões.

109



CAPITUL07
P

Estudos Empíricos

Nesta parte da dissertação, são apresentados estudos empíricos envolvendo aspec-
tos de uma AP. O capítulo é dividido em duas seções: em 7.1 alguns resultados de uma
série de estudos empíricos encontrados na literatura são apresentados; na seção 7.2 são
discutidos os resultados de um estudo original.

7.1 Resultados extraídos da literatura

Nos artigos levantados, três temas de interesse se destacam: comparação de aspec-
tos ligados à fase de colete de dados, estudo da má especificação do modelo e comparação
entre diferentes métodos de estimação.

No apêndice 8, são apresentados os resumos dos artigos mencionados no que se
refere aos seus objetivos e obtenção de dados.
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7.1.1. Coleta de dados

a. Confiabilidade estrutural

Diz-se haver confiabilidade estrutural, quando a percepção de um atributo (ou
nível de atributo) não se altera quando este é apresentado juntamente com diferentes

conjuntos de favores (níveis). Esse aspecto é importante, pois se o peso relativo de um
atributo (nível) em relação a um outro muda conforme o contexto, não se pode ignorar
nenhum fator quando do planeamento de uma AP, pois isso acarretaria vícios em uma
eventual simulação da preferência por produtos reais.

Em McCullough & Best(1979), produtos definidos pela variação de níveis de 3 fa-
vores foram avaliados. A seguir, um dos fatores íoi substituído por um quarto, procedendo-

se a uma nova avaliação. As estimativas padronizadas dos parâmetros, correspondentes
aos níveis dos atributos envolvidos nas duas fases, foram comparadas. VeriÊcou-se que,
em termos médios, dois de um total de 12 parâmetros foram signiâcativamente diferentes;
no entanto, os autores consideraram a magnitude da diferença relativamente pequena se
comparada com a das estimativas. A conclusão dos autores foi favorável quanto à conta-
bilidade estrutural.

Malhotra(1982) comparou a importância relativa de 5 favores. Na primeira fase
de seu experimento, estímulos foram construídos através da combinação de níveis dos 5
atributos e avaliados pelos entrevistados. Na segunda fase, 5 novos falares foram adiciona-
dos aos primeiros e uma nova avaliação envolvendo níveis dos dez atributos foi realizada.
Na análise dos resultados, verificou-se que, nas duas fases, um mesmo favor apresentava
peso relativo bastante superior aos demais (atributo dominante). Na comparação dos pe-
sos relativos das duas etapas notou-se que a única diferença significante correspondia ao
atributo dominante; mais ainda, que no caso de dez favores seu valor era sensivelmente

menor. Malhotra argumentou que é fato conhecido na literatura (Srinivasan(1977), Jacob
et al(1978) e Newman (1977)) que na presença de um maior número de favores a tendência
dos entrevistados escolherem um atributo dominante diminui. Assim, o autor considerou-se
satisfeito quanto à contabilidade estrutural de uma AP

b. Formas de avaliação

Carmone, Green & Jain(1978) geraram observações visando estudar o resultado
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de uma AP sob diversas situações (apêndice 8). Um dos pontos de interesse era comparar
três formas de avaliação: escala contínua, postos e escala de 6 pontos. Os resultados das
análises dos dados provenientes das três variáveis resposta não diferirem, em termos da
capacidade preditivai quando, na presença de interação nos dados, estimou-se um modelo
aditivo. Também não houve diferença quando na geração dos dados foi considerada uma
parcela de erro aleatório. Por outro lado, quando inexistia interação nos dados e não
havia a parcela aleatória de erro, a escala de 6 pontos mostrou-se menos eâciente. Nesse
trabalho, concluiu-se que, em termos da capacidade preditiva, há uma certa equivalência
ao se adorar uma variável resposta contínua ou avaliação via postos.

Cattin & Bliemel(1978) compararam duas formas de avaliação: postos e escala de 7

pontos, sendo que na última, três situações foram contempladas: juiz exagerado (tendência
a atribuir valores altos ou baixos à maioria dos estímulos), juiz indeciso (tendência a
atribuir valores intermediários à maioria dos estímulos) e juiz justo (tendência a atribuir
valores de maneira homogênea, segundo a real preferência pelo estímulo). Os autores
utilizaram a soma dos erros absolutos, SEA, na comparação e constataram que o juiz justo
sempre apresentou menor SEA; o juiz indeciu), na maioria dos casos, apresentou maior
SEA. As SEA's do juiz justo e postos estiveram, na maioria dos casos, bastante próximas.

Em resumo, os autores mostraram que, no que se refere ao ajuste de modelos,
pode haver equivalência (ou até superioridade) entre uma escalda diferencial semântica e
uma avaliação via postos. Deve-se, no entanto, notar que esse resultado só foi constatado
no caso de juiz justo, sendo que nas outras situações, a avaliação via postos mostrou-se

superior. Ao se realizar uma pesquisa, não é possível, a priori, garantir que todos os
entrevistados responderão como juízes justos. Desse modo, caso haja dúvidas quanto à
adoção de postos, ou de uma escala semântica, parece razoável que a escolha recaia sobre
a primeira opção.

C Planejamento fracionário

Tanto Clarmone, Green & Jain(1978) como Malhotra(1982) verificaram que a
adoção de planejamentos fracionários não altera de maneira significante os resultados de

l a capacidade preditiva de um modelo está ligada à qualidade de suas previsões,
assim, quanto mais próximas estiverem as previsões dos valores observados, maior será
a capacidade preditiva do modelo. Nesse caso, essa propriedade foi medida através do
coeficiente T de l<endall
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umaAP

d Comparação entre perfil completo (PC) e "trade-oü" (TO)

Segar(1982) estudou a estabilidade dos planejamentos PC e TO, ou seja, se duas
avaliações de um conjunto de perfis, separadas por um certo intervalo de tempo e realizadas
por um mesmo entrevistado, serão semelhantes. Calculado o coeficiente de correlação de
Spearman entre os postos das duas avaliações, constatou-se que, para PC, 72% dos casos
resultou em um coeficiente superior a 0,90 e 96% superior a 0,75, sendo seu valor médio
de 0,92; já para TO, 59% foi superior a 0,90 e 83% superior a 0,70, sendo o valor médio de
0,84. Comparados os valores médios, observou-se que esses diferiam signiÊcativamente. Os
parâmetros estimados na primeira e segunda realizações foram comparados, constatando-se
não haver diferenças significantes. Esses resultados levam a concluir pela estabilidade dos
dois métodos, sendo PC ligeiramente mais estável que TO. No caso do PC a estabilidade

é conârmada por McCullough & Best(1979).

Veen & Beazley(1977) detectam pequenas diferenças nas estimativas dos modelos,
quando os dados são coletados por planejamento PC e TO.

A comparação entre os resultados de uma análise com dados provenientes de um
planejamento PC ou TO será realizada no item relativo à comparação dos métodos de
estimação.

7.1.2 Má especificação do modelo

Os dois artigos que lidaram com esse tema (Carmone, Green & Jain(1978) e Car-
mone & Green(1981)) geraram observações a partir de modelos com e sem termos de
interação.

Carmone & Green(1981) definiram dois tipos de interação: cruzada (crossover)
e não cruzada (âgura 7.1.). Os resultados basearam-se em duas medidas: a correlação
entre postos previstos e observados e a porcentagem de acerto do melhor estímulo de uma
amostra de validação2. No que se refere à correlação, percebeu-se que para os dados gerados

2 nesta dissertação, entende-se por amostra de validação um conjunto de estímulos
que é avaliado apenas com o intuito de testar o modelo estimado, ou seja, que não participa
do processo de estimação
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com interação não cruzada houve uma certa equivalência entre os resultados do modelo
aditivo e do modelo com interação. Já no que se refere à previsão do melhor estímulo, o
modelo aditivo mostrou-se bastante inferior na presença de qualquer tipo de interação nos
dados. Essa inferioridade foi também obsen/ada por Carmone, Green & Jain(1978).

8

6

4

'a

D

g

nível l

nível l

do fatos B

do favor B

nível 2

do favor B

0 1 2 3 4 6
níveis do falar A

8 níveis do tutor A

interação não cruzada interação cruzada

FIGURA 7.1. Representação gráfica de uma situação onde existe in
teração não cruzada e de outra, onde existe interação cruzada

Esses resultados mostram a importância da adoção de planejamentos que permi-
tam a estimação de termos de interação quando se suspeita de sua existência. Green(1973)
discorre sobre a importância de se considerar termos de interação em modelos de pre-
ferência.
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7.1.3 Comparação dos métodos de estimação

Wittink & Cattin(1981) compararam a eâciência dos métodos MONANOVA, LIN-
MAP, LOGIT e mínimos quadrados (MQ) ao se trabalhar com modelo atributo dominante
(aquele em que há um atributo com preferência bastante superior aos demais) ou com
modelo compensatório (onde a preferência de todos os atributos é próxima). Concluiu-se
que MQ e MONANOVA são equivalentes tanto em termos do ajuste ("stress") (quanto da
capacidade preditiva (correlação entre os valores previstos e observados). No que se refere
à capacidade preditiva, MQ e MONANOVA mostraram-se superiores ao LOGIT. Quanto
ao ajuste, MQ e MONANOVA foram superiores ao LOGIT e LINMAP no caso de modelo
compensatório e inferiores no caso de atributo dominante, onde LINMAP obteve a melhor
performance.

A similaridade entre MQ e MONANOVIA no que se refere à capacidade preditiva
também foi observada por Carmone, Green & Jain(1978) e Jain et al(1979).

Os métodos híbrido e de mínimos quadrados foram comparados em Green, Gold-
berg & Montemayor(1981), Akaah & Korgaonkar(1983) e Green(1984). Akaah & Kor-

gaonkar constataram que os pesos relativos dos atributos diferem entre os métodos. No que
tange à capacidade de prever os postos de uma amostra de validação, há uma equivalência
entre elesl esse fato também íoi verificado por Green, Goldberg & Montemayor.

Green(1984) relata os resultados dos estudos de Green, Goldberg & Wiley(1982),
onde o modelo híbrido mostrou-se superior, em termos da capacidade preditiva, ao de MQ
e de Cattin, Hermet & Proche(1982) onde constatou-se uma equivalência entre os métodos.

Cattin, Gelfand & Danes(1983), comparando o método bayesiano com o de míni-
mos quadrados, constataram que em termos do ajuste MQ é melhor que o bayesiano.

No entanto, no que se refere à capacidade preditiva, o bayesiano tem um comportamento
ligeiramente melhor.

Os métodos MONANOVA, JOHNSON3 , LINMAP, LOGIT e MQ foram compara-

dos ao se adorar planejamentos PC ou TO (Jain, Acito & Mahajan(1979)). Constatou-se
que a importância relativa média dos atributos para os dados coletados segundo PC ou
TO, apesar de não muito distantes, diferiam significativamente. Em termos do coeâcíente

3 veja apêndice 9
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de correlação de Speaiman médio entre os postos previstos e observados constatou-se haver

equivalência entre PC e TO para cada método de estimação. Ao se adorar um plano TO,
os métodos LINMAP e LOGIT mostraram-se signiâcativamente superiores aos demais. O
método de Johnson mostrou-se eâcaz em planejamento TO e relativamente ruim em um
plano PC (tabela 7.1).

TABELA 7.1. Coeficiente de correlação de Spearman médio (e respectivo desvio
padrão, entre parênteses) calculado entre os postos previstos e observados (amos
tra de validação)

fonte: Jain, Acito, Malhotra & Mahajan (1979)

TIABELA 7.2. Porcentagem de previsão correra dos postos da amostra de va.
lidação, segundo método de estimação e planejamento

fonte: Jain, Acito, Malhotra & Mahajan (1979)

Em termos da predição do estímulo preferido, LINMAP apresentou as maiores

percentagens de acerto (tabela 7.2). Analisando a porcentagem de previsão carreta de
qualquer posto, LOGIT foi ligeiramente superior aos demais.
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Planejamento
Método de Estimação

MONANOVA JOHNSON LINMAP LOGIT MQ
Trade oíf 0.7264 0.7503 0.7789 0.7735 0.7478

(0,256)(0,234)(0,199)(0,209)(0,221)
Perfil Completo 0.7340 0.7149 0.7469 0.7530 0.7466

(0,305)(0,291)(0,282)(0,294)(0,295)

postos
observados

MONANOVA
TO PC

JOHNSON
TO PC

LINMAP
TO PC

LOGIT
TO PC

MQ
TO PC

 
42 42
35 40
16 33
30 25
17 35
30 32

28 33

87 65

46 39
37 36
25 28
17 24
29 29
34 24
26 30
75 63

51 46
26 26
25 34

15 19

27 22
31 22

33 34

71 56

43 43
38 43
24 39
23 29
25 28
34 31

30 30
88 72

44 44
38 42
15 35

25 27

15 32
33. 34

27 29
91 70

acerto 36 38 36 34 35 32 38 40 36 39
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Resumindo, para os estudos acima, pode-se concluir que

a. os pesos relativos dos atributos parecem diferir quando se adora diferentes métodos de
estimam ão;

b. mínimos quadrados e MONANOVA equivalem em termos da capacidade preditiva;

c. LINMAP e LOGIT obtiveram melhor desempenho em modelos atributo dominante
LINMAP destaca-se quando os dados são coletados segundo um planejamento TO;

d. em termos da capacidade preditiva, os métodos híbrido e bayesiano mostraram-se

equivalentes (em algumas situações superiores) ao de mínimos quadrados.

7.2. Estudo empírico

Realizou-se um estudo empírico visando a comparação dos métodos de estimação
MONANOVA, LINMAP, LOGIT4, híbrido, bayesiano e MQ.

Uma amostra de 31 pessoas (15 da Fundação Getúlio Varias (FGV) e 16 do
Departamento de Estatística do IME-USP), divididas quanto ao sexo, avaliaram diferentes
automóveis descritos através dos favores marca (A, B, C ou D), consumo (baixo, moderado
ou ,lto'), volume (2 ou 3), potência do motor (1.6 ou 1.8) e combustível (álcool ou gmolína).
Cada indivíduo foi submetido a um questionário organizado em duas partes:

a. auto-explicativa (AE) - onde a importância dos atributos e seus níveis foi obtida dire-
tamente. Os atributos foram avaliados segundo o método da soma constante e seus níveis
através da atribuição de nota 10 ao preferido de cada fatos e, a partir daí, aos restantes6;

b. conjunta - onde foram avaliados 16 estímulos (amostra principal), construídos a partir
de um planejamento perfil completo fracionário. Além disso, 8 outros perfis (amostra de
validação) foram avaliados com o intuito de testar os modelos estimados. Os estímulos,
apresentados em cartões, foram ordenados segundo a preferência dos juízes.

Metade da amostra avaliou inicialmente a parte "a" e metade começou pela parte
isso foi feito para verificar do efeito da ordenação nas respostas obtidas.

4 Logit condicional
5 ver definições no apêndice lO
6 ver seção 6.1.2.

»b"
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No apêndice 10 é apresentado o questionário utilizado na colete de dados, o plane-
jamento fracionário aditado, os estímulos da amostra de validação e um modelo dos cartões
que descrevem os estímulos.

Ressalta-se que, do mesmo modo que em Akaah, Pradeep & Korgaonkar(1983),
todos os pmâmetros do modelo híbrido foram estimados a nível individual, uma vez que
cada elemento da amostra avaliou a totalidade dos estímulos do planejamento fracionário.
Os modelos híbridos foram estimados em dois estágios (seção 6.1.3).

O seguinte modelo utilidades foi estimado

3/j - >1. Pizji + CJ sendo que para o estímulo j, tem-se que:

8

lt

se 2 volumes
se 3 volumes { .{ :: l:: se álcool

se gasolina

{]
se marca A
se marca B ou C
se marca D ;Í]

se marca B
se marca A ou C
se marca D

l se marca C
0 se marca A ou B

--l se marca D

se consumo baixo
se consumo moderado
se consumo alto

se consumo moderado
se consumo baixo
se consumo alto

Para o processo computacional de estimação, foi escrito um programa em Turbo
Pascal (Wood(1987)) que prepara os arquivos de dados para a utilização dos seguintes
pacotes: PC-MDS (Smith(1988)) para o método MONANOVA; LIMDEP (Greene(1985))
para o método LOGIT e LP88 (LP88(1987)) para o método LINMAP; além disso, cons-
truiu-se um programa no pacote SPSS/PC+ (SPSS/PC+(1989)) para o método híbrido e

7 estimou-se o modelo (6.1.1) no caso do modelo híbrido
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no módulo CM do SOC (SOC(1989)) para os métodos bayesiano, MQ e LOGIT. Posters
ormente, na avaliação dos resultados, utilizou-se o pacote SPSS/PC4-

São necessários alguns comentários a respeito das estimativas dos modelos híbrido,
bayesiano, LINMAP, MONANOVA e LOGIT

a. Híbrido e bayesiano - não foi possível a estimação desses modelos para um juiz do sexo
feminino, da FGV e que respondeu na ordem AE-conjunta, por erro no preenchimento da

parte "a" do questionário;

b. LINMAP. Nota-se, em grande parte dos modelos, a tendência de estimativas idênticas
de parâmetros, o que aumenta a possibilidade de empates na previsão da utilidade total
de um conjunto de estímulos. Tome como exemplo o modelo abaixo, estimado para o
primeiro indivíduo da amostra: ele indica a mesma utilidade para os estímulos (2 volumes,
1.6, gasolina, marca A, baixo consumo) e (3 volumes, 1.8, álcool, marca C, consumo
moderado),

yj = 0, 00290698zjt + 0aj2 + 0, 00290698z.fa + 0, 00145349aj4 + 0, 00145349zis+

+0, 00145349=jõ 0,00387597zj7 0,00387597aj8;

c. hlONANOVA - O programa PC-MDS oferece dois critérios de parada para o processo
iterativo de estimação: o valor da razão entre o "stress" anterior e anual ("default"=0,999)
e a determinação de um valor aceitável para o "stress" ("default"=1%). Dos 31 modelos,
em 19 houve convergência pelo critério da razão ("default"), estando o número de iterações

entre zero e 99; em 4 o processo parou ao se atingir o "stress" aceitável e nos 8 restantes
foi necessário um relaxamento no critério da razão para possibilitar a parada do processo
iterativo em menos de 1000 iterações. Constatou-se que, mesmo para o último grupo de
8 pessoas, sempre houve convergência das estimativas dos parâmetros (pelo menos até a
terceira casa decimal), sendo que no último grupo todos os coeficientes de correlação de
Spearman entre os postos observados e previstos foram superiores a 0,95, o que fez com
que não houvesse nenhum constrangimento em se considerar todos os modelos estimados;

d. LOGIT - O programa LIMDEP permite a adoção de três critérios de convergência: um
baseado na diferença do valor da função de verossimilhança entre iterações consecutivas,
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outro baseado na diferença máxima entre as estimativas dos parâmetros de duas iterações
consecutivas e um terceiro no valor da norma do gradiente. Houve convergência em todos
os casos no que se refere ao valor da função e da norma do gradiente; no entanto, apenas
para 2 pessoas, houve convergência nas estimativas dos parâmetros. A âm de veri6car a
possibilidade desses resultados terem sido causados por erro na construção do arquivo de
dados de entrada do LIMDEP, construiu-se um programa no pacote SOC que exigia um
outro tipo de entrada de dados; constatou-se que os resultados dos dois eram idênticos
para os 31 modelos. Nas próximas seções será visto que essa falta de convergência não
afeta a qualidade dos resultados da análise.

7.2.1. Análise preliminar

A amostra pode ser dividida segundo 3 favores: local da entrevista (FGV ou IME),
sexo do entrevistado e ordem do (questionário (AE-conjunta ou conjunta-AE). Na tabela 7.3

encontra-se o número de pessoas em cada classificação. Antes de proceder à comparação
dos métodos de estimação, veri6cou-se a existência dos efeitos desses favores na importância
relativa dos atributos e na correlação de Spearman entre os postos previstos e observados8

para modelos estimados por cada método.

TABELA 7.3. Classificação dos membros da amostra segundo local da entrevista,
sexo e ordem de resposta do questionário

3 ahservações no caso de estimação pelos métodos híbrido e bayesiano

a. Análise dos pesos relativos dos atributos

Na tabela 7.4. encontra-se o peso relativo médio, de cada atributo e seu corres-
pondente erro-padrão para modelos estimados pelos 6 métodos. Em todos os métodos

8 tanto prevendo os postos da amostra principal como da de validação
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local sexo AE-Conjunta Conjunta-AE
FGV masculino

feminino 4' 3
4 4

IME masculino
feminino 4 4

4 4
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TIABELA 7.4. Pesos relativos médios ( e respectivos erros-padrão) de cada atei
buto segundo o método de estimação

TABELA 7.5. Significância do efeito de local, segundo teste, método de estimação,
para os dados da amostra principal

TABELA 7.6. Significância do efeito de interação entre local de entrevista e sexo
do entrevistado, para os dados da amostra de validação

121

Atributo h40NANOVA LINMAP MQ Híbrido Bayesiano LOGIT
volume 0.1048 0.1061 0.1208 0.1220 0.1158 0.1027

(0,0243)(0,0225)(0,0240)(0,0248)(0,0246)(0,0241)
potência 0.0661 0.0727 0.0850 0.0807 0.0873 0.0856

(0,0112)(0,0136)(0,0132)(0,0131)(0,0143)(0,0136)
combustível 0.0682 0.0883 0.0813 0.0818 0.0813 0.0806

(0,0185)(0,0322)(0,0160)(0,0165)(0,0170)(0,0165)
m.arca 0.5122 0.4135 0.4326 0.4301 0.4281 0.4393

lo,oõ24)(o,0434)(o,03s9)(o,0370)(o,0367)(o,042i)
consumo 0.2487 0.3193 0.2804 0.2855 0.2875 0.2918

(0,0338)(0,0484)(0,0308)(0,0314)(0,0311)(0,0344)
n.obs. 31 31 31 30 30 31

método
Teste

ANOVA Kruskal-Wallis
MONANOVA
LINMAP
UQ
Híbrido
Bayesiano

0,060 0,029
0,033 0,072
0,142 0,199
0.063 0.139
0,108 0,235

método
Teste

ANOVA l<ruskal Wallis
MONANOVA
LINMAP
MQ
Híbrido
Bayesiano
LOGIT

0,017 0,020
0,025 0,216
0,025 0,046
0,074 0,110
0,064 0,214
0,072 0,051
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marca mostrou ser, destacadamente, o favor mais importante, seguido pelo consumo e em

um terceiro nível e próximos, os favores restantes. Marca teve sua maior importância ao
se adotar o método MONANOVA. Percebe-se uma semelhança nos pesos relativos médios

dos atributos para todos os métodos, com excessão do MONANOVA.

Por método, aplicou-se em cada atributo uma análise de variância utilizando os fa-
vores: local, ordem e sexo. Constatou-se a existência de interação entre ordem e sexo para
combustível nos métodos: bayesiano (0,051)o , híbrido (0,051), MONANOVA (0,005), MQ

(0,042) e LOGIT (0,020); para marca, a interação entre ordem sexo e local foi signiâcante
para os métodos bayesiano (0,074), híbrido (0,022), MONANOVA (0,077), MQ (0,016),
LINMAP (0,011) e LOGIT (0,017); para o favor consumo, a interação anterior foi signifi-
cante para os métodos híbrido (0,014), MQ (0,056), LINMAP (0,016) e LOGIT (0,022), já
para os métodos bayesiano (0,011) e MONANOVA (< 0,001) a interação signíâcante foi
entre ordem e sexo.

No apêndice 11, encontram-se as tabelas com as médias que permitem avaliar a
influência dos efeitos significantes para combustível, marca e consumo. No que se refere
a marca, nota-se, para todos os métodos, que a importância média do sexo masculino em
cada local é maior ao se utilizar a sequência Conjunta-AE; o inverso ocorre com o sexo
feminino. A realização de um teste de hipóteses para verificação das afirmações anteriores

seria necessária, no entanto, considerou-se que o pequeno número de observações em cada
casela não recomendada essa ação.

Infelizmente, a existência dos efeitos de interação não permitem uma conclusão
geral sobre o efeito da ordem nas respostas dos juízes; há apenas evidências de sua exis-
tência.

b. Análise do coeficiente de correlação de Spearman, calculado entre os postos
previstos e observados

O efeito de ordem, local e sexo foi também verMcado no coeâciente de correlação de
Spearman entre os postos previstos e observados, para as amostras principal e de validação.
Realizados uma análise de variância, e o teste de Kruskal-Wallis, constatou-se que, na
amostra principal, o único efeito significante para alguns métodos de estimação, foi o de
local (tabela 7.5); já para a amostra de validação, a interação local e sexo íoi signmcante

9 os valores entre parênteses indicam o nível descritivo dos testes
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para a maioria dos métodos (tabela 7.6). Nota-se que os entrevistados do IME (tabela
Al1.4) possuem uma correlação média maior que os da FGV; esta conclusão é signiÊcante
para os métodos MONANOVIA e LINMAP da amostra principal.

Na amostra de validação encontrou-se uma observação aberrante, correspondente
ao caso 8.

Na seção 7.2.3, os coeficientes de correlação são comparados 2 a 2 (amostras
parecidas). Logo, torna-se necessário saber se as diferenças entre as correlações de dois
métodos são, ou não, influenciadas por ordem, local e sexo. Desse estudo, conclue-se que:

a. para a amostra principal - a interação sexo e local foi significante para as diferenças
entre MONANOVA-LOGIT (0,083), MONANOVA-EMQ (0,044) e MONANOVA-híbrido
(0,034); já a interação entre sexo, local e ordem foi significante para Bayesiano-LINMAP
(0,087) e LINMAP-Híbrido(0,073);

b. para a amostra de validação - analisando a diferença média entre os coeficientes de cor-
relação tomados dois a dois, constatou-se que o caso 8 é também uma observação aberrante

para as diferenças: MONANOVA-Bayesiano, MONANOVIA-MQ, Bayesiano- LINMAP,
Bayesiano-MQ, BayesiancrHíbrido, LOGIT-Bayesiano e LOGIT-MQ; para esses casos essa
observação foi removida quando da realização dos testes de hipóteses. Constatou-se a
existência de interação significante entre ordem e local para LOGIT-MQ (0,094); a in-
teração ordem e sexo foi significante para Bayesiano-MQ (0,077), já o efeito de ordem foi
significante para LOGIT-Híbrido (0,034) e LOGIT-Bayesiano (0,031).

Nas tabelas Al1.6 a All.lO encontram-se as correlações médias relativas aos efeitos
significantes.

7.2.2. Comparação da porcentagem de acerto na previsão

Comparou-se para cada método de estimação os postos observados e previstos por
cada modelo. Isso foi realizado para cada amostra, através do estudo da diferença absoluta

entre os postos previstos e observados (diferença) e do nível de acerto na previsão de cada
postoiu

io no caso de ocorrer empate na previsão, por exemplo se os três menores valores
previstos forem idênticos e seus postos observados forem 1, 2 ou 3, considera-se acerto na
previsão
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Ressalta-se que os resultados referentes à amostra principal refletem, além da
capacidade preditiva do método, a qualidade do ajuste dos modelos.

TABELA 7.7. Distribuição acumulada da diferença entre os postos previstos e
observados(amostra principal)

TABELA 7.8. Previsões carretas para os postos l e 16 (amostra principal)

a. Amostra principal

A tabela 7.7. descreve a distribuição acumulada da diferença entre o posto real e
o previsto. A partir da tabela, observa-se que:
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posto   MONANOVA LINMAP MQ Híbrido Bayesiano LOGIT
limite s/limite

l
€ 23 12 31 25 21 22 26

74 39 100 81 70 74 84
16

€ 21 15 30 24 21 22 24

68 48 97 77 70 74 77

diferença MONANOVA LINMAP MQ Híbrido Bayesiano LOGIT
0,0 44,0 8,9 50,2 52,1 54,8 62,3
0,5 54,8 34,5 59,1 52,1 55,0 64,7
1,0 79,6 45,8 87,1 83,4 84,2 88,1
1,5 84,1 63,7 89,1 83,4 84,4 88,5
2,0 92,5 69,8 95,2 93,8 94,2 96,0
2,5 92,9 80,4 96,0 93,8 94,2 96,4
3,0 96,8 84,5 98,4 98,2 96,3 98,2
3,5 96,8 91,5 98,4 98,2 96,3 98,2
4,0 98,2 93,5 99,0 99,0 98,5 99,0
4,5 98,2 97,0 99,0 99,0 98,5 99,0
5,0 99,2 97,4 99,4 99,4 99,2 99,8
5,5 99,2 99,6 99,4 99,4 99,2 99,8
6,0 99,4 100.0 99,8 99,8 99,4 99,8
6,5 99,4 100,0 99,8 99,8 99,4 99,8
7,0 99,6 100,0 99,8 99,8 99,6 99,8
7,5 99,6 100.0 99,8 99,8 99,6 99,8
8,0 100,0 100,0 99,8 99,8 99,8 99,8
8,5 100,0 100,0 99,8 99,8 99,8 99,8
9,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0



Cap7. Estudos Empíricos 125

a tendência de ocorrência de empates para LINMAP é facilmente constatada ao se ob
servar as porcentagens relativa.s às diferenças não inteiras;

- a partir da diferença 0,5, nota-se uma certa semelhança entre MONANOVA, bayesiano,
híbrido e EMQ;

- apesar da diferença máxima observada para o método LINMAP (6,0) ser menor que a
de qualquer outro método, é impossível deixar de notar sua inferioridade em relação aos
demais. Esta inferioridade deve-se, em grande parte, à tendência de ocorrência de empates,
uma vez que em vários casos ocorreu 4 ou mais previsões de mesmo valor;

- o método LOGIT, apesar do problema de convergência das estimativas dos pai'âmetro,
mostra-se superior aos demais.

Na tabela 7.8 encontra-se a porcentagem de previsões correias do posto l (melhor
estímulo) e do posto 16 (pior estímulo), para todos os métodos. Cabe ressaltar que na pre-
visão quando houve empates nos postos de até três estímulos, por exemplo, no menor posto
previsto e uma das observações empatadas correspondia ao melhor estímulo, considerou-se
acerto. Caso o empate fosse entre 4, ou mais estímulos não se considerou acerto, com
excessão do método LINMAP, onde são apresentados os resultados levando-se em conta o
limite de 3 empates e sem considerar este limite máximo.

Analisando os resultados da tabela, 7.8, percebe-se uma proximidade entre os
métodos LOGIT e MQ e entre MONANOVIA, híbrido e bayesiano. Já o método LINMAP
mostrou-se inferior aos demais, quando se considera o limite de 3 empates. O excelente

resultado do LINMAP ao se desprezar o limite deve ser encarado com cautela, uma vez
que em um conjunto de 16 estímulos apontar 4 ou mais como igualmente preferidos não
parece ser um bom resultado.

b. Amostra de validação

A distribuição da diferença entre os postos observados e previstos para a amostra
de validação encontra-se na tabela 7.9. Novamente, a tendência de empates do método
LINMAP é explicitada. Nota-se, a partir do valor 0,5, uma certa equivallência entre todos
os métodos, havendo uma pequena desvantagem para o método híbrido e uma pequena
vantagem para o bayesiano no que se refere à diferença máxima observada (5,0).
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TABELA 7.9. Distribuição acumulada da diferença entre os postos previstos e
observados(amostra de validação)

TABELA 7.10. Previsões carretas para os postos de l a 8 (amostra de validação)

A porcentagem de previsão correra para os postos de l a 8 encontra-se na tabela
7.10. A percentagem de acerto na previsão do melhor estímulo é maior para o método
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diferença MONANOVA LINMAP MQ Híbrido Bayesiano LOGIT

 

50,4 21,0 49,2 47,5 52,5 51,2
53,6 52,4 50,4 47,5 52,5 51,2
85,1 63,3 84,3 83,8 85,8 85,9
85,1 79,4 84,7 83,8 85,8 85,9
94,0 85,5 94,0 94,6 94,2 95,2
94,0 94,4 94,4 94,6 94,2 95,2
96,0 96,0 96,0 96,3 96,7 96,4
96,0 96,4 96,4 96,3 96,7 96,4
98,8 97,2 98,8 98,8 99,2 98,8
98,8 97,6 98,8 98,8 99,2 98,8
99,2 98,0 99,2 99,2 100,0 99,2
99,2 99,6 99,2 99,2 100,0 99,2

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

posto   MONANOVA LINMAP hIQ Híbrido Bayesiano LOGIT
limite s/limite

l

€
22 17 25 24 22 25 24

71 55 81 77 73 83 77
2

€
17 17 23 17 15 19 16

55 55 74 55 50 63 52
3

€
14 18 21 13 12 15 12
45 58 68 42 40 50 39

4

€
11 18 23 ll ll lO ll
35 58 74 35 37 33 35

5

€
15 10 20 13 12 12 13

48 32 65 42 40 40 42
6

€
16 14 18 14 13 14 15

52 45 58 45 43 47 48
7

€
18 14 21 14 12 14 17

58 45 68 45 40 47 55
8

€
20 19 21 19 17 17 19

65 61 68 61 57 57 61
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bayesiano seguido pelo MQ e LOGIT. Na previsão do estímulo de menor preferência,
MONANOVA apresenta os melhores resultados.

)

Comparando as tabelas 7.2 e 7.10, nota-se que o desempenho dos modelos para os
dados aqui introduzidos, foi superior aos da literaturas no entanto nota-se a proximidade
entre os métodos de estimação em cada tabela, com excessão do LINMAP.

Em resumo, no que se refere ao acerto na previsão, percebe-se uma inferioridade
do método LINMAP seguido pelo híbrido e uma proximidade entre os restantes, sendo
o LOGIT de melhor comportamento para a amostra principal, indicando uma qualidade
superior no ajuste.

7.2.3. Comparação dos coeficientes de correlação de Spearinan

Outro modo de medir a capacidade preditiva dos modelos estimados é o cálculo
do coeficiente de correlação de Spearman entre os postos previstos e observados. Isso foi
feito para os dados da amostra principal e da de validação.

a. Comparações descritivas

A Êm de conhecer o comportamento das correlações através dos métodos, cons-
truiu-se as tabelas 7.11, 7.12 e 7.13. Em 7.11, apresenta-se o coeficiente médio e seu
respectivo erro-padrão. Ao se comparar os coeficientes, nota-se uma semelhança entre os
métodos, com excessão do LINMAP.

Em 7.12 e 7.13, dispõem-se os quartas dos coeficientes de correlação de cada
método. Analisando essas tabelas, conclui-se que:

LINMAP aparenta ser o de pior comportamento para as duas amostras;

- LOGIT apresentou os maiores valores do primeiro e terceiro quartas nas duas amostras,
seguido pelos métodos bayesiano e MQ, aparentando alguma superioridade em relação aos
demais.
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TIABELA 7.11. Médias e erros-padrão relativos ao coeficiente de correlação de
Spearman, segundo amostra

TABELA 7.12. Estatísticas descritivas relativas aos coeficientes de correlação de
Spearman, calculadas para os dados da amostra principal

TABELA 7.13. Estatísticas descritivas relativas aos coeficientes de correlação de
Spearman, calculadas para os dados da amostra de validação
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Técnica estatística Amostra Principal
Amostra de Validação

completa sem o caso 8
MONANOVA média

erro-padrão
0.9531
0,0116

0.8379 0.8691
0.0415 0.0283

LINMAP média

erro-padrão
0.8784
0.0147

0.7503 0.7822
0.0447 0.0324

MQ média
erro-padrão

0.9679
0.0085

0,8361 0,8680
0,0418 0.0279

Híbrido média

erro-padrão
0.9605
0.0093

0.8333 0.8629
0.0406 0.0287

Bayesiano média
erro-padrão

0.9558
0.0132

0.8572 0.8736
0.0327 0.0292

LOGIT média
erro-padrão

0.9711
0.0086

0.8472 0.8738
0.0377 0.0275

Técnica Mínimo Qi Mediana 03 Máximo ll N
MONANOVA
LINMAP
MQ
Híbrido
Bayesiano
LOGIT

0,6882 0,9500 0.9701 0.9912 1.0000
0,7202 0.8342 0.8961 0.9393 0.9948
0,7971 0.9706 0.9845 0.9934 1.0000
0,7971 0,9544 0,9809 0,9912 1,0000
0,7000 0,9581 0,9824 0.9941 1.0000
0,7971 0,9706 0.9882 0.9971 1.0000  

Técnica Mínimo QI Mediana (23 Máximo N
MONANOVA
LINMAP
MQ
Híbrido
Bayesiano
LOGIT

-0,0952 0.7619 0.9524 0.9762 0.9762
-0,2057 0,7303 0.8486 0.9157 0.9662
0,1190 0,8333 0,9286 0.9701 0.9762
0,0238 0,8036 0.9286 0.9584 0.9762
0,3810 0,8036 0.9524 0.9762 1.0000
0,0476 0.8571 0.9286 0.9762 0.9762  



Cap7. Estudos Empíricos 129

TABELA 7.14. Níveis descritivos de testes que comparam os coeficientes di
correlação de Spearman obtidos em cada técnica, para a amostra principal
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Comparação Ord Sexo Loc t Fried Kend Sinal \Vivi
MON-LIN   <o.001 <o,001 <o,001 <o.001 <o.oo]
MON-MQ

mas FGV
fem FGV
mas IME
fem IME

0,002 0,002 0,001 0.002 < 0.001
0,046 0,034 0,014 0.031 0.028

0,023 0,008 0,008 0,016 0,018
0,059 0,157 0,157 0.289 0.069
0,257 1,000 1,000 1.000 0.345

MON-Híb
mas FGV
íem FGV
mas IME
fem IME

0,184 0,100 0,061 0.093 0.037
0,605 1,000 1,000 1.000 0.917
0,024 0,014 0.014 0.031 0.028
0,688 1,000 1,000 1.000 0.600
0,224 0,289 0.180 0.375 0.178

MON - Bay   0,382 0,361 0,317 0.424 0.119
MON-LOG

mas FGV
fem FGV
mas IME
fem IME

<o,001 <o,001 <o,001 <o.001 <o.oo]
0,032 0,034 0.014 0.031 0.028
0,026 0,008 0.008 0.016 0.018
0,049 0,034 0.034 0.070 0.050
0,109 0,480 0,317 0.625 0.144

UN - MQ   <o,001 <o,001 <o,001 <o.001 <o.oo]
LIN-HÜ

AE-C mas FGV
C-AE mas FGV
AE-C fem FGV
C-AE fem FGV
AE-C mas IME
C-AE mas IME
AE-C fem IME
C-AE fem IME

<o,001 <o,001 <o,001 <o.001 <o.oo]
0,105 0,046 0.046 0.125 0.068
0,016 0,046 0,046 0.125 0.068
0,049 0,083 0,083 0.250 0.109
0,055 0,083 0,083 0.250 0.109
0,133 0,046 0,046 0.125 0.068
0,058 0,046 0,046 0.125 0.068
0,056 0,046 0.046 0.125 0.068
0,134 0,046 0,046 0.125 0.068

LIN - Bay
AEl-C mas FGV
C-AE mas FGV
AE-C fem FGV
C-AE fem FGV
AE-C mas IME
C-AE mas IME
AE-C fem IME
C-AE fem IME

<o,001 <o,001 <o.001 <o.001 <o.oo]
0,093 0,046 0,046 0.125 0.068
0,123 0,046 0,046 0.125 0.068

0,662 0,564 0,564 1,000 0,593
0,110 0,083 0,083 0.250 0.109
0,122 0,046 0.046 0.125 0.068
0,032 0,046 0,046 0.125 0.068
0,045 0,046 0.046 0.125 0.068
0,129 0,046 0,046 0.125 0.068

LIN-LOG   <o,001 <o,001 <o,001 <o.001 <o.oo]
MQ-HÜ   0,104 0.045 0.012 0.019 0.002
MQ - Bay   0,024 0,273 0,201 0.286 0.020
UQ-LOC   0,037 0,073 0.041 0.064 0.027
Híb - Bay   0,472 0.715 0.637 0.815 0.617
Híb-LOG   0,019 0,0176 0.005 0.007 <0.00]
Bav-LOG   0,004 <0,001 <0.001 <0.001 <0.00]
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TABELA 7.15. Níveis descritivos de testes que comparam os coeficientes de
correlação de Spearman obtidos em cada técnica, para a amostra de validação

b. Testes de significância

Os métodos de estimação tiveram seus coeficientes de correlação de Spearman

comparados através dos testes t-pateado, Friedman, Kendall, teste do sinal e Wilcoxon
parecido. A tabela 7.14 traz, para a amostra principal, o nível descritivo das diferenças
entre os métodos. As principais conclusões extraídas dessa tabela são:

LINMAP mostra-se inferior, em termos médios, aos demais
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Comparação Ord Sexo Loc t Fried Kend Sinal Wilc
MON-LIN   <o.001 <o.001 <o.001 <o.001 <o.001
MON-MQ   0.905 0.715 0.637 0.815 0.240
MON - Híb   0.686 0.855 0.819 1.000 0.469

MON - Bay   0.290 0.584 0.467 0.629 0.554
MON-LOG   0.400 0.590 0.491 0.647 0.644

LIN - MQ   o.001 0.001 0.001 0.001 0.001

LIN-HÜ   0.003 <0.001 <0.001 0.001 0.003
LIN - Bay   0.002 0.002 0.002 0.003 0.001
LIN-LOG   o.001 <o.001 <o.001 <o.001 <o.001
MQ-níb   0.673 0.855 0.655 1.000 0.893

MQ - Bay
AE-C mas
C-AE mas
AE-C fem
C-AE fem

0,441 0,458 0,206 0,344 0,386
0,043 0,157 0,046 0,125 0,068
0,384 0,724 0,564 1,000 0,593
0.275 0.450 0.157 0,500 0,180
0.182 0.450 0.157 0.500 0.180

MQ - LOG
ABC FGV
C-AE FGV
ABC IME
C-AE IME

0.368 0.584 0.405 0.581 0.328
0.250 0.480 0.157 0.500 0.178
0.199 0.257 0.178 0.375 0.178
0.313 0.480 0.157 0,500 0,180
0.290 0.724 0.655 1.000 0,225

Híb - Bay   0.173 0.353 0.096 0.180 0.139
Híb-LOG

AnC
C-AE

0.113 0.465 0.285 0.424 0.103
0.531 0.796 0.564 1.000 0.593
0,037 0,197 0,132 0,227 0,033

Bay-LOG
AE-C
C-AE

0,849 0,853 0,796 1,000 0,733
0.207 0.211 0.096 0.180 0.139
0,075 0,267 0,103 0,219 0,075
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LOGIT mostra-se superior aos outros métodos;

MONANOVA mostra-se inferior ao MQ;

há equivalência entre os demais métodos

A tabela 7.15 traz os resultados da amostra de validação. Em resumo,

LINMAP mostrou-se inferior a todos os métodos;

os outros métodos se equivalem

7.3. Comentários

Para a amostra estudada, o método LOGIT apresentou, de um modo geral, o
melhor desempenho e o LINMAP o pior. Os outros métodos mostraram-se bastante seme-
lhantes em termos da capacidade preditiva.

O fraco desempenho do método LINMAP deve-se à já comentada tendência de
empates nas estimativas dos parâmetros. Talvez a solução encontrada através do pacote
LP88 não seja a única, existindo outras, onde essa tendência não seja tão forte. Uma
alternativa para se evitar esses empates é alterando o programa linear, através da imposição
de restrições que obriguem a diferença entre as estimativas de todos os parâmetros. E
possível que, deste modo, o custo ótimo seja maior.

/

O método LOGIT, apesar de ter se mostrado, em termos médios, superior aos
demais, foi, em termos computacionais, um dos mais demorados, perdendo apenas pa-
ra o LINMAP. Além disso apresentou problemas de convergência nas estimativas dos
parâmetros. Isto certamente diminui o seu atrativo, principalmente ao se trabalhar com
uma amostra demasiadamente grande. Clube observar, no entanto, que, com excessão do
método LINMAP, quando se compara os resultados obtidos pelo método LOGIT com os dos
outros procedimentos de estimação (excluindo a tabela 7.7 ) percebe-se que as diferenças
não são tão grandes. Deste modo, a utilização de qualquer outro procedimento talvez não
leve a resultados muito diferentes. Ressalta-se que essa proximidade não é apenas uma ca-
racterística da amostra estudada: esse mesmo fato também ocorreu nos estudos empíricos
extraídos da literatura.

Em resumo, apesar de haver um método de melhor desempenho, ele não difere em
muito de outro. Isso pode ser levado em conta no momento da escolha de algum desses
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procedimentos

Obviamente, as conclusões deste estudo estariam prejudicadas pelo pequeno tama-
nho de amostra. No entanto, com excessão dos resultados referentes ao método LINMAP,
o que íoi aqui obtido encontra algum respaldo nos estudos empíricos da literatura, o que
assegura certa validade nas conclusões .

7.4 Conclusões e fut usos estudos

Nesta monograma, abordou-se todas as etapas envolvidas na aplicação de uma
AP. Deu-se maior ênfase ao estudo de métodos de estimação de modelos de preferência,

com estímulos formados segundo um planejamento perâl completo e avaliação por postos.
Extensões para o planejamento "frade-o#" e para escalas semânticas discretas podem ser
feitas com facilidade, através da matriz de planejamento e de adaptações nas restrições de
ordem a que estão sujeitos a maioria dos métodos.

Comparou-se, empiricamente, alguns métodos de estimação apresentados na dis-
sertação. Verificou-se que, para os dados utilizados, o método LOGIT condicional mostra-
se superior aos demais e o LINMAP, inferior. Apesar disso, constata-se que, na maioria dos
casos, excetuando-se o procedimento LINMAP, a diferença entre os métodos, em termos
da capacidade preditiva não é elevada.

Ao 6m desta monografia parece que no estudo de AP, a maior ênfase deva ser
dada ao seu planejamento, uma vez que os métodos de estimação, em geral, diferem pouco,
quanto à capacidade preditiva. Parece, então, oportuno, avançar a pesquisa na direção de
aspectos ligados ao planejamento de uma AP

Deseja-se que este texto auxilie os interessados na utilização de AP, proporcio'
nando, em um primeiro contacto com o tema, uma visão ampla das etapas envolvidas em
sua aplicação. Acredita-se que a bibliografia levantada seja suficientemente abrangente,
para aqueles que desejam um aprofundamento maior em algum tópico abordado.
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Níveis de Mensuração

Segundo Davas(1976), em geral, as variáveis podem ser classificadas segundo 4
diferentes escalas de medida. Essas escalas são definidas de acordo com 4 propriedades, a
saber:

1. classificação - se refere a possibilidade de diferenciar as realizações da variável;

2. ordenação - possibilidade de ordenar as realizações da variável;

3. distância - possibilidade de saber quantas unidades de medida separa uma realização
de outra;

4. proporcionalidade - possibilidade de saber quantas vezes uma realização é maior do que
outra.

A partir dessas propriedades, as variáveis podem ser classificadas nos seguintes
níveis de mensuração (escalas de medida):

a. escala razão - essas variáveis possuem as propriedades 1, 2, 3 e 4. Por exemplo,

suponha que um carro A tem um rendimento de 7 km/l e um carro B de 14 km/l. Sabe-se
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que

i. A e B têm rendimentos diferentes (propriedade l);

ií. o rendimento e A é superior ao de B (propriedade 2);

iii. o rendimento de B é 7 km/l a mais que o de A (propriedade 3) e

iv. o rendimento de B é o dobro do de A (propriedade 4)

b. escala intervalar - essas variáveis devem satisfazer 1, 2 e 3. Um exemplo clássico de

variável intervalar é a temperatura; se a temperatura de um corpo A é de 7 graus Celsius
e a de um corpo B é de 14 graus, sabe-se que:

i. A e B têm temperaturas diferentes;

ii. a temperatura de B é superior a de A e

iii. a temperatura de B é 7 graus Celsius maior que a de A

Note que não é correio aârmar que o corpo B é duas vezes mais quente que o corpo
A. Isto fica mais claro ao se converter a temperatura para graus Farenheit. Acontece que a
temperatura possue o que se chama de zero arbitrário, ou seja, temperatura 0 representam
diferentes estados físicos, de acordo com a escala de medida utilizada, assim, não faz sentido

pensar em proporcionalidade entre duas temperaturas.

c. escala ordinal - possuem as propriedades l e 2, pense por exemplo que as possíveis

avaliações de um curso são A, B e C.

i. A, B e C são avaliações diferentes

ii. A é melhor que B que é melhor que C

Essas variáveis não possuem propriedades aritméticas, possuindo, no entanto a

propriedade de transitividadei

d. escala nominal - são as que possuem apenas a propriedade 1, por exemplo, estado
civil segue a escala nominal.

l transitividade signiâca que se A>B, B>C, então A>C
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Planejamentos H'acionários

A utilidade básica de um planejamento fracionário é a consequente redução no
número de estímulos a serem analisados. Em geral, esses planejamentos são construídos de
modo a permitir a estimação dos efeitos principais de um modelo de análise de variância
e de algumas interações previamente selecionadas.

A principal crítica quanto a esse tipo de planejamento é a existência de "confundi-
mento" entre os termos a serem estimados e os que serão descarnados do modelo. Para
melhor entendimento dessa questão, condidere os dados da tabela A.2.1. que reproduz o
planejamento completo de um experimento com 3 fatores, cada qual com 2 n'leis (23) e
também um planejamento fracionário construído com base no completo.

O planejamento fracionário apresentado permite apenas a estimação dos efeitos
principais do modelo. Em termos da matriz de planejamento a coluna correspondente a
F3 é identica à coluna correspondente à interação FiF2, isso signiâca que o parâmetro
estimado tanto pode se referir ao efeito do terceiro favor, quanto à interação entre os dois
primeiros favores. Diz-se então que há confundimento entre Fa e F] F2 .

De um modo geral, entende-se por confundimento a uma colinearidade entre os
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favores do planejamento(Louviere(1988))

O exemplo dado é recomendável quando se tem alguma garantia de que os termos
descarnados do modelo (as interações) realmente são não signiâcantes. Caso isso não ocorra,
as estimativas serão viciadas.

Ao se utilizar um planejamento fracionário é útil conhecer os confundimentos a
ele associados para uma melhor análise dos resultados obtidos.

TABELA A2.1. Exemplo de um planejamento fracionário

Planejamento fracionário
ll l l ll
ll l l ll

1 -1 l l ll
l l l l1 1
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APENDICE3

Regressão lsotânica

Em problemas usuais de análise de regressão simples, fixa-se uma série de valores
de uma variável preditora ã e para cada valor veriâca-se o comportamento de uma variável

de interesse g. Nesse caso, deseja-se estimar uma função g(3) = Ejli/ã = zl.

A regressão isotõnica, ou monotõnica, possui os mesmos objetivos da regressão
usual, com a restrição de g(3) ter um comportamento monótono (crescente ou decrescente).
A diferença está no fato de que na regressão usual deve-se estipular analiticamente a função
g e, na monotõnica, isso não é feito.

Barlow et al (1972) estudaram exaustivamente aspectos ligados à regressão isotâ-
nica partindo das seguintes definições:

Definição - Função lsotânica - Seja X um conjunto finito zi, . . - , zp com a ordem: zi -<

z2 <.-.<zp' IJmafunção/emXéisotânicase,para i) j CXeai<zJ+'
.f(,i) $ /(aj).

Definição - Regressão lsotõnica - Considere g uma função em X e w uma função positiva
em X. Uma função isotõnica g* em X é uma regressão isotõnica de g com pesos to com

respeito a ordem simples zi < z2 -< - . . < açp, se minimizar, na classe das funções isotõnicas
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f em X, a soma

>.: ip(,)
rCX

/(,)]'«(.)

Vê-se, da deânição anterior, que a regressão monotânica utiliza um método de
mínimos quadrados ponderados, sujeito a uma restrição de Ordem.

Ao contrário do que usualmente acontece em regressão, não há necessidade de se
fazer suposições sobre a forma analítica de g. Geometricamente g* será uma poligonall.

Prova-se que a regressão isotânica existe e é única. Além disso, Barlow et al(1972)
desenvolveram uma série de testes de hipóteses (para veriâcar qualidade do ajuste, e-
xistência de dependência positisra, etc) em situações onde se conhece a distribuição de
probabilidades de g.

Os mesmos autores desenvolveram uma série de algoritmos para estimação de g''' ,
um dos quais será introduzido no próximo exemplo.

Algoritmo

O algoritmo de estimação de uma regressão isotõnica, será introduzido através de
um exemplo. Suponha que se deseja a estimar a regressão isotõnica de g em ã, para os
dados da tabela A3.1.

Passo l. Ordenar g segundo a ordem estabelecida pelos valores de ã

Passo 2. Comparar sequencialmente os valores de Ú e sempre que houver uma inversão de
ordem (3/i+l inferior a yi) substituir esses vallores por sua média ponderada por to, ou seja,
substitur por:

. E:il .«(ai+j)yi+j

vm' E2?«(,i+j)
onde

yi+W(í)+i é a primeira observação superior a 3/i, na sequência: yi, yi+ll ,y«

Passo 3. Verificar se essa substituição acarretou uma inversão de ordem entre yf--t e yi,
k = 1, 2 . . .. Caso isso ocorra, substituir esses valores por sua média ponderada.
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EXEMPLO: Aplicação do algoritmo aos dados da tabela A.3.1. Essas observa.ções já se
encontram ordenadas segundo a ordem estabelecida por ã, passo l.

a. A primeira inversão ocorre já nas duas primeiras observações. Na coluna (1), esses
valores são substituídos por sua média, conforme indicado no passo 2.

b. Prosseguindo, uma nova invemão ocorre para ã ' 5 e ã = 6. O procedimento descrito
no passo 2 é adorado,coluna 2.

c. Note que após a substituição realizada em (b), há uma inversão de ordem envolvendo
3/4) 3/S e 3/õ Como descrito no passo 3, esses valores devem ser substituídos por sua média,
coluna 3.

d. Feito isso, nova inversão ocorre, coluna (3), entre yõ e y7. Como 4 = 5 = yÕ, deve-se
substituir esses valores por sua média.

e. Na coluna (4), encontra-se a regressão monotõnica de g em â

TABELA A3.1. Exemplo de aplicação do algoritmo de regressão isotânica

.« z y (1) (2) (3) (4)
1 1 2,790 2,475 2,475 2,475 2,475
1 2 2,160 2,475 2,475 2,475 2,475
1 3 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550
1 4 6,340 6,340 6,340 5,820 5,765
1 5 7,000 7,000 5,560 5,820 5,765
1 6 4,120 4,120 5,560 5,820 5,765
1 7 5,600 5,600 5,765
1 8 7,230 7,230
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  Z y (1) (2) (3) (4)
l l 2,790 2,475 2,475 2,475 2,475
l 2 2,160 2,475 2,475 2,475 2,475
l 3 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550
l 4 6,340 6,340 6,340 5,820 5,765
l 5 7,000 7,000 5,560 5,820 5,765
l 6 4,120 4,120 5,560 5,820 5,765
l 7 5,600     5,600 5,765
l 8 7,230       7,230



APENDICE4

Método Steepest Descent para MONANOVA

Kruskal(1964b), desenvolveu uma versão do método "steepest descent" , a âm de
minimizar o "stress" e encontrar as coordenadas de um escalonamento multidimensional.

Neste tópico o método de Kruskal será adaptado no sentido de minimizar o "stress"

do método de estimação MONANOVA.

O Método "steepest descent"

"Steepest descent" é um método iterativo de minimização de funções com várias
variáveis. Sua idéia básica consiste em, a partir de um ponto arbitrário do domínio da
função, vedâcar para qud direção o ponto deve ser deslocado a fim de ocasionar uma maior
diminuição no valor da função. Determinada a direção de maior decaimento, estipula-se o
tamanho do deslocamento e chega-se a um novo ponto. A partir deste, repete-se o processo
até que alguma regra de parada seja obedecido.

Considere / = /(x); x = ( zi Z2 z. y, a função a ser minimizada.

A direção de maior decaimento é dada através do cálculo do gradiente negativo

140



Apend 4. Steepest Descent 141

(G)

G' - ( -%P a=. (g: g, g.)

A passagem do passo (k) para o passo (k+l) é dada por

zÇi+i) - aÇi) + cltgíi; , á = 1, , m onde,

(k)Z = valor da coordenada i de x na iteração k;

gik = coordenada i do gradiente na iteração k e

crx; = constante positiva

O valor de ak está relacionado com a magnitude da passagem do ponto x(k) para
o ponto x(k+i). Deste modo, espera-se que quanto maior a distância entre o ponto da ka
iteração e o mínimo procurado, maior seja ak. Um modo de saber se o ponto está próximo,
ou não, do mínimo é analisar seu decaimento, quanto maior o decaimento, maior deve ser
esta distância.

Um problema comum com a aplicação deste método é a possibilidade de se encon-

trar um mínimo local. Para se prevenir desta ocorrência, l<ruskal(1964b) aconselha que o
processo iterativo seja repetido várias vezes, cada uma com um ponto inicial diferente: se
todos convergirem para um mesmo valor, possivelmente este será o mínimo global.

Aplicação a MONANOVA

O método MONANOVA baseia-se na minimização de uma função denominada
"stress". Um de seus objetivos consiste em encontrar:

St,(â, P(Ê)) - {,,=un )} mljn St'(g, .8)

sujeito à restrição

rj < rj' ::> Z/j 5; yj',
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onde

st,(g. P) Ejlyj - yj(P)I'
Ejly.i(P) - g(P)I'

No procedimento sugerido por l<ruskal(1965), a aplicação do "steepest descent" é
indicada quando, a partir dos valores Z/.f, deseja-se minimizar o "stress". Nesta etapa da
análise os 3/j são considerados Êxos, o que faz com que:

st.Ip,PI st,IPI

Sda
GK = (glk g2t

o gradiente negativo na iteração k.

Assim, tem-se

«.g GB)) g''PfU - Plk-o + ''

onde,

mag(G(k)) = magnitude relativa do gradiente =

A fim de facilitar o processo iterativo, Kruskal(1964b), propõe que o quadrado

médio das estimativas de P seja igualado a um: édi:x.= = 1. Esta padronização não
influenciará o "stress" , uma vez que este índice não é afetado por transformações na escala
de P, como é provado no teorema A4.1.

P 2

TEOREMA A4.1. Sejam a e b constantes. Então o "stress" calculado para P será igual
ao calculado para a P + b.

prova; Con infere P* = aP + c; tem-8e que

3/j(P*) }:P;«j. « :P'j:+'},"j.
i=1 {=1 {=1
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P

+'>:"ji
i-l

$'n . yj " "g«ã. .tón{« de 3/J(P), «m «'peito à .,dem «ígín«Z do. d«'í",
''m-'' g«e « «g«ã. i .tónic« de yj(P*) '«á y; = ayj + cEL: ,ji ép.«p,ied«d' d'

regressão i otónica).

Utilizando os lfütos acima, uem

st,(g,P') Ejlv; - z/j(P')I'
Ejl j(P*) - Í(P')I'

Ejjayj + c El:i zji -- aZ/j(P}
:;Í;&;CP) -i ;l EZ:: aj{ - «V(P) + ' El=: 'jil'

r;;il:i;i'!ilglF - st,[/,P].

O método para obtenção do valor de cvk, a ser exposto,é o resultado de experi-
mentação numérica. Kruskal adverte que não há prevenção de que este valor seja ótimo
em algum sentido, contudo Ihe pareceu rápido e robusto em compação a uma série de pro-
blemas encontrados em procedimentos mais antigos. Produz maiores passos nos estágios
iniciais e menores nos finais, quando se espera uma maior proximidade com o mínimo.

Sugere-se, em escalonamento multidimensional, que o valor inicial para ak esteja
em torno de 0,20.

O método de obtenção consiste em

cl«t..l = ':*.«t.,i.,.(favor angular).(favor de relaxação).(favor de boa sorte)

onde
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favor angular = 4"''o, onde, 0 é o ângulo entre o gradiente atual e o anterior. Quando
se estiver próximo ao ponto de mínimo, é de se esperar que sucessivos passos resultem em
valores de "stress" posicionados antes e após o mínimo. Este fato fará com que coso seja
negativo e, além disto, esta medida deve se aproximar de -l, nas vizinhanças do ponto
procurado.

favor de relaxação = :+(razão de 5 passos)'

razão de 5 passos - minjl ; 1. Nas proximidades do mínimo,
espera-se que o "stress" 5 passos atrás tenha valor semelhante ao do "stress" anual, isto
fará com que o fator de relaxação assuma seu menor valor, 0,65.

Antes da quinta iteração é impossível calcular o fatos de relaxação pela fórmula
recém introduzida; por isso, nesta situação aconselha-se utilizar o "stress" da primeira
iteração no lugar do "stress" da quinta.

favor de boa sorte = minjl
stress anual l

stress anterior J

Em resumo, próximo ao ponto de mínimo tem-se

0 = 180o ::> favor angular 3 0.25

favor de relaxação 3 0.65

favor de boa sorte = l

a.t..l = aanterio,} 0, 65.1 = 0, 1625a.«tenor

Gradiente do 9'stress» da MONANOVIA

Neste tópico serão calculadas as primeiras derivadas do "stress" em relação ao
parâmetro P.

Como foi visto anteriormente o "stress" é dado por

s*,Ü,8 - - 'v;
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São fornecidas as fórmulas das derivadas de u e v e, de posse desses valores, é fácil

encontrar a fórmula do gradiente.

Inicialmente, considere a função v

@(P) ~

lna,s,

ayj(P) @(P)
'.i':' 'ãã;''

Logo,

2 l:lvj(P) - g(P)l«ji - 2 }:lz/J(P) - íw]]Ei7-u]

mas,corno í(P)l

vem

2 >ll:ivj(pi g(P)lzji

Considere, agora, a função u

-:E'", «.@»[92. - e%P]

«.P»# vj (P)),j

Para calcular a primeira parcela do último membro da equação acima, é necessário
recordar o significado de Z/.f. Z/J é a regressão isotõnica de Z/.i(.8), considerando a ordem dos
dados originais. Considere então os seguintes conjuntos

Tl=ljC.r=l1,2,...,n} t.q. Vj=Z/l,.jC.Z',ZC/}
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ou seja, o conjunto l está sendo particionado em subconjuntos de modo que, em cada
partição os valores yj sejam iguais. O número total de subconjuntos deste tipo será rep-
resentado por L e os conjuntos serão indexados por 1=1,2, . . . ,.Z;. Desta forma pode-se

reorganizar a soma }l:;:::(yj -- yj(P))g%, do seguinte modo:

E'«.-«.w»g%-EE -«.W)ã

Considere que a cardinalidade de Ti = nl

Em cada grupo Ti, yj = 21;Ügjlli, ou seja, a média. Isto leva que:

â -jEeP -à:'':.
Logo,

EÜJ - «.W)3% - >1:Ü. - «jm(â E ,jO
ina,s,

>ll:(vj - vj(p))

o que conduz a

g: - -2Eh. - ".w»'.:.

Tendo estes valores e aplicando a regra da cadeia vem que

OStr l
2

a,. aql
ãã"-"íÊ

02
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Teoremas relativos ao método LINMAP

TEOREMA A5.1. O programa linear definido de (4.3.6) a (4.3.10) minimiza .B(P)
sujeito às restrições lineares com valor ótimo da função objetivo F* = .B*

prova

i. Será mostro,do qu,e F" -- B(B* )

Sda P* = (/3;) e z;i para qualquer (.j,k) C Q, a 80Zação ázima do programa
Então, por (4.S.õ), tem-se q'üe:

( .j ,k) co

De (4.3.7) e (4.3.9) tira-8e que

zjt Z ma {0; --i>1: ajiiPÍl} = --ójEjajkiPil
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im0 lerá atingido quando

,;i = --ójtl l:ajiiP;l , .« ,'j"
í€P

: ój l :'j p;
(j

que;

.p* (P*).

ií. S«á p«-d. q«e (P*) mí«im{« .B(P) '.b« t.d" « ..Z«çõ« (P) g«e '«ti'/«.m "'

condáçães do teorema.

S«p.nÀ« « «i.tênci« 'i' «m« ..Z«çã. (P') '«tí'/agenda « «,t,íçõe' d. p,''g"m"
linear e com

,B(P') < .B(P*) = -p* (xs..í).

Se«,d,. $' *.m-,e d.' (4.3.q) e (4.3.9) q«,e

z;i = -ójk ll:ajtiP; (j,k) C Q-
ieP

}, o correcto'ndente ual.or dü fu'nção objetivo 'para, P

.p' = - >1: ólk >:«jtiPI = .a(X)-
(j,t)co icp

ra-8e a' e

148NMAP

Logo o mÍn.

)

í€P,k)eQ

De (4.3. 5) deduz-3e}

/ /
.Desse modJ

.De ..4 5. .Z

.p' (P') < -B(P*)

p'H é wma soZaçãuma uez q%e
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C'onc/ue-3e então

condiçãe$ da teorema. H

qwe P' minimiza B(P) sobre todas a8 80Zuçõe3 /actúei3 na8

TEOREMA A5.2 0 programa linear (4.3.6) a (4.3.10) tem uma solução ótima ânita

O teorema Citara demon8trad0 8e /ar apresentada rezo men03 wma 80Z%ção para o
.i,tem. (4. 3.'7) - (4.S.iO).

Con adere a seguinte soZwção

Pi = 0 á = 1,2,.. . ,P -- l

PP = TX;T h > 0. .Deite modo, as re triçãe$ r4..9.8,) e r#.3..íO,) então ans/eíta3

'jk = m-l0; --áliW} p«« (J, k) C Q

.A88im ('#.J.V9 e Íy.S.P,) também e.stãa $atii/Citas, portanto e sa é wma 30ZKçãa

/acta'ueZ, o qae implica q%e o programa Zínear possuí uma 80Zwção ótíma .PniÍa. H

TEOREMA A5.3 Considere o programa linear (4.3.11) a (4.3.15). Deâna um novo
problema (denotado pelo expoente /) igual ao anterior, exceto pela unidade de medida
do primeiro atributo, que será reduzida pelo favor g, isto é, :i = qzii . Então existe uma
solução ótima para o novo programa, idêntica à do anterior exceto pelo fato de que PÍ =
e üll q

..4s mt&danças ntrodazidas provocarão daa8 moda»cações no programam

q2ajtl e bl kl = qbjti) 03 Outros coe./ictente3 per7nanecem tnaZterad08.

ajn

Note que

«j«P:-.;..($') ' óJ«": .:(})

Logo, em (4.3.8), (4.3.9) e (4.3.íí), pode-3e substitl ir Í3t por l3\.
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uÍ = =T.. ..4s.sim, a 30Zução deite programa será eqaiuaZente à do anterior, ezceto por es3e8

dois uaZore3. H

Observação: O teorema anterior também pode ser demonstrado para o modelo
vedor.

150



APENDICE6

LINMAP Modelos Ponto-Ideal

Nesse apêndice são apresentadas as simplificações algébricas que levam aos pro
gramas lineares relativos aos modelos ponto-ideal, descritos no capítulo 4.

A6.1 Modelo ponto-ideal ponderado

O modelo ponto ideal ponderado é dado por

Vj = 1>1:Pi('j'
i€P i€P

E

i€P
E 2 >1: pi'''izli + >ll: pi«'? .

icP íeP
(A6.1)

Utilizando a expressão acima vem que

vj - v. P.(«j. - '''.y - >1:#'("'' - "iy
ícPieP

151



open(l o. IJll'N lvl/\.r - lvloaelos Tonto-laeai

11: p (,3. - 'í.) - 2 >1: p'«'.("j' - "'.).
icPÍeP

Com base nestes resultados deâne-se as seguintes constantes (para (.j, k) C Q e

á c P),

";.. - «3. -«í:; .A. - E "j'.;
(j,k) cn

bjki = --2(zji --;«ki); .Dp = >: bati.
(j,t)cO

bém:

}'' = {ui} = {Pini}, de onde vem que

y' -- yj = 1:P alÍt: + l>:«ióíi
ieP {eP

Para garantir a linearidade das restrições será considerada como solução do pro-
blema (P,V) « invés de (P,il).

Utilizando a notação recentemente introduzida tem-se (lue a restrição G -- .B = A
pode ser escrita como:

}: Pi.Ai + }l: ui.Di = h (restrição 4.3.14)
íeP {eP

além disto pode-se escrever B como:

.B(P,V) = >1: ójil-(>j:PiajÍli +)ll:«iólii)l - >1: 'jt. (A6.3)
(j,t)cn {cp icp (J,&)e
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Note que

-(}: P:ajíki + )ll: «ibJ*.)
ieP íeP
E restrição 4.3.12

Assim sendo, segue o programa linear (4.3.11) a (4.3.15)

A6.2. Modelo ponto-ideal geral

Será apresentado o desenvolvimento de um programa linear para a versão ll do
modelo ponto-ideal geral (ver capítulo 3.2.3.). Esse programa foi apresentado em Sniva.san
& Shocker(1973a).

A equação (3.2.4) diz que o modelo ponto ideal geral pode ser escrito como

/j = )ll:Àiia3i+ >1,'-iaji + l: ll:2Àizzjiajz +'
ieP {eP {cP l<í

Assim,

y 11: À:.('3.
icP

«í{) + }l: ai(«ji
i€P

«ki)+ >1: :2À:,('jí"jt -- ".í.ii)
íeP l<i

Considere as constantes ajkí , alia;i
e

cjx;il = 2(zjÍajl - akÍzx;i) >l: 'j':.
( .í ,k) CQ

Desse modo,

«. - E «;..À:. + E '..:«. + E E '.*«*''
ieP {eP icP l<i

Utilizando um raciocínio análogo a (A6.2) e (A6.3), chega-se às restrições
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E ..4:À:: + E ..4.«: + E E .E«.x« - :
ieP fcP ieP l<i

,jk 2 --(>1: '1ítiÀii + >1, "jiiaí + >1, >1, cjtiiÀ«
ieP icP icP l<i

O que resulta no programa linear (4.3.17) a (4.3.20).

A partir dos valores estimados, chega-se a A e a e. Foi visto, em (4.1.8), que
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APENDICE7

Estimador James-Stein

Neste apêndice serão apresentados aspectos técnicos ligados à regressão bayesiaiu,
estimador James-Stein e à relação existente entre esses dois assuntos.

Estimador bayesiano para um modelo de regressão

O objetivo deste tópico é deduzir o estímador bayesiano de um vedor de parâmetros

de um modelo de regressão linear. Uma análise mais detalhada deste estimador pode ser
encontrada em Vinod & Ullah(1981).

Considere o modelo abaixo

x=xP+c . '- .M.(O, a'l)

A função de verossimilhança de y, considerando a conhecido será dada por

/(v/P) - tli;:l{3'.pl-ãb(y - XPy(r - XP)l
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Resultado A7.1 (y -- Xpy(y -- XP) = (y -- Xby(y -- Xb) + (.8 -- byX'X(P -- b), onde
b é o estimador de mínimos quadrados de P.

prova

(y - XPy(r - XP) Xb + Xb -- XPy(r -- Xb + Xb XP)

(y Xby(y Xb) + 2(y XbyX(b P) + (P - byX'X(P - b)

mas,

(y - xbyx(b - P) - x(x'x)':x'ryx(b -P)

r'(l - x(x'x)': x')x(b - P) X)(b - P)

Utilizando este fato, pode-se escrever a verossimilhança como

/(y/P) « e,pl-5b(P - byX'X(P - b)} ( .A7 .1)

Teorema A7.1. Seja y/P «' .N.(XP; a'l), a' conhecido; seja também P «' Np(p*; a'Q),
Q uma matriz não singular, a distribuição a priori de Pi então o estimador de Bayes para
P, assumindo perda quadrático será dado por:

b* X +0':)':(X'Xb +Q':P*)

Além disso

P/y -.., .V(b', a'Q*)
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prova: /nicialmente Beta encontrada a di tribwiçáo a postedod de P; como se está a33a.

minto perda quadrático, a média da posteriori .será o e3timador de .Baye8 para o parâmetro

Sabe-se que a di8ttibuição a pT'ioti de l3 é dada por.

p(P) ''' '"pl-ib(P - p'yn':(p - P*)}

.De$nidas a ueros8imÍZAança Ía7..í.), a pr or e tíZizando o re8 /fado anteHormente
provado, a dí3triótéição a posteriori Beta dada por;

pÇ$1'v) - poli)fÇvl$) «.

« e,pÍ-ãbl(P - byX'X(P - b) +(P - p'yn':(P - P')l}

ma.s,

(P - byX'X(P b) + (P - p*yn':(p - P*)

p'X'X.e -- 2P'X'Xb + b'X'Xb + p'Q'i.ê -- 2P'Q'i.ê* + p*'Q'i.8* (.A)

Sda c = b'X.'Xb + p''Q'iP*

(.A)(X'X + Q':)P - 2#(X'Xb +Q':.0*)+ c=

+ Q':)P - 2P'(X'X + Q':)(X'X + Q':)':(X'Xb - 0':P') + c

..j« Q* Q':)':, e«fã.
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(.B) 0*':P - 2P'n*':l(X'X+ Q'')':(X'Xb + Q''.P*)l +c

.d" b* +n':)':(X'Xb +Q':P*), .«tã.

(O) - b*yQ*':(,a- b') b*'Q'ib'''+c

Portanto,

p(P/r) « .«pÍ-i$(P - b*yQ'':(P - b')},

O gae /eua a

P/y « Np(b*;a'Q*)

No caso de regressão linear a função de perda quadrático será dada por

.c(ê) = (XP - x.ày(xp - xê) = (P - ãyx'x(p - ê)

Estimadores James-Stein

Um resultado bastante difundido na teoria estatística é que o estimador não vi-
ciado de variância mínima da média de um vetor aleatório (y «. .N.(p,a21)) é a média
amostral. Entretanto, existe na literatura alguns exemplos de estimadores de p que, apesar
de viciados, possuem um erro quadrático médio menor do que a média aínostral. E nesta
classe que se encontram os estimadores James-Stein (Draper & Nostrand(1979)).

Jades & Stein(1961) provaram que se Z «., NP(e,1) e p 2 3, então, em termos da
função de perda quadrático, o estimador de €

A k'

e=(1-- Z%)Z ,kuma const«ite,
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será melhor do que o usual (Z), desde que k C (0, 2(p -- 2)); mais do que isto, íoí provado
que a perda será mínima quando A :: p -- 2.

€ é o estimados James-Stein de €1

Uma extensão natural deste estimador para o caso Z «. NP(e, a21), resultou

ê - 0 - Qli#e)z.

Repõe que Z pode ser um vetou de médias amostrais

Basicamente o estimador Jades-Stein desloca o estimados usual de mínimos qua-
drados em direção ao valor zero. Pensando nisto, Lindley, discutindo o artigo Stein(1962),
sugeriu a seguinte modificação no estimados:

ê -üíg%â.làÇ-B)w-z)

Este último estimados tem a função de deslocar Z em direção à média geral dos
dados

Note que

Aplicações à regressão

Considere o modelo de regressão apresentado no início deste apêndice. Seja b o
estimador usual de mínimos quadrados. Sabe-se que:

b "- Np(P; a'(X'X)': )
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Uma vemão do estimador James-Stein obtida diretamente para este caso é:

ê,

Suponha, agora, que exista alguma informação disponível sobre o valor de P.
Chame este valor de P*. Levando em conta esta informação, seria razoável que o esti-
mador usual de mínimos quadrados, b, fosse deslocado nesta direção. Uma maneira de
se conseguir este deslocamento é utilizar a seguinte adaptação do estimador (Lindley)
Jades-Stein: teria-se:

Ó, -$-:siç;ii41iÊ":'ãs)b+ p*

O estimador acima, construído de maneira intuitiva, tem respaldo na teoria es.
tatística quando se adora uma abordagem bayesiana.

Abordagem bayesiana para o estimados (Lindley) James-Stein

Resultado A7.2. Considere y «.. .V.(XP;a21), sendo a2 conhecido. Seja também P «
Np(p*; a2 (X'X)'i), com a2 um real positivo, a distribuição a priori de P. Então, sob
estas condições, o estimado; bayesiano de P, b*, é dado por:

»* - ': -+'» *Õ''.
prouü: Utilizando o teore'm.a AI.í e que aP

b* - (X'X -'- ãX'X)':(X'X'+ ;x'xp') -

- o +ã)''(x'x)':x'xp + ipn -

- 'q,-:'@=, - +'' * {'*,
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-':-&'''#,* -
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O passo seguinte consiste em encontrar estimativas para a2

O esticador geralmente utilizado para a2 é

(y - Xby(y - Xb)
n -- P -- l

O estimador para a2r + a2 será obtido a partir do resultado abaixo.

Resultado A7.3.EI(b -- p*yX'X(b -- P')l = p(a' + aã)

(b - p'yx'X(b - P') = b'X'Xb - 2b'X'X.0* + p*'X'XP*

(como,

b X)':X'y(X'X)':X'(XP+')(x'x)':x'..

uem

a.,) b'X'Xb (P +(X'X)': X'cyX'X(P +(X'X)':X'c)

,0'X'XP+ 2P'X'X(X'X)': X'e + e'X(X'X)': X'X(X'X)'' X'c

p'X'XP + 2P'X'c + c'X(X'X)': X'c

ó.) 2b'X'XP' 2.'x(x'x) ': x'xP'
161
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Utilizando 08 re3uttad08 (a) e (b), uem que

(b - p*yX'X(b - P*) + 2(P - p*yX'. + c'X(X'X)':X'c + p*'X'xP*

yx'x(P P*)c'X(X'X)X'e + 2.8'X'c -- 2P*X'e -- 2,0'X'XP'''

..4s.sim, utilizando re3uZtado abre a esperança de /armas Zineare3 e /orma$ gaa

d,átic«; (Se«le(19'71)), «em

.r.)nl(P - p'yX'X(P - ê')l - t'jX'X(X'x)':aãl - p.ã

e.)EJ''X(X'X)':X''l IX(X'X)':X'a'l

J.,)Ej2p''X'cl = 2P*X'Ejcl = 0

#.)Ej2P'X'cl = 2P'X'Ejcl = 0

O que leva a

EI(b - ê*yX'X(b - P')l - p(a' + aã)

Utilizando este resultado, um possível estimador não viciado para a2 + a% é

'' +., . »-P'yx'x0 -P')

Assim, um possível estimador para P é

b' )b + (b - p*yX'X(b - P')P

A única diferença entre b' e P, é a substituição de p por (p-2). Esta troca se deve

ao fato de que a perda quadrático será menor quando se adora (p-2).
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Resumo dos Estudos Empíricos Descritos na Seção 7.1

1. Veen & Beazley (1977)

Nesse artigo, comparou-se os métodos de colete "trade-ofP' e perfil completo,
fazendo com que estímulos construídos a partir de 3 atributos, cada qual com 3 níveis,
fossem avaliados por 600 pessoas.

Foram comparadas as utilidades médias de cada nível dos atributos, calculou-
se para cada indivíduo a correlação entre os valores previstos dos modelos estimados e,
por íim, utilizou-se o coeâciente de correlação de Spearman entre os postos previstos e
observados de cada modelo.

2. Carmone, Green & Jain (1978)

Esse estudo tinha por objetivo avaliar os resultados de uma AP quando os dados
são gerados:

a. com e sem interação;

b. com e sem uma parcela de erro aleatório;
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c. adotando-se planejamentos fracionários (no caso com 243, 54, 27 ou 18 observações);

d. utilizando-se diferentes tipos de variáveis respostas (escala contínua, postos ou escala
semântica de 6 pontos) e

e. estimando-se modelos aditivos através de mínimos quadrados ou MONANOVA

Os dados foram gerados âxando-se previamente os parâmetros de um modelo utili-
dade em um p]anelamento perâ] comp]eto com 5 atributos, cada qual com 3 níveis. Através

da variação dos itens a, b, c e d acima, gerou-se 48 diferentes conjuntos de dados, o que
resultou em 96 diferentes análises (item e).

O erro aleatório foi gerado através de uma distribuição normal. Para o cálculo
de sua variância, estimou-se as utilidades dos 3s possíveis estímulos, calculando-se o seu
desvio-padrão (a); o desvio-padrão do erro foi fixado como sendo 0, 2a.

Para a avaliação dos resultados, calculou-se , para cada modelo estimado, o índice I'
de Kendall (Conover(1980)) entre os parâmetros reais e estimadosl a seguir, considerando-
se os itens a, b, c e d como favores, construiu-se uma análise de variância para compilar
os r médios.

3. Cattin & Bliemel (1978)

O ajuste dos métodos MONANOVA e mínimos quadrados foi comparado ao se
adotar como variável resposta: o posto e três tipos de escala de 7 pontos

Foram gerados dados para um planejamento perfil completo considerando-se os
seguintes casos:

a. número de atributos: 4 (16 estímulos) ou 9 (16 estímulos), com 2 níveis cada;

b. presença, ou não, de erro aleatório no modelo. Adorou-se o modelo: yj = },i Pizji + uj,
.j = 1, . . . , 16. Determinou-se que, para cada atributo, um dos parâmetros fosse zero e o

outro fosse gerado através de uma normal reduzida.

No caso de presença de erro aleatório, este foi gerado a partir de uma uniforme de
média zero e desvio-padrão 0,75.
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c. 4 diferentes variáveis resposta. Inicialmente efetuou-se a seguinte transíomiação:

a seguir foram definidas as seguintes variáveis respostas abaixo

i. postos;

ii. juiz justo: rj = IV.,l;

iíi. juiz exagerado: rj = 1-=ây:j + {y:j] e

iv. juiz indeciso:

inteiro superior.
rJ ' l-ãiy3, + 6y2j + 3y.ÍI onde 1.1 significa arredondamento para o

Para cada uma das 16 combinações das opções dos itens acima gerou-se 50 ob.
servaçoes.

A comparação deu-se através das somas dos erros absolutos

4. Mc Cullough & Best (1979)

Desejava-se verificar empiricamente a estabilidade temporal e a contabilidade es.
trutural de uma AP

Os dados foram obtidos de uma amostra de 100 indivíduos, 55 avaliando estímulos
provenientes de um planeamento perfil completo com 3 atributos, cada qual com 3 níveis e
45 de um planeamento per61 completo com 3 atributos, sendo dois com 3 níveis e um com

2 níveis. Em uma primeira fase, ordenou-se os estímulos, e em seguida, um dos atributos
foi trocado por um quarto e realizou-se uma nova avaliação. A segunda fase, idêntica à
primeira, realizou-se dois dias depois.

Na análise dos resultados, calculou-se a correlação entre as avaliações das duas
fases, a diferença entre os parâmetros estimados nas duas etapas e a diferença entre os
parâmetros comuns nas duas partes da primeira fase.

5. Jain, Acito, Malhotra & Mahajan (1979)
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O objetivo desse artigo era compara os métodos de estimação MONANOVA.
JOHNSON, LINMAP, LOGIT e mínimos quadrados ao se adorar planejamentos perâl
completo e "frade-o#"

Estímulos, construídos a partir de 5 atributos, cada qual com 3 níveis, foram
ordenados por 212 indivíduos. Desses, 106 foram submetidos a um planejamento "trade-
oe" e o restante a perfil completo fracionário (27 estímulos). Ao anal do experimento, os
entrevistados ordenaram uma amostra de 8 estímulos.

Comparou-se a importância relativa de cada atributo através de uma análise de
variância e do teste de Friedman (indivíduo como bloco). A capacidade preditiw, dos mod-
elos estimados foi estabelecida através do calculo do coeficiente de correlação de Spearman
e do coeficiente de concordância de Kendall entre os postos previstos e observados.

6. Green, Goldberg & Montemayor (1981)

O trabalho apresenta o modelo híbrido e relata um estudo empírico comparando
esse modelo com o de mínimos quadrados.

A partir de uma amostra de 424 pessoas, formou-se dois grupos, um com 324
entrevistados, utilizado na estimação dos modelos e outro com 100, utilizado no teste
do modelo. Foram avaliados 7 atributos com 3 níveis cada e, na fase conjunta, 9 peras
extraídos de um planeamento principal de 81.

A comparação baseou-se em 4 medidas: o coeficiente de determinação dos modelos
estimados, a porcentagem de acerto do estímulo preferido na amostra extra, o coeâciente
r de Kendall e a correlação entre os valores obsermdos e previstos.

7. Wittink & Cattin(1981)

Os autores compararam os métodos de estimação LINMAP, LOGIT, MONANOyA
e mínimos quadrados utilizados na estimação de modelos compensatórios e atributo domi-
nante

Adotado um planejamento perfil completo fracionário com 6 atributos, cada qual
com 3 níveis, foram geradas observações para os dois tipos de modelo, com erros de 5, 20
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e 35%, representando diferentes graus de envolvimento dos entrevistados com a pesquisa e
distribuição Weibull, normal e uniforme. Utilizou-se 50 réplicas para cada combinação de
modelo erro e distribuição. As avaliações geradas foram convertidas em postos.

As análises basearam-se no "stress" e nas correlações de Spearman e Pearson entre
os postos observados e previstos, calculados para cada modelo estimado.

8. Carmone & Green (1981)

O efeito da má especificação do modelo, no que se refere a desprezar termos de
interação e as vantagens ao se adotar um planejamento fracionário que permita a estimação
de algumas interações são estudados nesse artigo.

Foram simuladas 5400 réplicas divididas em diferentes tipos de modelos (aditivo,
com interação cruzada e com interação não cruzada); existência de um erro aleatório (ine-
xistência, erro médio e erro alto) e diferentes planejamentos (o primeiro com 18 observações
possibilitando apenas a estimação dos efeitos principais e o segundo com 27 casos, possi-
bilitando a estimação de alguns termos de interação). Foi gerada também uma amostra
extra de 6 peras. Considerou-se a existência de 6 atributos, cada qual com 3 níveis.

Calculou-se a correlação de Spearman entre os valores previstos e observados e,
para a amostra extra, a porcentagem de acerto do estímulo preferido.

9. Segal (1982)

Clomparou-se a estabilidade temporal de dados coletados via planejamento perfil
completo e "frade-ofP'

Os dados foram obtidos a partir de uma amostra de 50 pessoas. Os estímulos eram

formados por 3 atributos, cada qual com 3 níveis. Os entrevistados ordenaram, em uma
primeira fme, estímulos criados através de planeamentos perfil completo e "trade-o#"
Cerca de dez dias depois eles foram submetidos à mesma tarefa.

A avaliação dos resultados deu-se através da comparação do coe6ciente de cor-

relação de Spearman (calculado entre os postos das duas fases) médio e da importância
média dos atributos entre as duas fases, para cada planejamento.
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10. Malllotra (1982)

Veriâcou-se a contabilidade estrutural de uma AP

Estímulos construídos a partir de 5 atributos foram ordenados por 72 pessoas e, a
seguir, mais 5 fatores foram acrescentados e uma nova ordenação foi realizada.

Empregou-se o método de estimação LINMAP e as conclusões basearam-se no
índice de ajuste C.

11. Cattin, Gelfand & Danes (1983)

Os modelos bayesiano e de mínimos quadrados foram comparados

Estudantes avaliaram 16 máquinas de escrever, descritas através da combinação
de 6 atributos, cada qual com 2 níveis. As comparações basearam-se na soma de quadrados
residual e no coeâciente de determinação dos modelos.

12. Akaah, Pradeep & Korgaonkar (1983)

Comparou-se os métodos de estimação de mínimos quadrados e híbrido com e sem

interação, em termos de sua capacidade preditiva. Ressalta-se que todos os parâmetros do
modelo híbrido foram estimados individualmente. O artigo compara também uma classe

de modelos não estudada nessa dissertação, Huber-híbrido (Huber, Sahney & Ford(1969)).

Um grupo de 80 elementos avaliou 6 atributos, cada qual com 3 níveis. Na etapa
auto-explicativa os níveis foram avaliados segundo uma escala de 9 pontos, sendo atribuído

o valor 9 ao nível preferido; os atributos foram avaliados através de uma escala de 5 pontos,
atribuindo-se o valor 5 ao preferido e l ao menos importante. Na etapa conjunta, estímulos

provenientes de um planejamento perfil completo fracionário (27 estímulos) foram avaliados
segundo uma escala de 9 pontos. Posteriormente, uma amostra extra de 6 estímulos foi
apreciada através de uma escala de 9 pontos.

Utilizando uma análise de variância multivariada, comparou-se os pesos relativos
dos diferentes modelos. Calculou-se a correlação de Spearman e os coeficientes de cor-
relação e de concordância de Kendall entre os postos observados e previstos. Previu-se os
postos da amostra extra e calculou-se a percentagem de acertos.
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13. Green (1984)

169

O autor relata 3 estudos que compararam o modelo híbrido com o de mínimos

quadrados: Green, Goldberg & Wiley(1982); Akaah & I'=orgaonkm' (1983) e Cattin, Hermet
& Proche (1982).
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Método de Johnson

O método de Johnson(1975), tal como o MONANOVA, se aplica à estimação de
modelos utilidade com avaliação dos estímulos realizada via ordenação.

Da mesma forma que no método MONANOVIA, o processo de estimação consiste
na minimização de uma medida de falta de ajuste. Utilizando a mesma notação da seção
4.2, essa medida é definida por: '

0-
EL: E}..(yi(P) - vj(P))

onde

l se o sin'l de (g{ -- gj) # sin,l de (n -- ,J)0 caso contrário

O numerador consiste na soma dos quadrados das diferenças entre os pares (yi, gj)
que nao seguem a ordenação estabelecida pelos postos. De certo modo, o fator óij faz o
papel da restrição de ordem descrita no procedimento MONANOVIA.

O denominador do índice é a soma dos quadrados de todas as diferenças. Isso faz
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com que 02 possa ser interpretado como a proporção da variação entre os valores previstos

que sao inconsistentes com os postos de entrada. Se todos os valores previstos seguirem
âelmente a ordem original, então 02 = 0, caso estqam na ordem inversa, 02 = 1. Portanto.
quanto menor íor o índice 02, melhor será o ajuste do modelo.

Quando empates são permitidos na avaliação do entrevistado (r{ = rj), duas
abordagens podem ser adotadas: ou se tenta forçar que Z/í = z/J, ou não. Isso pode ser
feito através de uma redeânição de õi.í, desse modo:

a. ói.f = 1 se ri = rj, quando se deseja forçar o empate e

b. óij = 0 se ri = r.f, quando não se deseja forçar o empate.

A minimização de 02 pode ser feita através do método "steepest decent", de modo
análogo à descrita no apêndice 4.
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Estudo Empírico

O objetivo deste apêndice é apresentar alguns detalhes relativos an estudo empírico

descrito na seção 7.2.

Na tabela A10.1, encontra-se o planejamento fracionário utilizado no estudo; em
seguida, na tabela A10.2, são dispostos os estímulos da amostra extra.

Os estímulos foram apresentados aos entrevistados em cartões semelhantes à âgura
A10.1. Esses cartões foram numerados no vemo e embaralhados antes de serem oferecidos

aos Juizes.

Na sequência, encontra-se o questionário empregado no estudo
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TABELA AIO.l. Planejamento perfil completo fracionário empregado no estudo
empinco

TABELA AI0.2 Estímulos da Amostra Extra

173

Estímulo Marca Consumo Combustível Potência Volumes

 

A Baixo Álcool 1.6 2
A Moderado Álcool 1.8 3
A Moderado Gasolina 1.6 3
A Alto Gasolina 1.8 2
B Baixo Gasolina 1.8 3
B Moderado Álcool 1.8 2
B Moderado Gasolina 1.6 2
B Alto Álcool 1.6 3
C Baixo Álcool 1.6 2
C Moderado Álcool 1.8 3
C Moderado Gasolina 1.6 3
C Alto Gasolina 1.8 2
D Baixo Gasolina 1.8 3
D Moderado Álcool 1.8 2
D Moderado Gasolina 1.6 2
D Alto Álcool 1.6 3

Estímulo Marca Clonsumo Combustível Potência Volumes

 
A Alto Álcool 1.6 2
A Baixo Álcool 1.8 3
B Baixo Gasolina 1.8 2
B Moderado Gasolina 1.6 3
C Baixo Álcool 1.6 3
C Alto Gasolina 1.8 3
D Moderado Álcool 1.8 2
D Baixo Gasolina 1.6 2
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Questionário

Esta é uma pesque.sa acadêmica cujos resultados farão
parte de uma dissertação de mestrado.

O objetivo deste levantamento é conhecer a i.mportância
de determi.nadas características no momento da compra de um
carro. São consideradas ci.nco características para o seu
julgamento. São elas: design (2 volumes ou 3 volumes) ,
potênci.a do xüotor (1.6 0u 1.8) , tipo de combustíve]. (á].ccol
ou gasolina) e consulüo de cc>mbustível (baixo, moderado ou
alto)

O consumo é dado em termos do gasto em cruzeiros para
se percorrer 100 quilómetros em uma estrada. Assim, define-
se como consuno baixo um gasto em torno de Cr$ 850,00 (12
km/l de álcool ou 16 km/l de gasolina) , consumo noderado um
gasto em torno de Cr$ 1000,00 (].0,5 km/] de á]cco] ou ].4
kn/l de gasolina) e consumo alto um gasto en torno de
Cr$1150,00 (9 km/] de á]coo] ou 12 km/] de gaso].ina)

Responda as questões seguintes supondo que você fosse
comprar um carro hoje e sempre levando em conta suas atuais
necessidades.
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Distribua 100 pontos pelas características abaixo, de
nodo que quanto mai.or for a i.mportânci.a de una delas na
definição de compra do carro, maior seja sua pontuação.
Empates são permitidos.

DESIGN (2 0u 3 volumes)

POTÊNCIA. (notar 1.6 0u 1.8)

COHBUSTÍVEL (álcool ou gasolina)

MARCA (VWP Foral, GM ou Fiat)

coNSUMO (baixo, noderado ou alto)
SOMA l o o

Em cada item abaixo, escolha a opção de sua preferência
atribuindo-lhe a nota 10; feito isso, atribua notas de O a
10 para as decai.s de modo que os valores atribuídos reflitam
a importância que você dá a cada uma delas quando se define
pela compra de un carro. Empates são permiti.dos.

a. Design 2 VOLUMES

3 VOLUMES

b. Potência motor 1.6

notar 1.8

c. Coiltbustíve]. á].pool

gasolina

d. Marca

Foral

GM

Fiar

e. Consumo Baixo
Moderado

Alto
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Cada um desses cartões contém a descri.çào de um carro.
Pensando no tipo de carro que você adquiriria hoje. ordene-
os em ordem decrescente de preferência (do mai.s para o menos
preferido) . Para facilitar a sua tarefa, você pode
primeiramente, dividir os cartões em grupos de carros com
preferência si.mi.lar e posteriormente, ordenar os cartões de
cada grupo.

Ordene também esses cartões
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FIGURA AIO.l. Modelo de cartão com a descrição de estímulos, utilizado na
obtenção de dados do estudo empírico.

design
potencia
combustível
marca

consumo

VOLUMES
6

ÁLCOOL
C
BAIXO
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Tabelas referentes ao capítulo 7

TABELA All.l. Importância relativa média do atributo "combustível) segundo
método de estimação, ordem do questionário e sexo

TABELA Al1.2. Importância relativa média do atributo "marca" segundo mé
todo de estimação, ordem do questionário, local da pesquisa e sexo
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Ordem Local Sexo
Método de Estimação

MON LIN MQ Hib Bay LOG
AnCONJ

FGV

IME

masc
fem
masc
fem

0.2306 0.2018 0.2282 0.2282 0.2327 0.2049
0,5095 0,4485 0,4856 0,4760 0,4203 0,4785
0,3606 0,3664 0,3427 0,3427 0,3381 0,3491
0,7466 0,5644 0,5240 0,5239 0,5468 0,5915

CONJ-AE  
mass
fem
masc
fem

0.8113 0.6330 0.5851 0.5865 0.5822 0.6328
0,0903 0,0000 0,1529 0,1531 0,1777 0,0774
0,6604 0,4844 0,5049 0,5049 0,5035 0,5226
0,5826 0,5062 0,5675 0,5675 0,5590 0,5675

Ordem Sexo
Método de Estimação

MONANOVA LINMAP MQ Híbrido Bayesiano LOGIT
AnCONJ masc

fem
0,0849 0,0615 0,0858 0,0858 0,0839 0,1003
0,0329 0.0550 0.0574 0.0572 0.0487 0.0396

CONJ-AE masc
fem

0,0148 0,0528 0,0478 0,0470 0,0530 0,0551
0,1503 0.1974 0.1415 0.1416 0.1434 0.1341
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TABELA Al1.3. Importância relativa média do atributo "consumo" segundo
método de estimação, ordem do questionário, local da pesquisa e sexo

TABELA Al1.4. Correlação de Spearman média, segundo método de estimação
e local da entrevista, calculada para os dados da amostra principal

TABELA Al1.5. Correlação de Spearman média, segundo método de estimação,
local de entrevista e sexo, calculada para os dados da amostra de validação

Local
FGV IME

femfemmasc masc
0.9626 0.7891 1 0.8274 0,8988
0.8735 0,680õ l 0,7420 0,8315
0,9524 0,8197 l 0,8093 0,8951
0,9286 0,8175 1 0.8066 0,8959
0.9558 0,8135 1 0.8214 0.8988
0.9388 0.8299 1 0.8304 0.8988

MONANOVA
LINMAP
MQ
Híbrido
Bayesiano
LOGIT
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Ordem Local Sexo
Método de EstimaLçâo

MON LIN MQ Hib Bay LOG

AnCONJ
FGV

IME

masc
fem
masc
fem

0.4450 0.5821 0.4456 0.4456 0.4380 0.4955
0.1535 0.1565 0.1622 0.1721 0.1926 0.1523
0,3450 0,3173 0,3559 0,3560 0,3658 0,3558
0,2021 0,3154 0,3294 0,3294 0,3282 0,3202

CONJ-AE
FGV

IME

masc
fem
masc
fem

0.0664 0.1635 0.1262 0.1279 0.1424 0.1178
0,4260 0,6667 0,4037 0,4033 0,3925 0,4786
0.1257 0.1938 0.1719 0.1719 0.1631 0.1712
0.2704 0.2464 0.2787 0.2787 0.2802 0.2897

Método
Local

FGV IME
MONANOVA
LINMAP
MQ
Híbrido
Bayesiano
LOGIT

0,9296 0,9752
0,8453 0,9094
0.9541 0.9809
0,9412 0,9774
0.9319 0.9767
0.9549 0.9862
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TIABELA Al1.6. Correlação média de Spearman) calculada entre os p08t08 pre-
vistos e observados, para os métodos de estimação LINMAP, híbrido e bayesiano,
segundo ordem, sexo e local de entrevista, para a amostra principal

TIABELA Al1.7. Correlação média de Spearman, calculada entre os postos pre-
vistos e observados, para os métodos de estimação MONANOVA, MQ e híbrido,
segundo sexo e local de entrevista, para a amostra principal

TABELA Al1.8. Correlação média de Spearman, calculada entre os postos pre-
vistos e observados, para os métodos de estimação MONANOVA, LINMAP, MQ
e híbrido, segundo ordem de apresentação do questionário e local de entrevista,
para a amostra de validação

sem o caso 8
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Ordem Sexo Local
Método de Estimação

LINMAP Híbrido Bayesiano
AnCONJ
A&CONJ
AnCONJ
ABCONJ
CONJ-AE
CONJ-AE
CONJ-AE
CONJ-AE

masc
masc
fem
fem
masc
masc
fem
fem

FGV
IME
FGV
IME
FGV
IME
FGV
IME

0,8843 0,9787 0,9794
0,8912 0,9632 0,9581
0,8764 0,9255 0,8892
0,9068 0,9860 0,9846
0,8256 0,9111 0,9213
0,8945 0,9713 0,9745
0,7902 0,9471 0,9255
0,9453 0,9890 0,9897

Sexo Local
Método de Estimação

MONANOVA MQ Híbrido LOGIT
masc
fem
masc
fem

FGV
FGV
IME
IME

0,9530 0,9623 0,9449 0,9629
0,9027 0,9446 0,9363 0,9458
0,9690 0,9743 0,9673 0,9783
0,9814 0,9874 0,9875 0,9941

Ordem Local
Método de Estimação
MQ* LOGIT'

AnCONJ
ABCONJ
CONJ-AE
CONJ-AE

FGV
IME
FGV
IME

0,9286 0,9137
0,8406 0,8512
0,8294 0,8453
0,8637 0,8780
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TABELA Al1.9. Correlação média de Spearman, calculada entre os postos pre-
vistos e observados, para os métodos de estimação MQ e híbrido, segundo ordem
e sexo, para a amostra de validação

sem o caso 8

TABELA All.IO. Correlação média de Spearman, calculada entre os postos
previstos e observados, para os métodos de estimação híbrido, bayesiano e LOGIT,
segundo ordem de apresentação do questionário, para a amostra de validação

*: sem o caso 8
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Ordem Sexo
Método de Estimação
MQ * Híbrido '

ABCONJ masc
fem

0,8512 0,8325
0,9354 0,9368

CONJ-AE masc
fem

0,9218 0,9259
0,7891 0,7721

Ordem
Método de Estimação

Híbrido Bayesiano LOGIT LOGIT '
AnCONJ
CONJ-AE

0,8905 0,8706 0,8857 0,8857
0,7762 0,8773 0,8095 0,8993
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